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El sector en xifres
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Xifra de negoci 
a Espanya 
2008-2021 (M€)

Producció total del sector 
petroquímic* tarragoní

18.228.383 (t) 
Ascens del 6,7% respecte de l’exercici anterior 
(Producció total 2020: 17.053.188  tones).

20
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20162014 20172015 2018 2019 2020 2021

Producció en milions de (t)

Previsió de creixement mundial fins a 2030Principals pols de producció química

Tarragona, 
El principal pol de producció 
química d’Espanya

50%
De la producció 
química de Catalunya

+46,8%
Creixement acumulat
2008-2021

25%
De la producció 
química d’Espanya

20152014201320122011201020092008 2016 2017 2018 2019 2020 2021

58.056

52.585

47.714

53.153

55.657 55.117 55.282 56.386

65.647
66.433

64.519

59.391

63.100

77.241
+19,7% 2021

* Inclou indústria química i petroquímica de la demarcació de Tarragona
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El sector en xifres

Exportacions per continents

Principals destinacions 
de les exportacions de 
la producció del sector 
químic espanyol 
(milions d’euros)

El sector petroquímic,  
primer exportador 
del territori

+ del 50%
de les exportacions de la 
demarcació de Tarragona

68,7%
dels moviments del 
Port de Tarragona

Àfrica
3,9%

ASIA
9,1%

UE
61,2%

Resta
d’Europa

13,3%

Resta
del món
1,5%

Amèrica
11%

El sector petroquímic és el que més ven a l’exterior des 
de Tarragona. Representa més de la meitat de les expor-
tacions que es fan des del territori. Al mateix temps, més 
de la meitat de la seva producció va a vendes a l’estranger.

Inversió en RDI del sector 
químic espanyol

sobre el total 
de la indústria26,8%

Intensitat de R+D+i
a Espanya 2020

Inversió i despesa total en R+D+i
(2020) per sectors a Espanya

2020
+0% 

2007
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Industria
Química

Industria Total Nacional

10,5%

6,2%

1,7%

100 200 300 400 500 600 700

Vehicles
de Motor

Indústria Química
i Farmacèutica

800 900 1000 1100 1200 13001400 1500 1600 1700

1.720 M€   

1.586 M€   
Material de Transport, 

Aeronàutica, Naval 814 M€   
Alimentació, 

Begudes, Tabac 799 M€   
Equip Elèctric,

 Electrònic i Òptic 501 M€   
Maquinària i 

Equip Mecànic 369 M€   
Coqueries

i Refí 289 M€   
Productes
metàl·lics 269 M€   

Transformació
Plàstic i Cautxú 231 M€   
Indústria Tèxtil, 

Confecció i Calçat 176 M€   
Industries 

Manufactureres Diverses 146 M€   
Fusta, Paper

i Arts Gràfiques 140 M€   
Minerals no

Metàl·lics 127 M€   

Metal·lúrgia 122 M€   
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Personal investigador 
contractat respecte 
del total industrial

22,2% del total de  
la indústria

Sectors demandants de la indústria química espanyola

Empreses innovadores
a Espanya

de les empreses 
del sector químic 
són innovadores

57,1%

22,2%

15,4%

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20%0

Equip Elèctric,
Electrònic i Òptic

14,4%Material de Transport, 
Aeronàutica, Naval

10,4%Maquinària
i Equip Mecànic

8,1%Alimentació,
Begudes, Tabac

7,8%Vehicles
de Motor

5,4%Productes
metàl·lics

4,3%Industries 
Manufactureres Diverses

2,9%Transformació
Plàstic i Cautxú

2,5%Metal·lúrgia

2,0%Paper i
Arts Gràfiques

1,6%Indústria Tèxtil, 
Confecció i Calçat

1,5%Minerals 
no Metàl·lics

1,4%Coqueries
i Refí

Indústria Química i 
Farmacèutica

Mitjana Industrial

Indústria
Química

Mitjana nacional

Energia i aigua

57,1% 

23,1% 

19,7% 

13,2% 

Serveis

Agricultura

Hostaleria

11,5% 

7,4% 

6,9% 

4,2% 
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Seguretat

AEQT SERVEISFEIQUE MITJANA
NACIONAL

AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ

Índex de freqüència d’accidents amb baixa

Índex d’incidència per sectors econòmics 2021

2,34

3,98 9,32

1,41 5,82
Empreses AEQT
any 2021

Empreses de Serveis
any 2021

Sector químic a Espanya
any 2021

Treballadors accidentats de cada mil 
exposats a les empreses de l’AEQT

Treballadors accidentats de cada mil 
exposats a les empreses de Feique 
(sector químic espanyol)
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i

3,98 9,32 20,26 26,71 42,45 43,11 61,02
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2
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0,74
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AEQT EE.SS.
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Índex de Freqüència
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Medi ambient
Inversió en protecció mediambiental 
del sector químic espanyol (M€)

Aigua regenerada un recurs creixent

11%

19,2%

32.400.000 m3 

5,89 hm3 

d’augment en la inversió
al període 2010-2018

D’inversió en protecció
mediambiental del total
de la indústria

Consum d’aigua 2021 de 
les empreses de l’AEQT

Consum d’aigua regenerada 
de les empreses de l’AEQT

Consum d’aigua regenerada de les empreses de l’AEQT
(Mesures en hm3)

Percentatge d’aigua regenerada respecte  
el total consumit

El percentatge d’aigua regenerada 
respecte del consum total d’aigua 
per part de les empreses de l’AEQT 
continua augmentant.

Consum d’aigua de les empreses de l’AEQT
(Mesures en hm3)

2011 2012 2020 20212013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31,02
31,5 31,6

32,4

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24
34,21

27,4

2013 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2

2,4

3,4 3,9
4,7 4,7

5,13
5,4

5,89

4,38%

8,11%

10,72%

12,08%

13,44%

14,58%

15,00%

17,09%

18,18%

2010 2012 2014 2016

406 406 401 404

452

2018
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2018
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2018
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2019

2019

2019
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2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2017

2017

2017
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2016

2016

2016

2016
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2015
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2013

2013

2013

2013
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Indicadors d’emissions, abocaments i generació de residus 
(absoluta, i per tona de producció) de les empreses de l’AEQT 

Abocament de nitrogen 
(En tones i g/t de producció)

161,26
188,62

238,14

293,72

173,62 172,07

207,91

246,32

276,47

8,36

10,30

12,52

15,94

9,1
8,24

10,28
11,54

Total Total / Producció

Valors 2021

195,53 t
10,73 g/ t 

Emissions d’òxids 
de nitrogen (NOx)
(En milers de tones
i kg/t de producció)

9,08 9,41 9,4
8,6

7,64
8,57

7,14

6,02

2,93

0,47 0,51 0,49 0,46
0,40 0,41

0,35
0,28

Total Total / Producció

Valors 2021

2,97 kt
0,16 kg/t 

Abocaments de compostos de fòsfor
(En tones i g/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2021

41,17 t
2,26  g/ t

31,75 33,29
36,42

27,21
23,95

33,95
37,17

44,73

36,53

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

Abocament de metalls pesants
(En tones i g/t de producció)

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

0,21 0,23

0,12 0,12
0,17 0,17

0,21 0,21

Total Total / Producció

Valors 2021

4,87 t
0,27 g/ t sense

dades

259,36

179,98 195,53

5,83

3,43

4,87

32,03 29,00

41,17

2,85 2,75
2,97

14,32

1,89

0,15 0,15 0,16 0,16

13,29

0,30

1,64

Demanda química
d’oxigen (DQO)
(En tones i kg/t de producció)

0,18 0,15 0,17 0,17
0,13 0,14 0,13 0,13

Total Total / Producció

Valors 2021

2.838,28 t
0,16 kg/ t 

3.379,69

2.807,19

3.303,85
3.122,37

2.422,01

2.926,70
2.691,86

2.840,91 2.888,41

2.159,10 2.201,44

2.838,28

0,15
0,11 0,13

0,16

0,20
0,27

10,55 10,73

1,70

2,26
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Emissions de partícules
sòlides (PST)
(En tones i g/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2021

