
Sector essencial 
i motor del territori
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DeS De fA MéS De 40 AnyS, l’AeQT TrebAllA Per: 

Sobre 
nosaltres

rePreSenTAr  
el Sector davant  
de la Societat  
i totS elS agentS  
del territori.

ProMoure  
la competitivitat 
del Sector quÍmic

CoorDInAr  
projecteS conjuntS i 
potenciar SinergieS

eSDevenIr un fòrum 
per compartir  
coneixementS,  
problemàtiqueS i 
boneS pràctiqueS

IMPulSAr 
el creixement  
del Sector 
afavorint 
leS inverSionS
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Fruit d’aquest treball conjunt, el sector químic de Tarragona s’ha 
convertit  en un referent a nivell europeu en qüestions relacionades 
amb la seguretat, la convivència, la sostenibilitat i el medi ambient.  
El rack de canonades que connecta les diferents empreses entre 
elles i amb el Port; els Parcs Químics de Seguretat; la gestió conjun-
ta d’aigües industrials i els projectes comuns de reutilització d’aigua; 
l’emissari conjunt; el parc de resposta de contaminació marina; i el 
projecte Nasapp de monitoratge d’olors, entre d’altres, són alguns 
dels projectes més rellevants i amb una major projecció del sector 
químic tarragoní. 

A ctualment, l’AEQT la for-
men 33 companyies de 

referència del sector químic a ni-
vell internacional, instal·lades als 
polígons Nord i Sud de Tarrago-
na i amb presència als municipis 
de Tarragona, la Canonja, Reus, 
Vila-seca, Constantí, el Morell, 
la Pobla de Mafumet, Pera-
fort-Puigdelfí, Tortosa i Reus.  

l’Associació empresarial Química de Tarragona és una entitat 

vertebrada amb la comunitat, que treballa per ser l’agrupació 

d’empreses químiques més competitiva del sud d’europa, liderar 

un clúster de referència mundial i contribuir al desenvolupament 

sostenible del territori.
la nostra missió
Generar acords globals 
que potencien la com-
petitivitat de la indústria 
química de Tarragona i, 
amb la màxima transpa-
rència, contribueixin a al 
desenvolupament segur 
i sostenible del territori.

la nostra visió
Ser el Complex químic 
de referència a nivell 
mundial en matèria de 
seguretat, sostenibilitat 
i competitivitat, amb el 
reconeixement de la so-
cietat on operem i gene-
rant valor per al territori.

fer pedagogia 
i accionS 
de divulgació

DIAlogAr 
amb la Societat 
de l’entorn i
elS agentS 
que la conformen

ProMoure 
la millora 
continuada 
de la Seguretat 
del Sector

MIllorAr 
la qualitat de vida 
delS treballadorS 
de la quÍmica 
de tarragona

foMenTAr 
una geStió 
i un creixement 
SoStenible 
de l’activitat
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Seguretat 

La comissió de seguretat és l’en-
carregada de monitoritzar l’evo-
lució dels índexs i indicadors re-
lacionats amb la seguretat a les 
empreses del sector, tant des del 
punt de vista de seguretat laboral 
com també de seguretat industrial, 
així com també des del punt de vis-
ta de l’anomenada security, entesa 
com a seguretat front a amenaces 
o riscos procedents de l’exterior. 
Aquesta comissió també tracta 
assumptes relacionades amb la 
gestió de les emergències.

Medi Ambient 
En el si de la comissió de medi 
ambient es recopilen indicadors i 
es tracten qüestions relacionades 
amb l’impacte mediambiental de 
l’activitat de les empreses del sec-
tor sobre l’entorn, i lidera i coordina 
projectes conjunts per tal de re-
duir-lo i minimitzar-lo. 

Sociolaboral 
La comissió sociolaboral posa en 
comú aspectes relacionats amb 
les persones que treballen a la in-
dústria petroquímica, tant des d’un 
punt de vista de marc regulatori 
(convenis, legislació aplicable) com 
també de millors pràctiques en as-
pectes com la conciliació, els plans 
d’igualtat. També és la comissió 
encarregada dels aspectes relaci-
onats amb la formació.

energia 

En la comissió d’energia de l’AEQT 
es tracten aspectes relacionats 
amb l’aprovisionament i el consum 
de les diferents fonts d’energia i 
combustibles per part de les em-
preses de l’associació en els seus 
processos i operacions, i en par-
ticular en allò referent al cost de 
l’energia elèctrica, que a Espanya 
és significativament més elevat 
que en altres països de la Unió Eu-
ropea on estan instal·lats competi-
dors directes, i que per tant és un 
problema comú a totes els compa-
nyies del sector a Tarragona.

comissions 
de treball
l’AeQT estructura la seva tasca en diferents comissions de treball 
vinculades a les seves grans àrees d’actuació i interès. estan inte-
grades per personal de l’associació i pels tècnics de les empreses 
associades experts en cadascuna de les àrees temàtiques.
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Territori 
La comissió de territori és la que 
analitza les qüestions relaciona-
des amb les infraestructures, en 
especial viàries i ferroviàries, per 
tal d’analitzar-ne la seva idoneï-
tat i adequació a les necessitats 
del sector i del territori, i per fer 
arribar a les autoritats públiques 
competents el punt de vista de la 
indústria i les possibles propostes 
de millora. Aquesta comissió és la 
que, en la mateixa línia, analitza 
les qüestions relacionades amb el 
planejament urbanístic i les seves 
possibles afectacions sobre l’acti-
vitat del sector.

empreses de Serveis 
La comissió d’empreses de serveis 
és una comissió mixta, formada per 
representants d’empreses de l’AEQT, 
i per representants de les empreses 
de l’Associació d’Empreses de Ser-
veis de Tarragona (AEST), que són 
les companyies que presten serveis 
de manera habitual a les del sector 
petroquímic. En aquesta comissió es 
tracten els assumptes que afecten 
les activitats d’aquestes empreses 
de serveis en instal·lacions d’em-
preses petroquímiques, i serveix per 
unificar criteris, establir bases de 
coordinació, analitzar conjuntament 
problemàtiques habituals...

