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01. Presentació
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1. PRESENTACIÓ                  

Des que l’AEQT va presentar el seu últim Pla Estratègic, en aquella 
ocasió per al període 2017-2020, les circumstàncies s’han vist 
modificades de manera extrema a tots els nivells: des del global 
al local, i passant per tots els àmbits de la vida, de la societat i de 
l’economia.

Alguns d’aquests canvis ja es podien intuir aleshores, i en aquests 
últims anys han consolidat la seva irrupció com a reptes inajornables 
als quals cal donar resposta: la transició energètica cap a la neutralitat 
climàtica; la necessitat de desenvolupar solucions i productes que 
afavoreixin l’economia circular; la incorporació de noves tecnologies 
com el 5G, camí a la digitalització dels processos i l’anomenada 
indústria 4.0; la implantació de nous mecanismes de comunicació i 
difusió transparents i instantanis en les relacions amb la societat de 
l’entorn...

Fites que majoritàriament recull la mateixa Agenda 2030 de les 
Nacions Unides en els seus 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), i que per elles soles ja justificaven, per descomptat, 
la necessitat de renovar el full de ruta, d’establir per a l’AEQT un nou 
Pla Estratègic al voltant d’elles i de les eines necessàries per avançar 
cap a la seva consecució.

A aquests desafiaments s’han afegit els plantejats al llarg del 2020. 
Tant els derivats de la pandèmia del coronavirus, com especialment 
aquells sorgits arran del greu accident que va tenir lloc al polígon Sud. 

Un nou full 
de ruta 
per a un nou 
horitzó
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1. PRESENTACIÓ                 

La seguretat sempre ha estat la prioritat número 1 de la Indústria 
Química: és un valor innegociable, fixat en el nostre ADN i implementat 
de manera rigorosa mitjançant tecnologia, protocols, simulacres, 
serveis de prevenció i de resposta a emergència que són referent a 
nivell de tota Europa, projectes pioners...

Sumar esforços per reforçar i estandarditzar aquesta aposta per 
la seguretat, i també per transmetre-la a la societat amb diàleg i 
transparència, s’ha convertit en una altra de les necessitats principals 
a les que havíem de donar resposta des del sector mitjançant aquest 
Pla Estratègic 2021-2023.

Finalment, també el propi sector, les seves circumstàncies i les 
seves necessitats per seguir operant, per seguir creixent i aportant 
valor i progrés al territori, han evolucionat i afegit desafiaments en 
l’horitzó: qüestions vinculades al futur lligat a l’hidrogen com a vector 
energètic; a la necessitat de comptar amb millors infraestructures 
viàries, ferroviàries i elèctriques; a seguir avançant en l’especialització 
i l’alt valor afegit com a actius diferencials en mercats cada vegada 

més globalitzats, mitjançant una aposta encara més decidida 
per la investigació, el desenvolupament, la innovació, el talent, la 
tecnologia...

En definitiva, el present pla també dona resposta a la necessitat 
del sector de refermar la seva competitivitat, en un context de 
nombroses amenaces, però també de múltiples oportunitats 
que poden redundar no només en la pròpia indústria sinó en la 
societat que ens envolta.

Fa més de sis dècades que la Indústria Química es va instal·lar 
al Camp de Tarragona i la seva és una història d’èxit i superació. 
Una història d’integració i compromís amb el territori: tots dos 
ens hem ajudat i fet créixer mútuament, fins a convertir-nos en 
referent químic del sud d’Europa.

I referent no només per les dimensions dels polígons o la 
magnitud de la producció. També per la nostra capacitat de 
cooperació i treball col·lectiu. Els exemples de sinèrgies i projectes 
conjunts són múltiples en aquestes gairebé set dècades d’història, 
i la pròpia AEQT és segurament el més paradigmàtic de tots ells. 
La suma d’esforços, tant entre les pròpies empreses del sector 
com també amb el nostre entorn, és el que ens ha fet avançar, i de 
ben segur serà també la clau de l’èxit d’aquest nou Pla Estratègic 
2021- 2023 que ara presentem: un nou full de ruta per a un nou 
horitzó.