54,5t
3,00 g/t 

Emissions de compostos 
orgànics volàtils (COVs)
(En tones i kg/t de producció)

0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,11 0,15
0,07

Total Total / Producció

Valors 2021

1.561 t
0,09 kg/ t 

Emissions de diòxid
de sofre (SO2)
(En milers de tones
i kg/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2021

6,10 kt
0,33 kg/ t 

14,38 15,09

10,11 10,07

6,72

3,06
3,91

5,94 5,54

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28

0,82

0,35
0,15

Residus especials
(En tones i kg/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2021

53.371 t
2,93 kg/ t 

1,87

1,68

2,02
2,15

2,02

1,68

1,97

1,09

Emissions de diòxid
de carboni (CO2)
(En tones i t/t de producció)

Total Total / Producció

Valors 2021

4.612.185 t
0,25 t/ t 

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129

5.396.140 5.370.355 5.254.207
4.880.3474.729.277

5.577.387

4.682.679 4.586.423

2.162.610

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568

1.404
1.603 1.561

5.421.358

4.506.5024.612.185

5,87 4,59 6,10

57.444

49.072

53.0371

0,06

0,24

0,29

2,88

0,07 0,09 0,09

0,28 0,26 0,25

0,30 0,27 0,33

2,94

2,88

2,93

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

417,8

353,2

291,8
269,3

218,4

105,3

52,8
50,0 46,4

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34

46,9
52,9 54,5

2,4 2,4 3,1 3,0

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

19,28

11,45

14,37
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Empleats directes i indirectes del 
sector petroquímic de Tarragona 2021

Estabilitat laboral al sector químic espanyol

Contracte
indefinit

Salari anual
per treballador

Comparativa per sectors econòmics

Despesa en formació
(per treballador i any) per sectors 2020

Empreses de 
l’AEQT amb
plans o 
polítiques 
de conciliació

Empreses del sector 
químic espanyol amb 
plans i polítiques 
d’igualtat (2019)

Empleats induïts del sector 
petroquímic de Tarragona

5.526

93%

6.859

37.155

Empleats
directes al 2021

12.385 TREBALLADORS
entre directes i indirectes

Contractes indefinits 
al sector químic

Llocs de treball
induïts any 2021

Empleats 
indirectes al 2021

SINO

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleats directes Empleats indirectes

2019 2020 2021

82%Mitjana 
Industrial

Indústria
Química

Serveis 75%

Mitjana 
Nacional

Construcció

Agricultura

93%

47%

65%

75%

Mitjana 
Industrial

Indústria
Química

Mitjana 
Nacional

Serveis

Comerç

Hoteleria

Construcció

38.148€

26.072€

22.838€

22.624€

22.159€

19.518€

9.377€

Sociolaboral

91%

95%
93%

94%

2010 2012 2014 2017

93% 93%

2018 2021

94%

2020

91%

9%

83%

17%

Mitjana
Industrial

Indústria 
química

espanyola

Empreses 
AEQT

Construcció

Sector serveis

Comerç

Hosteleria

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350€

Mitjana 
nacional

339,17€

153€

76€

56€

50€

50€

50€

15€
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Un 2021 de treball intens pensant 
en el futur del sector
Un any més us presentem l’Informe 
Públic de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona, el document 
que editem anualment com a part del 
nostre compromís amb la transparèn-
cia i amb la divulgació. És per això que 
en ell donem visibilitat als principals in-
dicadors de la indústria química tarra-
gonina, així com també als principals 
projectes, iniciatives i activitats en els 
quals hem treballat com a associació.

En aquest sentit, deixem enrere un 
2021 de vertigen, marcat per la pre-
sentació i posada en marxa d’un nou 
Pla Estratègic de l’AEQT. Un Pla per 
al període 2021-2023 que ens ha de 
permetre fer front als grans reptes i 
objectius que com a sector tenim per 
endavant.

Com ja vam explicar en el moment de 
presentar-lo, som conscients que el 
món canvia a gran velocitat. Ens tro-
bem amb un entorn cada vegada més 
exigent, i amb transformacions globals 
que afecten tota la societat, i també 
l’activitat empresarial: canvi climàtic, 
la necessitat d’una economia circular, 
digitalització, qualitat laboral, desigual-
tat social, creixent demanda social de 
transparència...

El Pla Estratègic és la resposta 
consensuada del nostre sector a tots 
aquests reptes, l’eina amb la qual 
volem fer-hi front. El document és 
producte de l’escolta activa i cons-
tant a tots els agents del territori, és 
coherent amb el marc que estableixen 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i respon als requeriments 
de competitivitat i sostenibilitat que té 
el sector en el context global.

Desenvolupar i començar a desplegar 
aquest Pla Estratègic va ser el nos-
tre gran projecte d’aquest 2021. Un 
projecte transversal, que implica a totes 
les nostres comissions i que, com ja es 
va exposar en el seu moment i com es 

torna a expressar en aquestes pàgi-
nes, s’estructura en quatre grans blocs: 
seguretat i sostenibilitat; competitivitat i 
innovació; territori i societat; i comunica-
ció i posicionament. La intensa feina de 
confecció i desplegament del Pla estem 
convençuts que ens permetrà enfortir el 
sector i preparar-lo per als molts desa-
fiaments que poden condicionar el seu 
futur de les properes dècades.

Més enllà de l’associació, per al sector 
petroquímic de Tarragona el 2021 
va ser un any de contrastos. D’una 
banda, després d’un 2020 molt difícil, 
2021 va ser un exercici de recuperació. 
Recuperació en el sentit de la relació 
i la confiança amb el territori, ja que 
la tasca de diàleg i transparència va 
permetre donar a conèixer millor el 
sector i, tot i que encara queda camí 
per recórrer, vam començar a reforçar 
aquesta confiança; i recuperació també 
en el sentit purament econòmic i de 
producció: es van recuperar la deman-
da i els nivells d’activitat anteriors a 
la pandèmia, la qual cosa va tornar a 
demostrar, una vegada més, que la 
indústria en general, i la química en 
particular, resisteix millor i es recupera 
més ràpid de les crisis, i això aporta 
resiliència a les economies en les quals 
la indústria té un pes important, com la 
de les nostres comarques.

D’altra banda, però, diem que va ser un 
any de contrastos perquè, alhora, vam 
veure amb preocupació l’evolució d’al-
tres aspectes, en especial els relacio-
nats amb l’energia, com ara el seu preu, 
que es va enfilar a nivells senzillament 
insostenibles. Al mateix temps, tot i 
que per fi va veure la llum l’esborrany 
del reglament de xarxes tancades, vam 
tornar a tancar un exercici sense que 
aquesta figura estigui reconeguda al 
nostre ordenament jurídic ni implemen-
tada als nostres polígons.

Si parlem del 2021 i d’energia, cal 
esmentar també els esforços realitzats 

envers la necessària transició energèti-
ca cap a la neutralitat climàtica. Un camí 
que com a indústria estem decidits i 
compromesos no només a recórrer, 
sinó també a liderar, en el sentit que 
més enllà de treballar per reduir les 
nostres pròpies emissions, el sector 
químic té i tindrà en el futur un paper 
imprescindible com a facilitador de la 
transició també per la resta de l’econo-
mia, desenvolupant per exemple solu-
cions que fan possibles els aerogenera-
dors d’energia eòlica, el vehicle elèctric... 
Elements disruptius que només són 
possibles gràcies a la contribució de la 
indústria química i a la seva innovació. 