Activitats logístiques  
i Portuàries
La comissió d’Activitats Logísti-
ques i Portuàries és la que trac-
ta assumptes relacionats amb el 
transport de matèries primeres i 
mercaderies i altres activitats lo-
gístiques, així com també tot allò 
que afecta a les activitats que duen 
a terme les empreses de l’AEQT a 
l’interior del recinte portuari del 
Port de Tarragona.

Comunicació 

La comissió de comunicació de 
l’AEQT coordina i canalitza les rela-
cions del sector amb el seu entorn, 
dialogant amb la societat i donant 
a conèixer a través de diferents ac-
cions i canals de comunicació i de 
relació directa, quina és l’activitat 
de la indústria i quin és el seu im-
pacte sobre el territori. La comissió 
també gestiona el Panel Públic As-
sessor de l’AEQT.

Innovació i Tecnologia
La Comissió d’Innovació i Tecno-
logia neix el març del 2021 com a 
part del desplegament del Pla Es-
tratègic 2021-2023, que marca 
per al sector objectius en àmbits 
com “digitalització i indústria 4.0” o 
“R+D+i i transferència tecnològica”. 
Aquesta comissió tracta els reptes 
i les problemàtiques comuns de les 
empreses associades en els camps 
de la innovació i la tecnologia, i 
serveix com a fòrum per compar-
tir bones pràctiques i per estudiar 
possibles col·laboracions, projectes 
o infraestructures conjuntes en 
aquests àmbits.
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De leS exPorTACIonS De lA
DeMArCACIó De TArrAgonA

DelS MovIMenTS Del  
PorT De TArrAgonA

Membres de l’AeQT
L’Associació Empresarial Química de Tarragona està 
formada per 33 empreses que es troben, principalment, 
en dos polígons Nord i Sud, que ocupen 1.200 hectàre-
es, que inclouen també les instal·lacions portuàries. 

ALcovEr

EL morELL

LA pobLA
dE mAfumET

Polígon
norD

Polígon
SuD

pErAforT

coNSTANTí

LA cANoNjA
TArrAgoNA

viLA-SEcA

rEuS

SALou
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Parcs Químics  
de Seguretat

Els Parcs Químics de Seguretat són parcs 
de bombers d’empresa impulsats de ma-
nera conjunta per les empreses del sector, 
i que estan especialitzats i entrenats en la 
resposta a emergències químiques. Exis-
teixen tres parcs: Parc Químic Nord, Parc 
Químic Sud i Parc Químic Port. Es tracta 
d’una iniciativa mancomunada per les em-
preses del sector químic en el marc del seu 
compromís amb la seguretat.  

www.parcquimic.com/es/

rack  
Dixquímics

Aquest rack compartit de canonades con-
necta les diferents empreses del sector pe-
troquímic entre elles i amb el Port de Tar-
ragona, la qual cosa permet un tràfic molt 
més fluid i eficient de matèries primeres i 
productes. Així, aquesta infraestructura 
conjunta ha incrementat la competitivitat 
dels polígons de Tarragona i, alhora, n’ha 
incrementat la seguretat i n’ha reduït l’im-
pacte ambiental, ja que amb el transport 
majoritari per canonada s’estalvia bona 
part del transport per carretera. 

www.aitasa.es/cat/projectes/dixquimics.html

Aigües  
industrials

La gestió conjunta de les aigües industrials 
és un altre dels exemples de l’aprofitament 
de sinergies i de la cooperació entre em-
preses del sector químic de Tarragona. A 
través de la societat Aitasa (Aguas Indus-
triales de Tarragona SA), se’n fa una gestió 
col·lectiva, amb una xarxa d’aigua industrial 
de 44 quilòmetres i una xarxa d’aigua clo-
rada de 14 quilòmetres. A més, en aquest 
àmbit, el creixent ús d’aigua regenerada és 
un dels molts exemples de l’aposta del sec-
tor per la sostenibilitat i l’economia circular 
www.aeqtonline.com/medi-ambient/#aigua
www.aitasa.es/cat/index.html

emissari  
conjunt

Les empreses del sector compten amb un 
emissari submarí conjunt, que permet una 
millor gestió dels vessaments. El sistema 
compta amb una xarxa d’analitzadors que 
en permet el control en temps real, i un ex-
haustiu control analític del medi marí. 

www.aitasa.es/cat/projectes/emissaris.html

pioners en sinergies i 
instal·lacions conjuntes
el sector químic de Tarragona és referencia pel seu alt grau d’integració, cooperació i aprofitament de sinergies entre les dife-
rents empreses que el conformen. la mateixa AeQT és un exemple d’aquestes iniciatives i projectes conjunts, però n’hi ha molts 
més en diferents àmbits relacionats amb la seguretat, la sostenibilitat, la formació...
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el portfoli del clúster 
químic de Tarragona és 
extraordinàriament ampli. 
Supera el centenar  
de productes químics  
i petroquímics, i abasta  
bona part de la cadena  
de valor, des de la matèria 
primera fins a les seves 
múltiples transformacions.  
Al clúster s’hi produeixen 
més de meitat dels  
plàstics d’espanya.