La seguretat sempre ha estat la prioritat 
número 1 de la Indústria Química: és un 
valor innegociable, fixat en el nostre ADN 
i implementat de manera rigorosa
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02. Els reptes
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2. ELS REPTES                          

Tarragona agrupa el clúster empresarial químic de major importància 
del sud d’Europa, que s’erigeix en motor econòmic del territori i que 
juga també un paper determinant en l’activitat econòmica i social 
de Catalunya i Espanya. Es tracta d’una agrupació d’una trentena 
d’empreses que representen el 50% de la producció química de 
Catalunya i el 25% de la producció química d’Espanya, i que genera 
10.500 llocs de treball entre directes i indirectes, i fins 31.600 llocs de 
treball induïts en el territori.

El clúster de Tarragona 
representa el 50%
de la producció química 
de Catalunya i el 25% 
de la producció química 
d’Espanya
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2. ELS REPTES                          

En un entorn socioeconòmic exigent, inestable i en contínua evolució 
tant a nivell local com global, avui el sector s’enfronta a nous reptes que 
són crítics tant per a la seva sostenibilitat com per a la seva capacitat 
d’aportar valor a l’entorn:

Seguretat i salut  
Seguretat de les activitats i de l’entorn, salut laboral, 
resiliència de les activitats, etc.

Desenvolupament tecnològic  
Digitalització i noves tecnologies industrials: 
indústria 4.0, IOT, 5G...

Competitivitat  
Necessitat de noves inversions, eficiència de producció, 
desenvolupament de la R+D+i, governança de les 
organitzacions, etc.

Medi ambient   
Emergència climàtica, transició energètica amb l’hidrogen 
com a vector clau en la transformació i el futur, circularitat, 
economia verda, etc.

Societat 
Exigència de valor social, participació, integració en 
l’entorn, inclusivitat, etc.

Tots aquests desafiaments configuren un marc de canvi que 
requereix més que mai un exercici del sector en bloc per 
garantir la seva sostenibilitat i la del seu entorn. En aquest 
context, el Pla Estratègic de l’AEQT ha de ser l’eina que 
determini la resposta del sector:

•   Impulsant la participació i el consens de les empreses

•   Aportant una visió innovadora, anticipadora i proactiva 
per donar resposta als reptes plantejats.

•   Intensificant la cultura i la pràctica col·laborativa entre 
empreses per impulsar les sinèrgies i les capacitats del 
conjunt.

•   Aconseguint el compromís de les empreses cap al 
sector, respecte de l’AEQT i d’acord amb els reptes de 
l’entorn.

•   Activant i potenciant la tasca de les Comissions i altres 
instruments de l’AEQT per a la materialització del pla i 
desenvolupant noves capacitats o recursos quan sigui 
necessari.



Pla estratègic 2021/2023 10

03. Missió, visió  
i objectius 
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3. MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS                

Generar acords globals que potenciïn la competitivitat 
de la indústria química de Tarragona i, amb la màxima 

transparència, contribueixin al desenvolupament segur i 
sostenible del territori.

Ser el complex químic de referència a nivell mundial 
en matèria de seguretat, sostenibilitat i competitivitat, 

amb el reconeixement de la societat on operem i generant 
valor per al territori.

MISSIÓ VISIÓ

a)  Seguretat i 
sostenibilitat

b)  Competitivitat 
i innovació

c)  Territori  
i societat

d)  Comunicació i 
posicionament

Acords 

COOPERACIÓ
(interna)

COMPETITIVITAT

Transparència + 
referència + 

reconeixement

PROJECCIÓ SEGURETAT SOSTENIBILITAT TERRITORI SOCIETAT
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a)  Seguretat i 
sostenibilitat

b)  Competitivitat 
i innovació

c)  Territori  
i societat

d)  Comunicació i 
posicionament

1. Garantir les millors 
condicions de seguretat 
i sostenibilitat de les 
activitats empresarials, 
de la cadena de valor i de 
l'entorn

2. Obtenir l’excel·lència 
en R+D+i i 
desenvolupament 
tecnològic com a base 
per a la competitivitat 
del sector

3. Generar valor compartit 
amb el territori i la 
societat

4. Comunicar  
i relacionar-se amb 
tots els interlocutors 
de forma transparent i 
proactiva

5. Cohesionar, potenciar la col·laboració i capacitar l’AEQT per donar respostes eficaces als reptes comuns del sector

3. MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS                

Objectius

Els factors clau de l’èxit i les propostes derivades del treball diagnòstic, 
donen lloc a 4 objectius finalistes més un objectiu instrumental  
per al Pla Estratègic.