En aquest àmbit de la transició ener-
gètica, el gran projecte de la nostra 
indústria, i també del nostre territori, 
és el desenvolupament i l’adopció de 
l’hidrogen com a vector energètic del 
futur. Com també reflecteix aquest 
Informe, hi vam treballar de forma molt 
intensa, i en diferents direccions. En es-
pecial en el si de la Vall de l’Hidrogen de 
Catalunya que lidera la URV i que es va 
presentar oficialment el maig del 2021. 

En resum, la indústria química va tornar 
a demostrar en aquest exercici que és 
un sector essencial. Essencial per la 
societat i també per les nostres comar-
ques. Pels productes que fabrica, per 
l’impacte econòmic sobre el territori, i 
pel seu paper dinamitzador en àmbits 
com l’atracció de talent i d’infraestruc-
tures, de teixit acadèmic i investigador... 
Un sector que és garant de resiliència 
en l’economia i que dia a dia mostra 
el seu compromís amb el territori que 
l’acull. Un sector que vol seguir sent 
motor del Camp de Tarragona i creixent 
al seu costat. Per molts anys més.

RUBÉN FOLGADO
PRESIDENT
(Novembre 2019-Maig 2022)

Benvinguda



Junta Directiva
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Equip de
l’AEQT 2021

Junta
Directiva 2021
President
Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

Vicepresidents
Benjamim Hepfer
Jose Manuel Segura (Juny 2021) 
BASF Española, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Vocals
Montserrat Vallverdú
Asfaltos Españoles, SA

Benjamin Hepfer 
José Manuel Segura (Juny 2021) 
BASF Española, SL

Ignacio Torres
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez (Abril 2021)
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Borja Pérez
Miguel Muñoz (Setembre 2021) 
Clariant Ibérica Producción, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, SA

Anton Rovira
Eduardo Chicote (Abril 2021) 
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, SL

Rubén Folgado
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Nova Guia de bones 
pràctiques
mediambientals per 
compartir entre les 
associades 

El nou Pla Estratègic de l’AEQT 2021-2023 
té com a objectiu principal donar resposta 
als principals reptes als quals s’enfronta el 
sector en l’actualitat i de cara als propers 
anys. És per això que el primer gran bloc 
temàtic se centra en les que sempre han 
estat les dues grans prioritats de la indús-
tria: “Seguretat i sostenibilitat”.

En aquest àmbit, i igual com passa en el 
de la seguretat, la primera de les línies 
estratègiques preveu posar en marxa un 
sistema conjunt de millora continuada en 
medi ambient. Un projecte ambiciós i pio-
ner que des de la Comissió de Medi Am-
bient ja es va començar a treballar durant 
l’exercici 2021. La Comissió va avançar 
en la confecció d’aquest sistema, basat 
en una guia per a la implantació de bones 
pràctiques mediambientals en les empre-
ses associades.

Aquesta guia inclourà una sèrie d’estàn-
dards basats en millors pràctiques, en 
matèria de protecció mediambiental i mi-
nimització de l’impacte, amb l’objectiu de 
compartir-les, posar-les a disposició de to-
tes les empreses associades, i promoure la 
seva implantació, per homogeneïtzar així 
els estàndards i fomentar la millora con-
tinuada a nivell global de sector també en 
l’àmbit mediambiental.

AEQT: Informe Públic 2021

Col·laboració amb 
l’estudi d’impacte 
acústic a l’entorn del 
polígon Sud
Una altra de les tasques que va treballar 
la Comissió de Medi Ambient durant l’any 
2021 va ser la col·laboració amb l’estudi 
d’un impacte acústic a l’entorn del polígon 
Sud que lidera l’Ajuntament de la Canonja, 
i en el qual participen també els ajunta-
ments de Tarragona, Reus i Vila-seca, i la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalun-
ya. L’Ajuntament de la Canonja es fa càrrec 
de la primera fase d’aquest estudi, i des de 
l’AEQT s’assumirà la segona, tot i que totes 
dues s’executaran en paral·lel.

L’objectiu és determinar quina és la situació 
a nivell d’impacte acústic als municipis de 
l’entorn del polígon Sud, i en segon lloc, de-
terminar-ne les diferents fonts i el seu pes. 
Per part de l’AEQT, serà especialment im-
portant determinar quina incidència té l’ac-
tivitat del sector químic en aquest impacte 
per tal de, a partir d’aquí, avaluar si s’escau 
alguna mesura.

Nous avenços en el 
projecte OCS-Zero 
Pellet Loss

El projecte OCS-Zero Pellet Loss és una de 
les principals prioritats del sector químic de 
Tarragona, perquè la indústria comparteix 
que és inacceptable que cap pellet acabi al 
medi. Per això les empreses de l’AEQT que 
fabriquen pellets estan adherides al pro-
grama OCS i l’apliquen.

I per això es treballa conjuntament per 
aconseguir també que la resta d’empre-
ses de la cadena de valor facin el mateix. 
En aquest sentit, durant el 2021 es va co-
mençar a treballar per organitzar una nova 
jornada, juntament amb Plastics Europe i 
ANAIP, de conscienciació i sensibilització 
per tota la cadena de valor dels pellets, on 
convidar-hi representants de totes aques-
tes empreses per fer-los partícips de la im-
portància de complir els estàndards OCS. 
Aquesta jornada, que es va treballar durant 

el 2021, estava prevista per celebrar-se al 
llarg del 2022, tan aviat com la situació epi-
demiològica i les restriccions vinculades a la 
pandèmia ho permetessin.

Paral·lelament, durant el 2021 també es va 
col·laborar de manera intensa amb la resta 
d’organitzacions i institucions implicades, 
a través de diferents reunions i grups de 
treball: Departament de Territori i Soste-
nibilitat, Direcció General de Qualitat Am-

biental, Agència de Residus de Catalunya, 
Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament 
de Vila-seca... i també l’organització Good 
Karma Projects. El clima va ser una vegada 
més de plena col·laboració perquè tots els 
agents comparteixen el mateix objectiu. De 
fet també es van organitzar al llarg de l’any 
visites in situ a instal·lacions de les empre-
ses associades de l’AEQT, per tal que alguns 
d’aquests grups coneguessin de primera mà 
com es treballa i quines mesures s’apliquen.
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L’ús d’aigua 
regenerada torna a 
batre rècords i arriba 
al 18% del consum 
total

El projecte d’aigua regenerada de la indústria 
química de Tarragona és pioner i referent en 
el sector a nivell internacional. Des del 2012, 
el sector reutilitza en els seus processos ai-
gües residuals urbanes gràcies a la planta 
de regeneració que opera AITASA. Com ja 
ve sent habitual els darrers anys, el consum 
d’aigua regenerada va a tornar a créixer l’any 
2021 i va tornar a marcar un màxim històric.

La indústria química de Tarragona va uti-
litzar, per a ús industrial, un total de 32,4 
hectòmetres cúbics d’aigua durant l’exer-
cici. D’aquests, 5,89 hectòmetres cúbics 
eren aigua regenerada procedent d’aigües 
residuals urbanes. Això implica un 18,2% 
del consum total. Aquesta xifra d’aigua re-
generada (tant l’absolut com el percentatge 
sobre el total) torna a ser el màxim històric 
des que es va posar en marxa la planta de 
regeneració d’AITASA: el rècord anterior, co-

rresponent al 2020, eren 5,4 hectòmetres 
cúbics (17% del total).

Però el projecte no s’acaba aquí. De fet, 
durant el 2021 i malgrat els obstacles de 
la pandèmia, es va continuar amb el pro-
cés de construcció per part d’AITASA d’una 
nova planta de tractament, amb la posada 
en marxa prevista en el primer semestre del 
2022. Gràcies a aquesta nova depuradora, 
es millorarà la qualitat de les aigües resi-
duals de la indústria, que actualment s’eme-
ten al mar a través de l’emissari conjunt. 

Però, gràcies a aquest nou tractament, els 
valors de les aigües residuals milloraran 
tant que de fet seran susceptibles de tornar 

a ser reutilitzades, mitjançant la construcció 
d’una nova planta de regeneració, que seria 
la següent fase del projecte.