A
Àcid Clorhídric
Àcid Nítric 98.5%
Àcid Nítric feble 69% -54%
Additius per al paper
Additius polimèrics per a refí
AFFINITY ™
Agents d’encolat de paper 
(AQUAPEL)
Agents de resistència  
en humit per al paper  
(KYMENE)
Alcohol polivinílic / Copolímers 
Alcohol polivinílic
Argó líquid
b 
Benzè
Betum asfàltic
Betums asfàltics  
(CEPSASFALT)
Betums asfàltics millorats 
o modificats amb cautxú 
(FLEXODUR)
Betums asfàltics  
modificats amb polímers 
(ELASTER)
Butadiè
C 
Catalitzadors per Poliolefines
Catalitzadors Ziegler-Natta 
per Poliolefines
Clor
D 
Derivats d’amines  
quaternàries
Destil·lats del petroli
Dietilenglicol
Dipentaeritriol
Dispersions per a adhesius, 
pintures, construcció i tèxtil
DOWLEX ™

e 
EDC (1,2, dicloroetà)
Emulsions bituminoses  
convencionals (EMASFALT)
Emulsions bituminoses 
modificades amb polímers 
(STYEMUL)
Emulsions plàstiques
Emulsions plàstiques  
amb base etilènica
Estirè
Etbe
Etilbenzè
Etilè
Etoxilats
Etoxilats d’alcohols grassos
f 
Formaldehid
Formiat Sòdic
Formulacions fungicides  
per a protecció de cultius  
(cereals i hortofructicultura)
Fosfat bicàlcic
Fracció C4 (barreja de butans, 
butens i butadiens)
Fuel oil
Fuel oil de piròlisi
Fuels
g 
Gasos alimentaris
Gasos especials
Gasos medicinals i sanitaris
Gasos tècnics
Gasoils
Gasolines
Glicols propilènics
H
HCL (àcid clorhídric)
Heco, (Polipropilè copolímer 
Hetrofàsic)

Hidrogen
Hipoclorit Sòdic
Homo (Polipropilè  
Homopolímer)
I 
IFO 380
Isetionats
l 
LPG
Lubricants
M
MDI  
(Difenil-Metan-diisocianat)
Mescles d’isocianats
MM80 (barreja acetat de 
metil-metanol 80-99,5%)
Monoetilenglicol
n
Nitrogen gas i líquid
o
Òxid d’etilè
Òxid de propilè
Oxigen, gas i líquid
P 
Pentaeritriol
Plàstics ABS
Plàstics compostos derivats 
del PP per a la indústries del 
auto, electro, i canonada
Polièsters
Polietilenglicols
Polietilè baixa densitat
Polietilè d’alta densitat
Polietilè lineal de baixa densi-
tat industrial
Poliglicols
Polímers en bloc de EO PO
Poliols
Poliols flexibles
Poliols formulats

Poliols polimèrics
Polipropilè
Prepolímers
PRIMACOR ™
Principis Actius  
per a Protecció de Cultius
Productes actius aniònics
Productes auxiliars  
fabricació de paper
Productes bituminosos  
per a aplicacions industrials 
d’automoció, impermeabilitza-
ció, insonorització i fabricació 
d’emulsions bituminoses i 
betums asfàltics modificats 
(INDUSFALT)
Productes especials de suport 
a la construcció (pavimentació, 
segellat, impermeabilització, 
protecció i imprimació)
Productes per al  
tractament d’aigües
Propelents i isobutà
Propilè
PVC (Clorur de polivinil)
Q
Querosens
r 
Raco, (Polipropilè  
copolímer Estadístic)
Residus asfàltics
Resines de Polièster
S 
Sofre 
Solucions polimèriques  
per cosmètica i detergència
Sosa càustica (50% i 32%)
T
Trietilenglicol
v
VCM (Clorur de vinil monòmer)
VERSIFY ™

productes

ProDuCTeS QuíMICS
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gràcies a la seva tecnologia, a la seva innovació i al seu esperit de mi-
llora continuada, la indústria química ha anat desenvolupant al llarg del 
temps productes que han permès millorar la vida de les persones i que 
estan presents en tots els àmbits de la vida quotidiana. Al mateix temps, 
la indústria química també està sent clau, i ho serà encara més en el 
futur, en la investigació i el desenvolupament de solucions que donin 
resposta als principals reptes als quals ens enfrontem com a societat en 
matèria de sostenibilitat.

productes innovadors, 
sostenibles i essencials
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Salut i desinfecció
Començant per l’àmbit de la salut, en el qual 
els productes de la química, i que per tant es 
fabriquen als polígons petroquímics tarrago-
nins, són essencials i ajuden a salvar vides: 
gasos medicinals, materials per a aplicacions 
farmacèutiques, mèdiques i quirúrgiques, 
materials per a equips mèdics i hospitalaris...
Alhora, també tenen origen en la indústria 
química productes imprescindibles en la fa-
bricació de desinfectants, productes d’higi-
ene, potabilització d’aigua, additius per a la 
producció de paper...