OBJECTIUS
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04. Les claus del pla
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4. LES CLAUS DEL PLA                 

Com s’ha exposat, davant un entorn cada vegada més exigent i 
condicionat per les transformacions globals que afecten les activitats 
empresarials i a la societat en general (canvi climàtic, digitalització, 
qualitat laboral, desigualtat social...), l’AEQT ha elaborat aquest pla 
estratègic amb el propòsit de respondre amb eficàcia i convicció als 
principals reptes que tenim com a sector.
La resposta del Pla Estratègic es desenvolupa a través de les 5 grans 
àrees de treball exposades:

• Seguretat i medi ambient,
• Competitivitat i innovació,
• Territori i societat,
• Comunicació i posicionament
• Capacitació i col·laboració de l’AEQT

La definició d’aquestes grans àrees, i en general tot el document, és 
fruit d’un procés de col·laboració entre totes les empreses de l’AEQT 
un cop duta a terme, d’una banda, una intensa i exhaustiva tasca de 
diagnòstic de situació i el corresponent anàlisi de fortaleses, debilitats, 
oportunitats i amenaces; i de l’establiment, d’altra banda, de les 
prioritats i objectius que l’associació i el sector al qual representa es 
marquen com a horitzó per a aquest trienni. Tot això es condensa en 
les següents claus:
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4. LES CLAUS DEL PLA                 

1. El Pla Estratègic de l’AEQT és la resposta 
consensuada del sector als reptes actuals i 
les noves realitats que interpel·len la indústria 
química de Tarragona.

2. El Pla Estratègic ha estat fruit de l’escolta 
activa i constant de tots els agents del territori, 
del marc que estableixen els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i dels requeriments 
de competitivitat que té el sector en el context 
global.

3. El Pla Estratègic reafirma el compromís del sector 
amb la seguretat en primer terme, així com amb 
la sostenibilitat, el territori i la transparència.

4. El Pla Estratègic aposta per la innovació, les 
noves tecnologies i la transició energètica com a 
eines de competitivitat.

5. El Pla Estratègic és una eina viva que s’anirà 
desenvolupant i concretant mitjançant propostes 
i projectes específics durant els propers mesos 
i anys.
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05. Línies estratègiques
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES                 

Un cop analitzat el punt de partida després de 
l’esmentada tasca diagnòstica, establertes també 
la missió, i la visió i els objectius estratègics que 
se’n deriven, s’han determinat una sèrie de línies 
estratègiques sobre les que descansa aquest Pla:

a)  Seguretat i 
sostenibilitat

b)  Competitivitat 
i innovació

c)  Territori  
i societat

d)  Comunicació i 
posicionament

1. Desenvolupar l’excel·lència en 
seguretat i medi ambient

3. Ser referents en digitalització i 
indústria 4.0

7. Participar activament en el 
desenvolupament del territori

8. Divulgar informació i millorar la 
reputació del sector

2. Liderar la transició energètica i 
l’economia circular

4. Fomentar la R+D+i i la 
transferència tecnològica

9. Monitoritzar i relacionar-se amb 
l’entorn

5. Atreure noves inversions del 
sector, afins o complementàries

6. Impulsar el desenvolupament, 
captació i retenció de talent
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06. Accions Estratègiques 
Per desenvolupar les línies estratègiques en les quals, d’acord 
amb el present Pla, l’AEQT ha de treballar per aconseguir els 
cinc objectius estratègics marcats, i eventualment complir 
amb la seva missió i assolir la seva visió, aquest Pla estableix 
una sèrie d’accions clau per a cadascuna d’aquestes nou línies 
estratègiques.
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 1.1 Sistema de millora 
contínua en Seguretat

AE 1.2 Centre de coneixement 
en seguretat i salut

AE 1.3 Sistema de millora 
contínua en medi  
ambient

AE 1.4 Ser referència industrial 
en qualitat de l’aire

Impulsar un sistema o model conjunt 
que permeti un desenvolupament 
continu i homogeni de l’excel·lència en 
seguretat en tot el sector:

 · Establir uns estàndards comuns (per 
exemple, utilitzar models existents 
com Responsible Care)

 · Impulsar el coneixement de lliçons 
apreses

 · Potenciar la coordinació entre plans 
d’autoprotecció

Crear un centre independent (col·labo-
rant amb alguna institució universitària 
o professional) que cooperi amb el sec-
tor en la millora de la seguretat de les 
activitats i la salut dels treballadors:

 · Anàlisi de riscos

 · Formació

 · Desenvolupament de coneixement

Impulsar un model per al desenvolupa-
ment continu i homogeni de l’excel·lèn-
cia en medi ambient en tot el sector:

 · Definir els vectors ambientals crítics 
de la indústria química: aigua, aire, 
sòl, residus, soroll, lumínica...