Així doncs, quan estiguin en funcionament 
les dues noves plantes, la de tractament 
que s’estava  finalitzant a les acaballes del 
2021, i també la de regeneració que es vol 
construir a continuació, el sector estarà re-
utilitzant no només aigües residuals urba-
nes, com ja fa des del 2012, sinó també les 
seves pròpies aigües residuals industrials. 
L’objectiu és passar del 18% de consum d’ai-
gua reciclada que es va assolir el 2021, i que 
ja va ser un rècord històric, a com a mínim el 
25% l’any 2025 i fins a un 40% quan el total 
del projecte estigui en marxa.

Altres tasques 
realitzades per la 
Comissió:
• Col·laboració amb la Generalitat en el 
hotspot d’economia circular.

• Seguiment normatiu.

• Col·laboració amb l’administració per 
agilitzar tramitacions administratives 
i creació de grup de treball mixt amb 
l’OGAU. 

• Col·laboració amb l’ACA i l’ARC per re-
novar el conveni de caracterització de 
l’aqüífer del polígon Sud.

Noves adhesions a 
l’Observatori de la 
Qualitat de l’Aire

L’any 2021 va ser de consolidació per l’Ob-
servatori de la Qualitat de l’Aire, que l’any 
2019 va iniciar-se impulsat per Repsol i 
l’Institut Cerdà, i que des del 2020 compta 
amb l’adhesió de l’AEQT. Durant l’any 2021 
s’hi van han adherir nous membres, com el 
sector turístic, representat per l’Associació 
Hotelera de Tarragona i l’Associació d’Em-
presaris de l’Hoteleria, o els ajuntaments 
de Reus i Vilallonga del Camp. 

És per tant cada vegada més una eina de 
consens al voltant de la qual analitzar i re-
flexionar sobre la qualitat de l’aire del terri-
tori i com millorar-la.

Pel que fa a les anàlisis dutes a terme, una 
vegada més els valors de compostos orgà-
nics volàtils que es van detectar en els di-
ferents municipis de l’entorn de la indústria 

van estar dins dels límits legals o dels re-
comanats, en aquells casos que no existeix 
regulació.

Per aportar encara més informació i enri-
quir més el debat, l’Observatori va estudiar 
durant el 2021 incorporar possibles nove-
tats, com ara analitzar alguns dels com-
postos en continu, per poder analitzar no 
només la seva presència mitjana sinó tam-
bé eventuals puntes episòdiques.
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Millora de les dades 
d’accidentabilitat del 
sector
L’any 2021 va registrar una considerable 
millora en els índexs d’accidentabilitat de 
la indústria química de Tarragona: pel que 
fa al personal d’empreses AEQT, el nom-
bre d’accidents amb baixa va caure un 37%, 
passant dels 35 del 2020 als 22 del 2021. 
Especialment significativa és la reducció 
a zero dels accidents mortals, que havien 
estat dos l’any anterior. Aquests descen-
sos no només es van produir en nombres 
absoluts, sinó que també es van veure re-
duïdes les corresponents taxes: l’índex de 
freqüència (nombre d’accidents per cada 
milió d’hores treballades) va passar de 4,04 
l’any 2020 a 2,34 l’any 2021. Igualment, 
no només es van reduir els accidents, sinó 
també, i de manera molt considerable, la 
gravetat: l’índex de gravetat va passar de 
1,82 l’any 2020, a 0,05 l’any 2021. Es van 
recuperar, en aquest sentit, les xifres habi-
tuals del sector químic tarragoní, que sis-
temàticament presenta sempre taxes molt 
inferiors a la mitjana i a la majoria dels al-
tres sectors, però que el 2020 havien estat 
excepcionalment altes, fruit, sobretot, del 
greu accident que va tenir lloc al gener.
Pel que fa al personal d’empreses de serveis 
que treballa a les instal·lacions d’empreses 
de l’AEQT, les taxes d’accidentabilitat tam-
bé van millorar de manera considerable: 
l’índex de freqüència en aquest col·lectiu 
va ser d’1,41, quan l’any anterior havia es-

tat 1,82. És cert que el nombre total d’ac-
cidents amb baixa va pujar lleugerament 
en termes absoluts, de 15 a 17, però van 
créixer molt més les hores treballades per 
personal d’empreses de serveis, en com-
paració amb un 2020 en el qual, fruit de 
la irrupció de la pandèmia, aquest nombre 
d’hores es va veure reduït notablement 
respecte de la tendència habitual.

La millora de les dades d’accidentabilitat 
es confirma també en analitzar les dades 
conjuntes agregades de personal AEQT 
i d’empreses de serveis, amb un índex de 
freqüència que passa de 2,96 a 1,82. Es re-
cuperen, en aquest sentit, xifres per sota no 
només del 2020, quan van ser excepcional-
ment altes, sinó també del 2019.

Prova pilot del 
projecte de formació 
en factor humà
El projecte de formació en factor humà és 
també una iniciativa pionera de la indústria 
química tarragonina: només es coneixen 
precedents en la indústria nuclear i l’ae-
ronàutica, però no en el sector químic a ni-
vell mundial. Un projecte que modificarà de 
manera substancial la manera d’entrenar i 
formar en seguretat laboral els treballadors 
del sector, i que la Comissió va continuar 
treballant durant el 2021 amb vistes a una 
imminent posada en marxa. En concret, es 
van ultimar els detalls d’aquesta formació i 
se’n va realitzar una prova pilot.

Gràcies a l’ús de noves tecnologies com la 
realitat augmentada, aquestes formacions 
pretenen redirigir el comportament de les 
persones mitjançant tècniques de preven-
ció de l’error humà basades a observar la 

conducta de l’individu 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.
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Nou curs en 
Seguretat de 
Processos
També per encàrrec de el Pla Estratègic, 
la Comissió de Seguretat de l’AEQT va co-
mençar a treballar l’any 2021 en la creació 
d’un curs, que a la llarga pugui derivar en 
màster, sobre seguretat de processos. Ini-
cialment, aquest curs es posarà en marxa 
de la mà de la URV, amb la qual ja es va 
començar a treballar, tot i que a la llarga 
tampoc no es descarta que es converteixi 

en multicampus i per tant estendre’s més 
enllà del territori.

La formació, que inicialment està pensa-
da per tenir una durada d’una setmana, 
s’adreçarà tant a treballadors de la indústria 
com també a estudiants. Durant el 2021 es 
van començar a treballar ja els continguts 
que haurà d’incloure aquesta formació, amb 
la intenció de posar-la en marxa tan aviat 
com fos possible, fins i tot dins del 2022. A 
banda dels   contactes i treball conjunt amb 
la URV, es van establir contactes també 
amb altres polígons químics arreu del món 
per analitzar experiències similars.

Es reactiva el grup 
de treball d’accidents 
greus
Durant l’any 2021 es va reactivar el grup de 
treball d’accidents greus, format per tèc-
nics de l’Administració Pública i del sector 
químic. L’administració hi està representa-
da per la Subdirecció General de Seguretat 
Industrial i pels Serveis Territorials d’Indús-
tria a Tarragona, i el sector per la Federa-
ció Empresarial Catalana del Sector Químic 
(Fedequim) i per l’AEQT.

L’objectiu del grup és compartir informació 
i intercanviar impressions per tal de ser 
més eficients pel que fa al compliment de 
la Directiva d’Accidents Greus. És per això 
que en el grup es repassen incidències i 
procediments que puguin ser millorables. 
En aquest sentit, a banda d’examinar 
possibles novetats reglamentàries que 
es derivin de nova normativa europea, el 
grup va tractar també aspectes vinculats 
a com agilitzar determinades tramita-
cions, llicències, estudis de seguretat, 
anàlisis quantitatives de riscos...