Alimentació
Tampoc la cadena de valor dels aliments 
podria funcionar sense els productes de la 
indústria química. Les empreses de l’AE-
QT fabriquen materials que, entre les seves 
aplicacions, s’utilitzen per a l’empaquetat 
(no només de productes d’alimentació, sinó 
també de productes d’higiene, de produc-
tes de neteja...). Alhora, el sector produeix 
agents i additius per a fungicides, plaguicides 
i herbicides necessaris per a l’agricultura.

Mobilitat
Sense oblidar que els productes que la in-
dústria petroquímica fabrica a Tarragona són 
essencials també per mantenir operatives 
les cadenes de subministrament d’altres 
béns i serveis essencials: les empreses de 
l’AEQT fabriquen combustibles i materials 
per al transport, tant per a la fabricació dels 
vehicles com també per a la construcció de 
les infraestructures.

Tecnologia, llar, esport… i molt més!
Els àmbits en els quals els productes que es 
fabriquen a Tarragona són presents en les 
nostres vides són múltiples: a banda dels ja 
esmentats, s’hi podrien afegir la tecnologia 
(ordinadors, telèfons mòbils, pantalles...), els 
electrodomèstics, la llar en general (mate-
rials per a la construcció, mobiliari, pintura, 
aïllants tèrmics...), l’esport, l’oci i la cultura...

la química serà qui donarà resposta als nous reptes de sostenibilitat i economia circular que té el planeta:
Productes per a un futur sostenible i circular

La química és el sec-
tor industrial que més 
inverteix en r + d + i i 
el que compta amb un 
percentatge més alt 
d’empreses innovadores.

desenvolupament de 
bioplàstics i nous ma-
terials compostables o 
biodegradables i nous 
productes basats en 
l’ecodisseny.

Emmagatzematge 
d’energia i 
desenvolupament  
de combustibles  
com l’hidrogen verd.

Sistemes de  
reciclatge químic 
o molecular. 
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Sostenibilitat i compromís amb l’entorn

Seguretat i salut
la seguretat és la nostra prioritat número 1. les empre-
ses inverteixen en la millor tecnologia i apliquen els es-
tàndards més exigents, i a més el sector impulsa projectes 
conjunts de millora continuada. l’objectiu: zero accidents.
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formació en factor humà

un dels projectes conjunts del sector químic de 
Tarragona més ambiciosos en aquesta àrea de la 
seguretat és el de formació en factor humà, una 
iniciativa completament pionera que possible-
ment només tingui precedents comparables en la 
indústria nuclear. 

Aquest projecte permetrà oferir formació al per-
sonal d’operació de les empreses associades a 
l’AEQT en la planta pilot ubicada en el Parc Químic 
de Seguretat Nord, i contempla una part de la for-
mació general, comuna pels treballadors de totes 
les empreses associades, i posteriorment una part 
específica adaptada a cada companyia. El projecte 
pretén redireccionar el comportament de les per-
sones mitjançant tècniques de prevenció de l’error 
humà basades en observar la conducta de l’indivi-
du i l’anàlisi posterior de les errades comeses, les 
raons per les quals s’ha produït i les formes en les 

quals s’hauria pogut prevenir o evitar.
Una de les grans novetats d’aques-
tes formacions serà l’ús de tec-
nologies de darrera generació per 
tal de fer més realistes i acurades 
les simulacions d’escenaris. En 
aquest sentit, s’utilitzaran tècni-
ques de realitat augmentada.
La intenció és que en el perío-
de 2021-2025 hagin passat per 
aquesta formació tot el personal 
d’operació de les empreses as-
sociades a l’AEQT.

Certificacions AeQT-AeST

En un sector en el qual gairebé la meitat dels 
col·laboradors que accedeixen cada dia a les ins-
tal·lacions industrials formen part d’empreses de 
serveis, és imprescindible la coordinació i l’esta-
bliment d’estàndards conjunts en diferents àm-
bits, i en especial el de la seguretat, en tant que 
prioritat innegociable de la indústria Química. 

És per això que, des de l’any 2007, l’AEQT i l’Asso-
ciació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) 
van posar en marxa el Sistema de Certificació en 
Seguretat: un procés d’auditoria que avalua, amb 
una puntuació d’1 a 5 estrelles, si una empresa 
de serveis compleix els requisits i estàndards de 
seguretat necessaris per poder treballar per les 
empreses de l’AEQT, i que és aplicable a totes 
aquelles empreses de serveis que hagin d’operar 
en les instal·lacions de les companyies del sector 
petroquímic. 

Aquest sistema s’ha revelat com un model d’èxit, 
i que ha aportat resultats ben visibles en l’evolu-
ció de les xifres d’accidentabilitat en les empreses 
químiques, i en particular les corresponents a per-
sonal d’empreses de serveis.
Les certificacions en seguretat van ser la prime-
ra fase d’un projecte multigeneracional que com 
a segona fase va incorporar, des del 2018, un sis-
tema similar de certificació en qualitat. 
Finalment, la culminació del projecte 
serà l’entrada en funcionament d’un 
sistema de certificació en producti-
vitat, en fase de desenvolupament.

Parcs Químics de Seguretat

Els parcs Químics de Seguretat són parcs de bom-
bers d’empresa impulsats de manera conjunta per 
les empreses del sector, i que estan especialitzats i 
entrenats en la resposta a emergències químiques. 
Existeixen tres parcs: parc Químic Nord, parc Quí-
mic Sud i parc Químic port. Es tracta d’una iniciativa 
mancomunada per les empreses del sector químic 
en el marc del seu compromís amb la seguretat.