 · Establir uns estàndards comuns (per 
exemple, utilitzar models existents 
com Responsible Care)

 · Impulsar l’intercanvi de bones  
pràctiques

Posicionar el sector en la política de 
millora de la qualitat de l’aire:

 · Intercanvi de bones pràctiques i 
coneixement en sistemes de gestió 
de la qualitat de l’aire

 · Impuls de l’Observatori de la Quali-
tat de l’Aire del Camp de Tarragona i 
participació en la Taula de la Qualitat 
de l’Aire que coordina la Generalitat.

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 1. Desenvolupar l’excel·lència en seguretat, salut i medi ambient
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 2.1 Desenvolupament de 
l’hidrogen renovable 

AE 2.2 Creació d’un model  
elèctric sostenible

AE 2.3 Impuls de la circularitat AE 2.4 Impuls a la gestió 
sostenible de l’aigua

Impulsar el desenvolupament de la 
tecnologia i l’economia de l’hidrogen 
renovable a Tarragona.

 · Definir un pla d’acció conjunt que 
defineixi els àmbits i l’orientació de 
l’estratègia en hidrogen del sector: 
producció, tipus d’hidrogen, tec-
nologies, aplicacions, distribució i 
consum, etc.

 · Impulsar la col·laboració amb els 
centres d’R+D+i millor posicionats en 
l’hidrogen

Definir i desenvolupar tots els ele-
ments per configurar un model de 
producció, distribució i consum d’elec-
tricitat que sigui sostenible, eficient i 
segur.

 · Impuls de xarxes tancades

 · Adaptació a la legislació europea i 
espanyola (ex nou Estatut de Consu-
midors Electrointensius)

 · Producció amb energies renovables

 · Instrument comú de gestió (model 
AITASA)

 · Impulsar les sinèrgies entre les em-
preses per a la gestió de residus i les 
potencialitats en valorització energè-
tica i material.

 · Avaluar oportunitats

 · Fomentar el desenvolupament 
tecnològic

 · Analitzar l’encaix amb el marc legal

Impulsar iniciatives per al desenvolu-
pament de la gestió i tractament d’ai-
gües residuals, la recuperació d’aigües 
freàtiques, circularitat i eficiència en el 
sector de l’aigua...

 · Fomentar projectes conjunts a nivell 
de sector

 · Fomentar la col·laboració amb cen-
tres de R+D+i

 · Atreure inversions en el sector de 
l’aigua

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 2. Liderar la transició energètica i l’economia circular
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 3.1 Desenvolupament de la 
digitalització i la indústria 
4.0

AE 3.2 Desenvolupament 
d’infraestructures 
comunes

AE 3.3 Coneixement i bones 
pràctiques

Crear un grup de treball específic 
per desenvolupar la digitalització i la 
indústria 4.0 a nivell de grup.
Incloure també empreses de serveis i 
d’altres sectors complementaris com 
la logística. Com a primer pas, s’haurà 
de definir en quines línies s’ha de 
focalitzar el sector: infraestructures, 
digitalització de processos, connexió i 
xarxes...

Impulsar el desenvolupament d’in-
fraestructures compartides per poten-
ciar la digitalització i la I4.0 als polígons 
del sector: xarxes de telecomunicació, 
equips 5G, etc.

 · Potenciar l’intercanvi de bones 
pràctiques que les empreses esti-
guin desenvolupant en l’àmbit de la 
digitalització i la indústria 4.0.

 · Fomentar la col·laboració amb cen-
tres R+D+i especialitzats en digitalit-
zació i indústria 4.0.

 · Monitoritzar l’evolució tecnològica 
internacional: empreses, associa-
cions, centres tecnològics...

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 3. Ser referents en digitalització i indústria 4.0
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 4.1 Desenvolupament de la 
funció de l’AEQT en el 
foment de la R+D+i

AE 4.2 Benchmark internacional

Potenciar les capacitats de l’AEQT en el 
foment de la R+D+i:

 · Monitorització del mercat de centres 
tecnològics i de R+D+i

 · Identificació d’oportunitats en els 
eixos crítics (energia, circularitat, 
aigua...)