Disseny d’uns 
estàndards de 
seguretat conjunts 
per tot el sector
La primera acció de tot el Pla Estratègic de 
l’AEQT per al trienni 2021-2023 és l’esta-
bliment del que s’anomena un nou “siste-
ma de millora continuada de la seguretat” 
comú a totes les empreses associades. 
Es tracta de l’acció 1.1 de tot el pla, prova 
de la importància que té per a l’associa-
ció, i durant el 2021 s’hi va començar a 
treballar en el si de la Comissió de Segu-
retat. En concret, el grup va avançar en 
el disseny d’aquest sistema, que perse-
gueix establir uns estàndards, més enllà 
dels requeriments legals, en matèria de 
seguretat, per tal que les empreses de 
l’AEQT els comparteixin i apliquin. Aquest 
sistema serà una iniciativa pionera, de la 
qual no es té cap altra referència a nivell 
de polígon químic enlloc del món.

Els estàndards que establirà aquest siste-
ma no només se centraran en l’àmbit de 
la seguretat i la salut laboral, sinó també 
en els de seguretat de processos i se-
curity i gestió d’emergències. Per tal de 
definir quins han de ser aquests estàn-
dards, la Comissió va revisar altres mo-
dels i sistemes similars ja existents, com 
ara els del sistema Responsible Care.

El sistema serà auditable externament, 
de manera que el grup de treball també 
va començar ja el 2021, en paral·lel a la 
definició dels estàndards, a realitzar la 
prospecció d’empreses que puguin dur a 
terme aquestes auditories per avaluar el 
compliment d’aquests estàndards. L’elec-
ció definitiva d’aquesta empresa arribaria 
en el primer trimestre del 2022.
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Treballar en la 
transició energètica: 
la gran prioritat
“Liderar la transició energètica i l’econo-
mia circular” és el títol de la segona de les 
9 línies estratègiques del Pla Estratègic 
AEQT 2021-2023, dins del primer dels 
grans blocs temàtics, dedicat a “seguretat 
i sostenibilitat”. Que la transició energètica 
aparegui en una ubicació tan protagonis-
ta és signe de fins a quin punt es troba al 
capdamunt de les prioritats de l’AEQT i del 
sector químic.

És per això que la transició energètica va 
centrar, com és natural, bona part dels es-
forços i projectes treballats per la Comissió 
d’Energia de l’AEQT durant l’exercici 2021. 
En especial, es va avançar en diferents 
fronts relacionats amb els vectors ener-
gètics que han de fer possible aquesta 
transformació del sector químic per donar 
compliment als límits d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle anunciats per als horit-
zons 2030 i 2050, amb l’hidrogen com a 
principal alternativa a dia d’avui.

D’una banda, des de l’AEQT es va treballar 
en diversos projectes d’hidrogen renovable 
per a la transició energètica específicament 
de la indústria petroquímica i la mobilitat al 

Camp de Tarragona. Es tracta d’un projecte 
que ha estat seleccionat com a IPCEI: Im-
portant Project of Common European Inte-
rest. Els projectes IPCEI són projectes que 
directament des d’Europa s’han identificat 
com a especialment interessants per acon-
seguir objectius o resoldre reptes globals 
que afecten tota la Unió, i el de la reconver-
sió a l’hidrogen de la química i la mobilitat 
de Tarragona, en tant que suposarien una 
contribució notable a la transició cap a la 
neutralitat climàtica de tots dos sectors a 
nivell continental, n’és un.

En paral·lel, i com ja s’havia començat a fer el 
2020, també es va treballar en la Vall de l’Hi-
drogen de Catalunya que lidera la URV, i que 
el 2021 s’ha consolidat com a gran aposta 
del territori, amb un gran acte de presen-
tació en societat que va tenir lloc al mes de 
maig, i que va registrar paral·lelament nom-
brosos avenços. En aquest cas, es tracta 
d’un projecte completament transversal, 
complementari i paral·lel a l’IPCEI, que per-
segueix que Tarragona i en general Cata-
lunya rebin ajuda dels fons Next Generation 
per convertir-se en allò que es coneix com 
a Vall de l’Hidrogen, és a dir: comptar amb 
tot un ecosistema integrat al voltant de la 
cadena de valor de l’hidrogen. Des de la Vall 
de l’Hidrogen i des de l’AEQT s’ha defensat 
reiteradament que el Camp de Tarragona re-
uneix com cap altre territori els ingredients 
per esdevenir Vall de l’Hidrogen.

Finalment, a nivell de divulgació, des de 
la comissió es va impulsar l’organització 
d’unes jornades tècniques sobre l’hidro-
gen, que s’acabarien celebrant durant els 
primers mesos del 2022 en format te-
lemàtic, i que es van organitzar en col·la-
boració amb Eurecat, IREC, ICIQ, URV, SGS i 
Carburos Metálicos.

Les Xarxes Tancades: 
avenços sense 
concreció... un any 
més
Al juny del 2021 es va publicar, per fi, l’es-
borrany de Reglament de Xarxes Tancades, 
amb un retard de 12 anys des que el Dret 
europeu contempla aquesta figura (2009), i 
dos anys i mig després d’haver-se aprovat 
el Reial decret que per primera vegada les 
contemplava en l’ordenament jurídic espan-
yol (desembre del 2018).

La Comissió d’Energia va analitzar l’esbo-
rrany publicat pel ministeri, i posteriorment 
també es va analitzar conjuntament amb la 
resta del sector químic. Es van detectar di-
ferents aspectes que, en opinió del sector, 
podrien millorar el reglament per permetre 

a Espanya una implementació de les xarxes 
tancades d’una manera més eficient i com-
petitiva, com passa a la resta d’Europa.

És per això que des del sector químic (con-
juntament AEQT, Fedequim i Feique) es van 
presentar al·legacions, tot just l’1 de juliol. 
Però malgrat que faltaven més de sis me-
sos per acabar l’any, no hi va haver cap més 
avenç i el 2021 es va acabar sense que el 
Ministeri resolgués aquestes al·legacions i 
publiqués el reglament definitiu. 

De manera que l’exercici 2021, malgrat els 
avenços, una vegada més, va acabar sen-
se concretar-se la regulació de les xarxes 
tancades, de manera que, 12 anys després 
de la Directiva Europea, els polígons tarra-
gonins seguien sense disposar d’aquesta 
eina que porta anys present en la resta de 
competidors europeus.

Conscient que tot allò que envolta 
l’electricitat és crucial per al present 
i per al futur del sector, l’any 2021 es 
va crear en el si de la Comissió un grup 
de treball de Xarxes Elèctriques per tre-
ballar en diversos fronts: en el de les 
Xarxes Tancades, per descomptat, però 
també en la millora de les infraestructu-
res elèctriques i en la fiabilitat del sub-
ministrament. Aquest grup té previsió 
de   mantenir reunions amb adminis-
tracions, amb Red Eléctrica Española, i 
altres agents implicats, per tal de col·la-
borar en la cerca de solucions.
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Nou Conveni General 
de la Indústria 
Química per al 
trienni 2021-2023
Durant el 2021 es va aprovar i signar un 
nou Conveni General de la Indústria Quími-
ca a Espanya per al proper trienni i l’AEQT, 
com és habitual, va formar part de la taula 
negociadora. Es tracta d´un conveni que 
s´ha negociat amb els sindicats a nivell de 
sector de tot Espanya, però l´AEQT, com a 
representant del principal pol químic d´Es-
panya, amb una producció que suposa el 
25% del total del país, ha estat representa-
da dins aquesta comissió.

El conveni torna a posar de manifest que 
el sector químic és un dels més avançats 
quant a drets i beneficis socials, salaris, 
etc. Es tracta una vegada més d’un con-
veni a tres anys i, com a novetat principal, 
destaquen els increments salarials previs-
tos, que suposaran un increment global, al 
cap dels tres anys, del 5%.