Els Parcs Químics els componen professionals 
altament qualificats, formats i entrenats espe-
cíficament en la gestió del risc i les emergències 
químiques. La tasca d’aquests centres –que va co-
mençar l’any 2000– és una referència a escala eu-
ropea pel seu treball, que es basa en la gestió del 
risc i els simulacres constants que els capaciten 
per estar preparats per actuar davant de qualsevol 
escenari de possible emergència, així com també 
en actuacions preventives. 

Els Parcs Químics de Seguretat duen a terme també 
tasques de manteniment i assistència a les instal-
lacions de les més de trenta empreses que s’acullen 
al servei, a més a més de les revisions de manteni-
ment dels equips contra incendis i de fer altres tas-
ques de prevenció, com les rondes de vigilància per 
detectar males olors i el seu origen. 

www.parcquimic.com

Es tracta de parcs de bombers d’em-
presa impulsats de manera conjunta 

per les empreses del sector.

Aquest projecte permetrà, amb no-
ves tecnologies, simular escenaris  

i analitzar la reacció de l’individu.

Aquest sistema ha aportat resultats 
ben visibles en l’evolució de les xifres 

d’accidentabilitat
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Sostenibilitat i compromís amb l’entorn

Medi ambient
estem compromesos amb la protecció del medi: imple-
mentació de les millors tècniques disponibles, acciones 
per minimitzar l’impacte... i iniciatives conjuntes de sector 
en aspectes com la qualitat de l’aire, la reutilització d’ai-
gua o els microplàstics. 
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l’observatori de la Qualitat de l’Aire del 
Camp de Tarragona és una iniciativa lide-
rada per repsol en col·laboració amb l’As-
sociació empresarial Química de Tarrago-
na, amb la realització tècnica d’entitats 
científiques diverses (urv i eurecat) i sota 
la coordinació de l’Institut Cerdà, que té 
com a objectiu l’avaluació permanent de 
la qualitat de l’aire en les viles i barris del 
Camp de Tarragona per millorar el medi 
ambient i la sostenibilitat del territori. 

L’Observatori vol ser un exercici de trans-
parència i responsabilitat de les indústries 
químiques per contribuir en donar res-
posta a una de les principals preocupaci-
ons socials detectades en el seu entorn: 
la qualitat de l’aire que respirem els ciuta-
dans i les ciutadanes.

Des del 2019, compta amb 26 punts 
d’anàlisi en 11 municipis del Camp de Tar-
ragona i amb mostres durant 8-12 mesos 
per obtenir mitjanes anuals fidedignes 
sobre la concentració de compostos or-
gànics volàtils en l’aire del nostre territori.
Tanmateix, l’Observatori va més enllà del 
valuós treball d’anàlisi que s’està fent, i vol 
ser, també, una eina al servei de la divulga-
ció, del debat i del coneixement, així com 
una plataforma participativa de tots els 
agents del territori.

Aigua regenerada: avançant cap a la circularitat

un dels projectes conjunts i aprofitaments 
de sinergies més que les empreses han 
sabut trobar al llarg dels anys és la reuti-
lització d’aigües, en el camí cap a l’econo-
mia circular.

A finals de l’any 2012 es va posar en marxa 
la planta de regeneració d’aigües residuals 
urbanes ha permès que la indústria quími-
ca de Tarragona hagi utilitzat cada vegada 
més aigua regenerada en els seus proces-
sos: l’any 2019, aquest percentatge es va 
situar per primer cop per damunt del 17%.
Però la voluntat de la indústria ha estat 
sempre la d’anar més 
enllà, i és en aquest 
context que cal situar 
la construcció d’una 
nova planta depuradora de les aigües resi-
duals industrials, encara més eficient, que 
tindrà una capacitat de 1.800.000 litres/h 
durant les 24 hores, amb possibilitat de 
futures ampliacions, i que permetrà com-
plir amb les noves exigències europees 
del BREF CWW (Common Waste Water) i 
del refinament. Aquesta nova normati-

va afecta a les aigües residuals de cada 
empresa a títol individual, però un cop 
més les companyies que formen el sec-
tor químic i petroquímic de Tarragona han 
apostat per treballar de manera conjunta.
D’acord amb les condicions de disseny de la 
planta, el tractament serà tan eficient que 
permetrà la regeneració de les aigües re-
sultants amb la intenció de no aturar-se en 
aquest pas, sinó poder reaprofitar-les. Per 
això el pla és que un cop estigui en funcio-
nament la nova depuradora, iniciar el pro-
jecte per posar en servei una nova planta 
de regeneració que permeti poder tornar 

a utilitzar aquesta ai-
gua per a ús industrial. 
De manera que la in-
dústria química no es-

tarà regenerant i reutilitzant només aigües 
residuals urbanes, com ja fa des del 2012, 
sinó que començarà a reaprofitar també 
les seves pròpies aigües residuals indus-
trials. L’objectiu fixat per la industria passa 
per augmentar el volum d’aigua reutilit-
zada fins a un mínim del 25% l’any 2025.