 · Col·laboració amb centres locals de 
R+D+i (URV, ICIQ, Eurecat...)

 · Suport per a la captació i estructura-
ció de finançament

 · Facilitació de projectes amb empre-
ses de Tarragona

Detectar bones pràctiques en altres 
zones industrials químiques en l’àmbit 
internacional i promoure l’intercanvi de 
coneixement.

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 4. Fomentar la R+D+i i la transferència tecnològica
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 5.1 Participació en ChemMed  
i altres fòrums

AE 5.2 Creació de procediment 
i eines per facilitar 
Inversions

 · Fomentar la implicació i l’aprofita-
ment de ChemMed: redefinir aquells 
elements que potenciïn el valor de 
ChemMed per a la indústria química 
i ser proactius en les activitats de la 
plataforma.

 · Identificar i implicar l’AEQT en altres 
fòrums i agents de tipus públic i 
privat que tinguin com a missió el 
contacte amb inversors i l’atracció de 
projectes d’inversió.

 · Model AEQT de suport a l’inversor: 
informar, gestió administrativa, 
resolució de tràmits, contactar amb 
col·laboradors, oferta d’infraestruc-
tura (instal·lacions o terrenys per a 
inversions sinèrgiques o de servei al 
sector d’aigua, energia...), etc.

 · Elaborar material informatiu / divul-
gatiu dirigit a possibles inversors (ex. 
una guia d’ajuda) i a les matrius de 
les pròpies empreses del sector per 
fer atractiu el territori.

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 5. Atreure noves inversions del sector, afins o complementàries
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 6.1 Interacció amb centres de 
formació

AE 6.2 Borsa de Treball AE 6.3 Impuls de la formació 
dual

AE 6.4 Foment de la igualtat 
de gènere i la inclusió

Promoure la difusió de les vocacions 
formatives vinculades amb el sector 
químic.

 · Impulsar la col·laboració de l’AEQT 
amb centres formatius de tots ni-
vells per divulgar i prestigiar el sector 
i els seus avantatges professionals 
i estimular l’orientació professio-
nal dels alumnes cap a la indústria 
química.

 · Potenciar les sinergies entre em-
preses per coordinar i donar més 
abast a la col·laboració amb centres 
formatius.

Desenvolupar un servei de borsa de 
treball en l’AEQT que permeti actuar 
com a altaveu de les oportunitats la-
borals en el sector, divulgant l’oferta de 
llocs de treball en el sector químic.

Impulsar un projecte per potenciar la 
formació dual en el sector químic, ana-
litzant les necessitats de les empreses, 
avaluant l’oferta formativa en l’entorn 
i establint mecanismes de col·laboració 
amb centres formatius i institucions 
promotores.

 · Impulsar campanyes amb les 
empreses del sector per afavorir la 
carrera professional de dones en el 
sector químic.

 · Fomentar programes d’inclusió la-
boral en les empreses del sector per 
a persones amb capacitats diferents, 
risc d’exclusió social o col·lectius 
estigmatitzats.

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 6. Impulsar el desenvolupament, captació i retenció de talent 
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 7.1 Participació en òrgans del 
territori

AE 7.2 Relació amb altres sectors AE 7.3 Presència en fòrums 
de decisió

AE 7.4 Compromís amb la for-
mació i desenvolupament 
de l’entorn

 · Participar activament en aquells 
fòrums, ens o esdeveniments de 
tipus social i institucional que se 
celebren al Camp de Tarragona que 
tinguin per objectiu la planificació, el 
desenvolupament i la promoció del 
territori

Impulsar la relació i col·laboració bila-
teral amb tots els sectors econòmics i 
productius del Camp de Tarragona (per 
exemple, turisme, agroalimentació, 
manufactura, comerç...)