La participació més 
alta en l’enquesta 
sociolaboral
Un any més, des de l’AEQT es va elaborar 
l’enquesta sociolaboral, que té la vocació 
de ser una radiografia transversal de quina 
és la realitat del sector químic de Tarrago-
na pel que fa a aspectes relacionats amb la 
gestió de les persones.

La Comissió va valorar amb especial sa-
tisfacció que, en aquest 2021, es va acon-
seguir un nivell de participació molt alt per 
part de les empreses associades, el més 
alt des que s’elabora l’enquesta. Això sig-
nifica que les dades i conclusions que se’n 
poden extreure són encara més represen-
tatives del que ja eren. No obstant això, la 
Comissió es planteja continuar millorant 
en aquest àmbit fins a aconseguir un 100% 
de participació.

Aquesta diagnosi assoleix un doble objec-
tiu: permet, d’una banda, que les diferents 
empreses associades participants cone-
guin en quin punt es troben respecte de 
la mitjana del sector quant als paràmetres 
analitzats: salaris, contractació indefinida, 

polítiques socials... Però, alhora, la diagnosi 
també permet una comparativa externa, ja 
que es poden contrastar les dades mitja-
nes del sector petroquímic tarragoní amb 
les d’altres sectors o amb els de la mitjana 
global de l’economia.

En aquest sentit, una vegada més, les da-
des que reflecteix l’enquesta confirmen la 
Química com a sector de referència quant 
a polítiques i beneficis socials, salari mitjà, 
percentatge de contractes indefinits… 

Estratègies per 
gestionar i conviure 
amb la pandèmia 
Encara que els moments més difícils pel que 
fa a la gestió de la Covid-19 es van travessar 
l’any 2020, amb la irrupció sobtada i el pro-
cés ràpid d’adaptació que això va exigir, du-
rant el 2021 la Comissió Sociolaboral també 
va dedicar bona part del seu temps a aquest 
aspecte.

El grup va continuar mantenint reunions 
periòdiques per posar sobre la taula temes 
d’interès comú per a totes les associades en 
matèria de recursos humans, que van per-
metre una gestió de la Covid-19 més preci-
sa i amb resultats molt destacables.

L’objectiu d’aquestes reunions, sobretot, era 
que les empreses associades compartíssin 
bones pràctiques en diferents aspectes re-
lacionats amb la gestió de les persones: des 
dels criteris i les modalitats de teletreball, 
els diferents tipus de rotacions a torns… i 
altres assumptes més vinculats a la salut 

laboral, que en aquest cas es treballaven i 
tractaven conjuntament amb la comissió de 
seguretat, com els usos de les mascaretes, 
el control de temperatura…. Tot plegat va 
permetre les diferents empreses del sector 
químic de Tarragona aprendre les unes de 
les altres i elevar l’estàndard comú.

Grups de treball per 
desplegar el Pla 
Estratègic

Arran de l’aprovació del nou Pla Estratè-
gic de l’AEQT, la Comissió Sociolaboral 
va crear tres grups de treball específics, 
cadascun d’ells amb l’encàrrec de des-
envolupar les tres accions del Pla que li 
han estat assignades a la Comissió per 
tal que les lideri: la creació d’una borsa 
de treball que aglutini les ofertes del 
sector, i que es va posar en marxa amb la 
previsió que aquesta nova eina web esti-
gués en marxa durant la primera meitat 
del 2022; fomentar les relacions amb 
els instituts de formació professional i 
de la FP Dual dins del sector; i fomentar 
la igualtat de gènere i la inclusió dins les 
empreses del sector.
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Anàlisi i propostes 
de millora al projecte 
de tren-tramvia del 
Camp de Tarragona
Una de les principals tasques de la Comissió 
de Territori durant l’any 2021 va ser analit-
zar el projecte de tren-tramvia del Camp de 
Tarragona. La Comissió va estudiar la inicia-
tiva no només des del punt de vista del sec-
tor i, per tant, com a possible part afectada, 
sinó també des del punt de vista ciutadà, 
amb l’ànim d’aportar-hi suggeriments que 
poguessin contribuir a fer el millor projecte 
possible per al nostre territori.

Des d’aquesta òptica, es van presentat di-
verses al·legacions a aquest projecte de 
tren-tramvia, que des del sector es pensa 
que poden ajudar a millorar-lo i aconseguir 
un millor encaix d’aquest nou servei en el 
territori, i en particular en aquelles zones 
properes a instal·lacions del sector químic.

En concret, el recorregut presentat preveu 
que aquesta nova instal·lació passi per zo-
nes molt properes, i fins i tot en algun cas 
travessar, instal·lacions de la indústria quí-

mica. I des de la comissió, després d’ana-
litzar-ho molt acuradament des del punt de 
vista tècnic, s’ha considerat que existeixen 
alternatives de recorregut millors, que no 
només permetrien allunyar-lo de determi-
nades zones i minimitzar l’afectació sobre 
altres activitats del territori, sinó també 
incrementar l’eficiència del servei i la seva 
seguretat.

Per tot plegat l’AEQT va fer arribar aquests 
comentaris al projecte amb la intenció que 
siguin analitzats per la Generalitat, que és 
l’Administració impulsora d’aquesta infraes-
tructura, i amb l’esperança que siguin tin-
guts en compte i incorporats al projecte.

Seguiment de plans 
i normatives 
urbanístiques
Malgrat que va ser un exercici amb menys 
intensitat que els anteriors en aquest àm-
bit, la Comissió de Territori de l’AEQT també 
va dedicar esforços durant el 2021 a una 
de les seves tasques més habituals: fer un 
exhaustiu seguiment de les diferents no-
vetats normatives i plans urbanístics que 
es van anar donant a conèixer i que tenen 
potencial afectació sobre les instal·lacions 
o sobre l’operativa de les empreses mem-
bre de l’associació. 

Diàleg i col·laboració 
amb la Plataforma 
de Mercaderies per 
l’Interior
Un altre dels àmbits en els quals la Comis-
sió de Territori de l’AEQT va treballar durant 
l’any 2021 va ser el diàleg i la col·laboració 
amb la Plataforma de Mercaderies per l’In-
terior. Totes dues entitats han mantingut 
des de temps enrere un diàleg fluid i con-
tinu, explorant inquietuds comunes i punts 
d’acord. Una dinàmica que es va intensificar 
el 2021. 

Com a sector, la indústria química té clar, 
com a primera prioritat, que la posada en 
marxa del Corredor Mediterrani és impres-
cindible i urgent, i per tant cal que el tercer fil 
s’acabi com més aviat millor i entri en fun-
cionament. És una necessitat inajornable no 
només per al sector petroquímic, sinó en ge-
neral per la competitivitat del tot el territori.

Però al mateix temps, l’AEQT també com-
parteix que aquesta solució del tercer fil per 
la línia de la costa ha de ser provisional, i que 
la solució definitiva a la sortida de les mer-
caderies ha de ser un traçat alternatiu per 
l’interior, tal com de fet ja es va anunciar en 
el seu moment per part de l’Administració. 

Per això l’Associació se suma a les peticions 
del món social i empresarial del territori per 
demanar a les administracions competents 
que, en paral·lel a la immediata posada en 
marxa del tercer fil, es treballi ja en el futur 
projecte, que haurà de ser el definitiu, de 
sortida de les mercaderies per l’interior.