Taula de la Qualitat de l’Aire  
al Camp de Tarragona

Com a sector compromès amb el 
seu entorn i que comparteix la pre-
ocupació per minimitzar el seu im-
pacte i garantir la bona qualitat de 
l’aire al territori, la indústria química 
participa de la Taula de la Qualitat 
de l’Aire al Camp de Tarragona que 
impulsa la Generalitat. Tant la ma-
teixa AEQT com diferents empreses 
del sector estan representades en 
aquest òrgan que aplega adminis-
tracions, organitzacions dels món 
econòmic, acadèmic, sindical, de 
recerca... entitats ecologistes i veï-
nals...

TQACT

observatori de la Qualitat de l’Aire

L’Observatori avalua de forma per-
manent la concentració de compos-
tos orgànics volàtils en 11 municipis

L’objectiu és que el volum d’aigua 
reutilitzada sigui com a mínim del 

25% l’any 2025
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Control i monitorització d’olors

Conscients de les molèsties i fins i tot 
l’alarma que poden generar els episodis 
de males olors entre la població del Camp 
de Tarragona, l’AEQT i les seves empreses 
porten anys treballant en projectes per a la 
seva monitorització, amb l’objectiu de de-
tectar-les i de determinar-ne l’origen, per 
tal que, en cas que aquest sigui a la indús-
tria química, posar en marxa els mecanis-
mes per resoldre’l. 
Ja el 2005, l’associació va signar un primer 
conveni amb la Fundació URV per iniciar 
aquesta vigilància. I, des del 2010, con-
juntament amb els Parcs Químics de Se-
guretat, impulsen el 
projecte Nasapp, que 
desenvolupa el centre 
tecnològic Eurecat. Es 
tracta d’una iniciati-
va de participació ciutadana mitjançant la 
qual una sèrie de voluntaris, poden informar 
de males olors quan les detecten a través 
d’una aplicació mòbil.
L’aplicació geolocalitza el punt en què es 
troben els informants de manera que la 
coincidència en una mateixa zona i en un 
mateix moment d’un determinat nombre 
de registres, posa de manifest un episodi 
i es poden activar mecanismes per tal de 
detectar-ne l’origen, incloent l’anàlisi de les 
dades meteorològiques del moment.
Aquesta informació es complementa, a 
més, amb rondes presencials de vigilància 

que executen els bombers dels Parcs Quí-
mics de Seguretat.

Compromís d’informar

D’altra banda, en el marc del conveni en-
tre l’AEQT i el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, un dels compro-
misos voluntaris adquirits per les empreses 
del sector és el d’informar al Centre de Co-
ordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 
d’operacions o incidències que puguin ge-
nerar olors perceptibles des de l’exterior.

oCS-Zero Pellet loss: que cap “pellet” acabi al medi 

Com a sector compromès amb la preserva-
ció del medi ambient i responsabilitzat amb 
l’impacte de la seva activitat, la indústria 
química va posar en marxa fa més de 25 
anys a nivell mundial el programa Operation 
Clean Sweep (OCS): una iniciativa que perse-
gueix evitar que els “pellets” - la gransa de 
plàstic- vagin a parar el medi.
Es tracta d’un programa voluntari per a la 
gestió responsable, amb la finalitat d’ajudar 
a que en totes les operacions en les quals es 
manipuli gransa de plàstic s’apliquin bones 
pràctiques de neteja i control dels “pellets” i 
aconseguir així que no hi hagi fuites al medi 
ambient. 
Totes les empreses de 
l’AEQT que fabriquen 
“pellets” de plàstic es-
tan adherides a la inici-
ativa OCS i, a més, per tal de traslladar i im-
plementar el programa OCS al territori, en 
el si de l’associació l’any 2018 es va posar 
en marxa el projecte OCS-Zero Pellet Loss. 
Aquest grup de treball, que es reuneix pe-
riòdicament, serveix perquè les diferents 
empreses que el formen comparteixin mi-
llors pràctiques i solucions, que se sumen 
i complementen amb les recomanacions 
generals que planteja el programa OCS a 
nivell mundial. Conforme avancen les con-
clusions del grup de treball, les empreses 
implicades les van aplicant progressiva-
ment en el si dels seus processos i opera-

cions, per tal d’avançar a la màxima velo-
citat possible al desitjat objectiu de zero 
“pellets” al medi.

Imprescindible implicar  
la resta de la cadena de valor

Ara bé: el fet que totes les empreses de l’AE-
QT que produeixen gransa estiguin adheri-
des a la iniciativa no és suficient: perquè el 
projecte tingui èxit i l’objectiu de “Zero Pellet 
Loss” (pèrdua zero de pellets) sigui possible, 
cal que no només les empreses producto-
res hi estiguin adherides i n’apliquin els seus 

estàndards, sinó que 
és necessari que tam-
bé ho facin la resta de 
companyies implicades 
en la cadena de valor.

És per això que l’AEQT duu a terme una tas-
ca de pedagogia continuada a la resta de 
companyies del territori implicades en la 
cadena de valor dels “pellets” (de transport, 
operadores logístiques, trans-
formadores, de reciclatge...) 
per tal d’animar-les a que 
comparteixin aquest com-
promís, s’adhereixin a la 
iniciativa OCS i n’apliquin 
els seus estàndards, com 
de fet ja està també 
adherit el Port de 
Tarragona.