 · Disposar de canals de comunicació i 
relació per a intercanvi d’informació 
sobre projectes o tendències

 · Desenvolupar iniciatives per posicio-
nar el territori del Camp de Tarrago-
na o promoure projectes d’interès 
conjunt

Presència i implicació en els entorns 
institucionals amb decisió o influèn-
cia de tipus legislatiu i executiu amb 
l’objectiu de:

 · Estar al dia de manera actualitzada 
de les decisions amb impacte en el 
sector

 · Divulgar la visió de sector sobre les 
iniciatives legislatives o executives

 · Informar i formar els veïns de les 
operacions i processos del sector i, 
particularment de la seguretat de 
les empreses i dels protocols del 
Plaseqta

 · Implicar-se en el desenvolupament 
de capacitats i la competitivitat 
dels agents de l’entorn que tenen 
impacte en el sector: empreses de 
serveis, institucions formatives, 
agents socials...

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 7. Participar activament en el desenvolupament del territori
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 8.1 Divulgació dels valors de 
el sector

AE 8.2 Foment de la informació 
interna

Fomentar el coneixement extern i in-
tern sobre els valors i acompliment del 
sector per millorar la reputació externa 
i el sentiment de pertinença intern:

 · Divulgar la informació i l’argumenta-
ció sobre els temes sensibles per al 
territori

 · Reforçar el prestigi de el sector i el 
seu vincle amb el territori

Potenciar els canals i l’abast de la 
informació que comparteixen les 
empreses del sector amb l’objectiu 
de disposar de dades agregades que 
permetin monitoritzar el desenvolupa-
ment conjunt i divulgar la informació 
sobre el sector: medi ambient, segu-
retat, ocupació, desenvolupament de 
productes, R + D + I, etc.

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 8. Divulgar informació i millorar la reputació de el sector
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a) Seguretat i sostenibilitat b) Competitivitat i innovació c) Territori i societat d) Comunicació i posicionament

AE 9.1 Relació amb els grups 
d’interès

AE 9.2 Monitorització de l’entorn

Potenciar la relació amb els grups d’in-
terès de l’entorn (Camp de Tarragona) i 
d’altres àmbits estratègics (Barcelona, 
Madrid...):

 · Potenciar el diàleg amb els grups 
d’interès (socials i institucionals) de 
forma contínua

 · Fomentar la col·laboració amb tots 
els agents de l’entorn

 · Crear una xarxa de prescriptors que 
ajudi a posicionar el sector

Impulsar els mecanismes per monito-
rizar l’entorn i anticipar-se a possibles 
riscos o oportunitats:

 · Mantenir els contactes amb l’entorn 
per conèixer expectatives, posiciona-
ments, tendències

 · Desenvolupar sistemes de mesura-
ment de la percepció de l’entorn per 
monitorizar l’evolució reputacional, 
mesurar el retorn de les accions de 
l’AEQT, conèixer prioritats...

6. ACCIONS ESTRATÈGIQUES                 

LE 9. Monitoritzar i relacionar-se amb l’entorn
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07. Contribució als ODS
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Com s’ha exposat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
proposats per les Nacions Unides en la seva Agenda 2030 han 
estat -juntament amb l’escolta activa a la societat de l’entorn, i amb 
les pròpies necessitats de competitivitat i supervivència del mateix 
sector-, el principal criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de fixar 
els objectius, les línies estratègiques i, en última instància, les accions 
que recull aquest Pla. Per aquest motiu totes les accions estratègiques 
programades contribueixen a la consecució d’un o diversos d’aquests 
objectius (de la mateixa manera que moltes d’elles contribueixen 
també a donar resposta al feedback recollit en la societat de 
l’entorn, o a les necessitats de competitivitat a què es s’enfronta el 
sector). Aquesta és la contribució prevista de cadascuna de les línies 
estratègiques del Pla a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides:

7. CONTRIBUCIÓ ALS ODS                 

Totes les accions 
estratègiques 
programades contribueixen 
a la consecució d’un o 
diversos Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
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1. Desenvolupar l’excel·lència en seguretat i medi ambient • • • • • • • • • •

2. Liderar la transició energètica i l’economia circular • • • • • • • • • •

3. Desenvolupar la digitalització i la indústria 4.0 • • • • •

4. Fomentar la R+D+i i la transferència tecnològica • • • • • • • •

5. Atreure noves inversions de el sector, afins o complementàries • • • • •

6. Impulsar el desenvolupament, captació i retenció de talent • • • • • • • •

7. Participar activament en el desenvolupament del territori • • • • • • • • • •

8. Divulgar informació i millorar la reputació del sector • • • • • •

9. Monitoritzar i relacionar-se amb l’entorn • • • • • • • • •

7. CONTRIBUCIÓ ALS ODS                 

Línies estratègiques vs ODS
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