D’entre l’activitat conjunta al llarg del 2021 
destaca la participació del president de la 
Comissió de Territori de l’AEQT, Antoni Boix, 
en la jornada “El trànsit ferroviari de mer-
caderies pel nostre territori”, celebrada al 
novembre i organitzada conjuntament per 
la Plataforma Mercaderies per l’Interior i 
l’Ajuntament de Tarragona. També durant 
el 2021 es van mantenir nombrosos con-
tactes i converses que acabarien derivant 

en la signatura de l’adhesió de l’AEQT al 
manifest de la Plataforma, juntament amb 
altres agents econòmics del territori (Port 
de Tarragona, Cambres de Tarragona i Reus, 
Cepta i Pimec), que tindria lloc ja al 2022.
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Creació i posada en 
marxa de la nova 
Comissió d’Innovació, 
la 9a de l’AEQT
Tot allò relacionat amb la digitalització, la 
tecnologia, la innovació, la indústria 4.0… 
són conceptes clau no sols per al futur, 
sinó ja per al present del sector. És per 
això que el segon dels quatre grans blocs 
del Pla Estratègic de l’AEQT 2021-2023 
que es va presentar l’any passat es titula 
precisament “Competitivitat i Innovació”.

Dins d’aquest gran bloc, la primera línia 
estratègica es planteja aconseguir que el 
sector químic de Tarragona sigui “referent 
en digitalització i indústria 4.0”. I, com a 
primeríssima acció per accelerar aquest 
camí, es descriu l’acció estratègica se-

güent: “Crear un grup de treball específic 
per desenvolupar la digitalització i la in-
dústria 4.0 a nivell de grup. Incloure tam-
bé 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: infraes-
tructures, digitalització de processos, 
connexió i xarxes...”

Aquest encàrrec del Pla Estratègic va 
cristal·litzar amb la creació i posada en 

marxa de la nova Comissió d’Innovació i 
Tecnologia, que es va reunir per primera 
vegada el 10 de març del 2021. Com pas-
sa a les altres comissions, perquè forma 
part de l’ADN de l’AEQT, a la d’Innovació 
i Tecnologia una de les tasques va ser 
compartir iniciatives o projectes de digi-
talització i indústria 4.0 entre les empre-
ses de l’associació, per ajudar-se les unes 
a les altres a millorar. 

Es van presentar, per exemple, projectes 
com unes ulleres connectades als indica-
dors de les instal·lacions que permeten a 
l’operari que les porta visualitzar aquests 
indicadors i altres paràmetres en directe. 
Es tracta d’aplicacions de la tecnologia i la 
digitalització que ajuden les empreses a 
ser més segures, eficients, competitives, 
a reduir-ne l’impacte… I és molt profitós 
compartir-les per millorar els estàndards 
conjunts del sector.

Estudi d’una 
infraestructura 5G 
conjunta per a tot 
el sector
El sector químic de Tarragona és un refe-
rent internacional per la seva capacitat de 
trobar sinergies entre empreses i desen-
volupar projectes i infraestructures con-
juntes. Tenim exemples a tots els àmbits, 
des dels Parcs Químics fins al rack com-
partit de canonades.

Arran de la posada en marxa de la Comis-
sió, en l’àmbit de la innovació i la tecno-
logia també es va treballar amb l’objectiu 
de desenvolupar una xarxa 5G privada i co-
muna per a les empreses de l’AEQT. Des-
envolupar una xarxa privada atorga avan-
tatges quant a fiabilitat i també respecte 
dels terminis, ja que és el propi impulsor 
qui els marca sense haver d’ajustar-se o 
esperar al calendari de tercers. Durant el 
2021, a la comissió es van analitzar i es-
tudiar les diferents variables i possibilitats 
per tal de poder desenvolupar un projecte 
d’aquestes característiques com a infraes-
tructura conjunta.

La iniciativa va avançar de manera notable 
durant l’exercici: es van mantenir trobades 

amb diferents possibles proveïdors, i al 
mateix temps es van estudiar els possibles 
obstacles i circumstàncies relacionats amb 
la viabilitat de la idea. Destaca en aquest 
sentit la legislació vigent a Espanya en 
aquesta matèria, que no contempla deter-
minades qüestions que sí es contemplen 
ja en la majoria de legislacions europees 
i que permeten reforçar la ciberseguretat 
d’aquestes infraestructures. L’adaptació 
de la normativa espanyola a aquestes pre-
visions ja vigents a altres països europeus 
facilitarà sens dubte la viabilitat de projec-
tes d’aquest tipus, com el que es treballa 
en la Comissió d’Innovació de l’AEQT.

Col·laboració amb 
la plataforma A5G i 
posada en comú de 
projectes

Un dels primers projectes en els quals va 
treballar la Comissió d’Innovació i Tecnologia 
va ser la col·laboració amb la Plataforma 
A5G Camp de Tarragona, per a l’elecció de 
projectes pilot 5G al sector químic. Aquesta 
plataforma promou la implantació del 5G a 
diferents sectors de l’economia catalana, i 
des d’AEQT s’hi va treballar conjuntament en 
la identificació de possibles casos d’ús dins 
les empreses del sector químic de Tarragona, 
amb la intenció d’implantar un cas pilot.

A més, en el si de la comissió es van com-
partir diverses experiències i projectes indi-
viduals d’empreses associades referents a la 
implantació i aprofitament del 5G, en la línia 
de la comissió d’esdevenir fòrum on posar 
en comú iniciatives, bones pràctiques, casos 
d’estudi, que redundin en la millora col·lectiva 
de tot el sector.
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AEQT-AEST: 
un model d’èxit que 
s’exporta arreu 
El sistema de treball entre les empreses 
químiques i les empreses de serveis a Ta-
rragona és un referent en el sector químic 
a nivell internacional: tant les certificacions i 
auditories a aquestes empreses en els àm-
bits de la seguretat i la qualitat com també 
les formacions AEQT-AEST que s’ofereix al 
personal de les empreses de serveis per tal 
de poder accedir a treballar en instal·lacions 
d’empreses del sector.

Els resultats d’aquest treball conjunt amb 
l’Associació d’Empreses de Serveis (AEST) 
durant les darreres dècades han estat ex-
traordinaris, en particular pel que fa a la 
seguretat. Les taxes d’accidentabilitat s’han 
reduït de manera molt significativa des que 
està en marxa el projecte, i és per això que 
des d’altres associacions del sector quí-
mic s’han interessat i al llarg dels anys han 
demanat col·laboració a l’AEQT i l’AEST per 
implementar sistemes similars en els seus 
polígons.

En aquest sentit, durant l’any 2021 la Co-
missió d’Empreses de Serveis de l’AEQT va 
col·laborar, d’una banda, amb la Federació 
Empresarial Catalana del Sector Químic, Fe-
dequim, per tal d’implantar a nivell de tota 
Catalunya el sistema de qualificació en se-
guretat de les empreses de serveis.

D’altra banda, també es va treballar con-
juntament i assessorant les associacions 
del sector químic de Huelva, l’AIQBE, i de la 
Comunitat Valenciana, Quimacova, perquè 
tenen la intenció d’implantar un sistema de 
qualificació de persones com el que està es-
tablert a Tarragona, basat en les formacions 
conjuntes AEQT-AEST que funcionen des de 
fa més d’una dècada.

Un any més, el 2021 des de l’AEQT es van 
ofertar 100 places de la formació AEQT-
AEST als ajuntaments dels municipis on hi 
ha presència de la indústria química, per tal 
que els consistoris les oferissin a persones 
empadronades al seu municipi que es troben 
en determinades situacions de dificultat o 
risc de vulnerabilitat, com ara a l’atur, perquè 
així puguin optar a treballar per alguna de les 
empreses que donen servei a les de l’AEQT.

Es tracta d’una manera de facilitar la inser-
ció laboral d’aquestes persones, aprofitant 
la presència al territori d’un sector que ge-
nera tanta activitat directa, indirecta i induï-
da com és el petroquímic. L’acció forma part 
del compromís del sector amb el territori 
i les persones que hi viuen, i alhora és una 
mostra del clima de cooperació i col·laboració 
existent entre el sector químic i les adminis-
tracions locals del territori.