Sostenibilitat i compromís amb l’entorn
Medi ambient

Les empreses de l’AEQT apliquen els 
màxims estàndards de prevenció,  
i fan pedagogia a la resta de la cade-

na de valor perquè s’hi sumi

El sector impulsa el projecte Nasapp, 
i els Parcs Químics efectuen rondes 
de vigilància per detectar episodis  

i el seu origen
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l’AeQT impulsa diversos projectes de formació que donen la possibilitat de tenir sortides laborals 
vinculades al sector petroquímic. Per una banda, els anomenats cursos AeQT-AeST que s’impul-
sen coordinadament amb l’Associació d’empreses de Serveis de Tarragona (AeQT), necessari per 
tots aquells treballadors d’empreses auxiliars que hagin de prestar serveis en les instal·lacions 
d’empreses AeQT; i d’altra banda diverses línies de fP Dual que en aquest cas es patrocinen tant 
des de l’associació com des d’algunes empreses associades, per diversos cicles formatius.

fP Dual
El sector químic aposta de manera deci-
dida per la Formació Professional Dual, la 
qual cosa es manifesta en l’impuls, tant 
per part de la mateixa AEQT com també 
d’algunes empreses membre a títol indi-
vidual, de diverses línies d’aquesta moda-
litat formativa a través de convenis amb 
centres educatius del territori

Cursos AeQT-AeST
L’AEQT i l’Associació d’Empreses de Ser-
veis de Tarragona (AEST) impulsen con-
juntament aquest curs, amb la finalitat 
de maximitzar els estàndards de segure-
tat i la formació específica de tot el per-
sonal que desenvolupa la seva activitat 
en les instal·lacions de la indústria quí-
mica i petroquímica de Tarragona, tant el 
personal propi com el de les empreses de 
serveis.  Aquest projecte s’aplica a totes 
les empreses de serveis l’activitat de les 
quals es circumscriu en el manteniment 
habitual a realitzar dins de les empreses 
adherides a l’AEQT.

a l’avantguarda en formació

DeSPeSA en forMACIó 
Per TrebAllADor I Any

358,8 €

Sostenibilitat i compromís amb l’entorn
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Sostenibilitat i compromís amb l’entorn
Promoció del talent i divulgació
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Aula de la Química

Dins de la seva tasca divulgativa sobre el sec-
tor, com funciona, quins són els seus riscos i 
processos, i també quins són els productes 
que fabrica i com aquests són presents i 
milloren la vida de les persones, l’AEQT im-
pulsa des de l’any 2007 l’Aula de la Química, 
una instal·lació del Camp d’Aprenentatge de 
Tarragona, ubicada en el Complex Educatiu, 
que ofereix als estudiants del cicle superior 
de primària, ESO i Batxillerat una immersió 
en la indústria petroquímica, a través d’una 
metodologia interactiva i experimental.

A més del treball desenvolupat en aquesta 
aula, per on passen uns 2.000 estudiants 
cada curs, el programa es pot complementar 
amb una visita a una indústria. Amb la cre-
ació d’aquesta aula es vol contribuir al pro-
cés de formació dels joves i donar suport al 
coneixement  de la indústria que els envolta. 

APQuA: Tallers experimentals  
Setmana de la Ciència
L’AEQT patrocina els tallers experimentals 
que, durant la Setmana de la Ciència, el pro-
jecte APQUA de la URV ofereix a alumnes de 
les comarques de Tarragona. 
En l’edició del 2019, 1.500 alumnes de 
31 centres de Primària, ESO i Batxillerat 
del Camp de Tarragona van passar durant 
dues setmanes per aquests tallers experi-
mentals, que es van dur a terme al CRAI de 
Sescelades. La trentena de tallers tenien 
per objectiu aproximar als joves diversos 
continguts relacionats amb la química i la 

tecnologia d’una manera planera i atrac-
tiva, així com fer-los coneixedors de les 
aportacions de la química a la qualitat de 
vida de les persones i al medi. Entre d’altres 
coses, els participants van aprendre a crear 
un motor, a calibrar l’eficiència d’una bom-
beta de llum, o a determinar quin aliment té 
més vitamina C.

Premi de recerca en  
Química de Tarragona
Des del seu inici l’any 1999, l’AEQT organit-
za, conjuntament amb la Facultat de Quími-
ca de la URV, el Premi de Recerca en Química 
de Tarragona. Amb aquests guardons es vol 
premiar l’esperit científic i promoure l’inte-
rès per la ciència i la tecnologia química.
S’hi poden presentar treballs d’investigació 
pura o aplicada o de difusió de la Química en 
l’entorn, realitzats per estudiants vinculats a 
centres d’ensenyament públic o privat, pre-
ferentment de 3r o 4t d’ESO o Batxillerat.
Aquests premis han estat pioners a les co-

marques de Tarragona en reconèixer i esti-
mular els treballs de recerca de l’ensenya-
ment secundari amb l’objectiu de fomentar 
la vocació investigadora i científica d’estu-
diants de 2n de Batxillerat que han desen-
volupat un treball de recerca en l’àmbit de 
la recerca. El premi inclou una dotació per 
l’alumne i un altre pel centre.

fòrum TriCS

L’AEQT col·labora, des del seu inici, amb el 
Fòrum TRiCS (Treballs de Recerca i Crèdits 
de Síntesi). Una activitat que cada any, reu-
neix a més de 2.600 alumnes de Batxillerat 
i Graus Formatius de prop de 40 centres de 
la província.
L’eix central del fòrum es basa en què els 
alumnes de segon presenten als seus com-
panys de primer els treballs que han realit-
zat durant el curs, ja siguin treballs de re-
cerca o crèdits de síntesi. Les presentacions 
serveixen als alumnes de primer per agafar 

idees, tant a l’hora d’escollir el tema del seu 
projecte com per la manera de realitzar-lo.
La finalitat, per tant, és fomentar l’inter-
canvi d’idees, impulsar les habilitats comu-
nicatives dels alumnes i obtenir orientació 
i informació sobre les estudis universitaris 
entre d’altres. 

2.000 estudiants descobreixen cada 
any, amb una metodologia interac-
tiva i experimental, el sector químic 

del territori

En els tallers, més de 1.500 joves 
aprenen a crear un motor o a calibrar 

l’eficiència d’una bombeta

Aquest guardó vol premiar 
l’esperit científic d’estudi-

ants d’ESO i Batxillerat

Els alumnes de 2n de Batxillerat 
presenten als de 1r els seus treballs 
de recerca, per guiar-los en l’elec-

ció de tema i la metodologia
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Sostenibilitat i compromís amb l’entorn

Diàleg i cooperació  
amb el territori
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Panel Públic Assessor

Creat l’any 2003, el PPA de l’AEQT és una eina imprescin-
dible de comunicació i sobretot de diàleg entre el sector 
químic i la societat que l’envolta. A més del de l’AEQT, que 
exerceix el paper de representativitat de totes les empre-
ses associades, hi ha companyies associades que compten 
amb panel propi.
Tots ells són instruments de trobada i comunicació entre la 
societat civil i el sector químic del territori. Estan formats 
per persones representatives de la societat del territori, 
precisament amb l’objectiu de ser una reproducció a petita 
escala de l’entorn: d’aquesta manera, el Panel de l’AEQT el 
formen prop d’una vintena ciutadans i ciutadanes repre-
sentants de diferents socials i econòmics, i alhora veïns 
dels barris i municipis de l’àrea d’influència de la química. 

Les reunions del PPA serveixen no només per a què des 
del sector químic es pugui informar els panelistes  -i, a tra-
vés d’ells, els sectors i municipis que representen- d’as-
sumptes relatius a la indústria, sinó també –sobretot- per 
reforçar el diàleg en el sentit invers: com a canal a través 
del qual la indústria rep inputs respecte de les opinions i 
inquietuds que té la societat que l’envolta. 

Convenis i col·laboracions amb entitats 
socials, veïnals, culturals, esportives...

Com a representant del sector químic, l’AEQT manté un di-
àleg cooperatiu i constructiu permanent amb els agents del 
territori, i això inclou també l’establiment habitual d’acords, 
convenis, col·laboracions... generalment vinculat a projec-
tes relacionats amb la cooperació i la solidaritat, així com 
també en d’altres relacionats amb l’àmbit esportiu, educa-
tiu, cultural, associatiu... És part de la responsabilitat social 
del sector químic cooperar amb l’entorn i col·laborar amb 
el territori que l’acull i les persones que hi viuen. En aquest 
sentit, l’AEQT ha col·laborat, tant de manera puntual com 
regular any a any, amb institucions com Creu Roja, el Banc 
d’Aliments, l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral-La 
Muntanyeta, la Fundació Bonanit o la Marató de TV3.

Al llarg dels anys, l’AEQT també ha donat suport, i continua 
donant, a projectes d’entitats ambientals, socials i veïnals 
de l’entorn, com poden ser la Federació d’Associacions de 
Veïns de Tarragona, o a clubs esportius com el Nàstic de 
Tarragona o a clubs esportius com, entre d’altres, el Nàstic 
de Tarragona o el Club Bàsquet Tarragona, amb qui es va 
posar en marxa conjuntament el projecte “La Química del 
Bàsquet”, de divulgació a les escoles.

Clúster ChemMed i col·laboració  
amb els agents del territori

La presència a Tarragona del polígon químic més important 
del sud d’Europa va conduir a la constitució, el 2014, del 
clúster ChemMed Tarragona, una agrupació transversal, 
liderada per l’AEQT i les seves empreses associades, i pel 
Port de Tarragona. En total, el clúster agrupa una tren-
tena d’empreses productores i prop d’un centenar d’em-
preses de serveis, a més d’una trentena d’organitzacions 
públiques i privades, incloent administracions (Estat, Ge-
neralitat, ajuntaments...), món del coneixement, món soci-
oeconòmic (Cambres de comerç, Cepta, Pimec, sindicats). 
ChemMed Tarragona és, doncs, el fòrum on el Camp de 
Tarragona projecta de manera unànime la indústria petro-
química com una de les apostes per al seu progrés.

Paral·lelament, tant l’AEQT com les empreses del sector 
mantenen en el seu dia a dia estretes relacions, vincles i 
diàleg continu amb els agents del seu entorn, en especi-
al aquells amb els quals la indústria comparteix projectes, 
com ara el Port, el món acadèmic i de la recerca, o el món 
econòmic, així com també amb entitats veïnals, ambien-
tals, culturals o esportives. Cooperar i explorar sinergies 
amb el territori és essencial per a la indústria.

El Panel està format per persones 
representatives de la societat del 
territori, i permet recollir les inquie-

tuds i opinions de l’entorn

ChemMed és el fòrum on el territori, a través dels 
seus agents públics i privats, projecta la indústria 

química com una de les seves apostes de progrés

L’AEQT col·labora, tant de manera puntual 
com periòdica, amb entitats del territori de 

caire social, solidari, cultural, esportiu...
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