Oferta de places de formació AEQT-AEST 
als municipis per a persones a l’atur

Avenços en 
el programa 
multigeneracional de 
certificacions

El projecte de certificacions d’empreses de 
serveis que treballa la Comissió té caràcter 
multigeneracional: el primer que es va posar 
en marxa va ser el sistema de qualificació 
en seguretat, l’any 2007, i posteriorment, el 
2018, van iniciar-se les auditories per certi-
ficar empreses de serveis en qualitat. Preci-
sament sobre aquest segon sistema, durant 
l’any 2021 es va oferir un webinar adreçat 
tant a les empreses de l’AEQT com també 
de l’AEST, per tal de donar-ne a conèixer el 
funcionament i afavorir la seva consolidació.

Paral·lelament, des de la Comissió es van 
reprendre durant l’exercici les tasques de 
cara a posar en marxa el tercer i últims dels 
sistemes previstos en aquest projecte mul-
tigeneracional: el de certificar les empreses 
de serveis també en productivitat. De fet, el 
grup de treball ja havia començat a treballar 
en aquest sistema però els avenços es van 
alentir, com en tants d’altres àmbits, com a 
conseqüència de la irrupció de la pandèmia, 
que va obligar a prioritzar altres qüestions. 

No obstant això, el 2021 es va tornar a 
posar aquest projecte damunt la taula, 
plantejat com el següent gran projecte en 
el qual havia de treballar la comissió, amb 
l’objectiu de posar-lo en marxa tan aviat 
com sigui possible.

Es tracta de sistemes de qualificació pro-
pis, dissenyats i elaborats per un equip de 
tècnics de l’AEQT i l’AEST, i la seva aplica-
ció és auditada per una empresa externa i 
independent. En els casos de les certifica-
cions en seguretat i qualitat, les empreses 
que superen l’auditoria obtenen un núme-
ro determinat d’estrelles, entre una i cinc. 
Aquestes certificacions s’han de renovar 
periòdicament. 
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La intermodalitat 
com a eina per reduir 
emissions 
El Pla Estratègic de l’AEQT presentat al març 
del 2021 es marca com una de les seves 
principals fites treballar en millores me-
diambientals. Un aspecte que naturalment 
interpel·la especialment la Comissió de Medi 
Ambient, però també tota la resta, que es-
tan cridades a contribuir i a complir amb 
aquest mandat des dels seus diferents àm-
bits d’actuació. En aquest sentit, la Comissió 
d’Activitats Logístiques i Portuàries té molt 
a dir, en particular impulsant mesures que 
redueixin les emissions de CO2 en el trans-
port. És per això que durant el 2021 es va 
crear un grup de treball específic per analit-
zar possibles mesures en aquest àmbit.

Una de les formes de reduir les emissions 
de CO2 en el transport és promoure el 
transport intermodal i multimodal. De fet, 
una de les tasques d’aquest grup va ser 
precisament estudiar quin impacte té la 
substitució del transport viari pel transport 
intermodal, tant en l’actualitat com el que 
tindrà l’increment de la intermodalitat en 
l’horitzó 2023, amb la posada en marxa del 
Corredor Mediterrani. 

Segons els càlculs, en l’actualitat el sec-
tor químic de Tarragona ja està estalviant 
l’emissió de prop de 50.000 tones de CO2 
a l’atmosfera gràcies al transport intermo-
dal, en comparació amb si la totalitat del 
transport fos viari. I per al 2023, l’estalvi 
serà ja de 100.000 tones, tenint en comp-

te l’increment previst en aquest horitzó en 
el transport intermodal. I això malgrat que 
en els càlculs s’ha partit de la base que el 
2023 el Corredor Mediterrani s’haurà posat 
en marxa però encara no estarà operant al 
100% de la seva capacitat, de manera que 
en els anys següents aquest estalvi encara 
creixerà més gràcies al transport intermo-
dal.

Pel que fa a mesures que puguin contri-
buir a la reducció de CO2 en el transport, la 
Comissió va seguir treballant també en la 
promoció de la unitat de semiremolc P400 
com a alternativa per facilitar el transport 
intermodal. Una tasca que ja es va iniciar 
el 2020, i que va continuar al 2021: es van 
mantenir les converses amb els diferents 
agents implicats, dins el grup de treba-
ll compartit entre Adif i diferents sectors 
econòmics, entre ells el químic.

Dues línies més en les que treballa l’AEQT 
en la línia d’impulsar la intermodalitat, per 
reduir així les emissions de CO2, són l’im-
puls de línies marítimo-terrestres, i les 
tasques i converses per afavorir la posada 
en marxa de noves infraestructures.

Estàndards de 
seguretat en l’àmbit 
de la logística 
També vinculat a una gran prioritat del Pla 
Estratègic AEQT 2021-2023, la Comis-
sió d’Activitats Logístiques i Portuàries va 
participar en l’elaboració del Sistema de 
Millora Continuada en Seguretat, aportant 
estàndards des del punt de vista del trans-
port i la logística.

En aquest sentit, la primera tasca que es 
va realitzar va ser una anàlisi exhaustiva 
de quines són les problemàtiques habi-
tuals que es troba el sector, pel que fa a 
seguretat, dins l’àmbit de la logística. Un 
cop detectats aquests problemes, es va 
dur a terme un procés d’anàlisi acurada 
per tal de definir, en funció del seu grau 
de prioritat i també de la viabilitat de tre-
ballar-los col·lectivament des del punt de 
vista global de sector, quins són els tres 
amb els quals era recomanable començar 
a treballar en el si de l’associació.

Fruit d’aquest procés d’anàlisi, es van de-
finir tres problemes prioritaris a tractar: la 
gestió segura dels xofers, els aprenentat-
ges d’incidents en càrrega o descàrrega i 
en trànsit, i els requeriments de vehicles. 
Un cop identificats, la següent passa a 
emprendre per part de la Comissió havia 
de ser l’establiment, per a cadascun dels 
tres, d’estàndards comuns de seguretat 
per incorporar-los al Sistema de Millora 
Continuada.

Explorant 
oportunitats 
en l’àmbit de 
la digitalització

El sector químic es troba, com la majoria, 
immers en un intens procés de digitalit-
zació i incorporació contínua de novetats 
tecnològiques. Un procés que de fet va 
començar molts anys enrere, però que 
continua i que de ben segur seguirà sent 
crític els propers anys. És per això que la 
digitalització és precisament una de les lí-
nies de treball prioritàries que marca el Pla 
Estratègic AEQT, i la Comissió d’Activitats 

Logístiques i Portuàries va crear un grup 
de treball dedicat específicament a aquest 
àmbit. La seva tasca va començar per una 
dissecció exhaustiva de tota la cadena 
logística de subministrament, tant de re-
cepció com d’expedició, les seves diferents 
fases, i es van identificar les possibilitats 
de digitalització en cadascuna d’elles.

Posteriorment es va realitzar una diag-
nosi de quin és, en el conjunt de les em-
preses de l’AEQT, el nivell de digitalització 
en cadascuna d’aquestes fases. Les se-
güents passes inclouran l’anàlisi d’aques-
ta diagnosi conjunta per tal d’identificar 
reptes, oportunitats i escenaris òptims 
per a la digitalització en l’àmbit de la ca-
dena logística.



Presidenta
Montse Vallverdú
Asfaltos Españoles, SA

Membres
Víctor Solanilla
Asfaltos Españoles, SA

Conxita Esteve
BASF Española, SL

Rosa Maria Martín Kirner
BASF Sonatrach Propanchem, SA

Michael Koch
Remo Rigassi
Bertschi Ibérica, SL

Espíritu Santo Carrasco
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Nuria Lima 
Jordi Martí
Clariant Ibérica Producción, SA

Adrià Mañé
Exolum (Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, SA)

Mònica Costa
Carlos Almécija
Covestro, SL

Josep Boronat
Dow Chemical Ibérica, SL

Verónica Gómez
DuPont Water Solutions
(Peak Spain, SLU)

Alejandra Arréllaga
Amaia Bolaños
Sandra Castanedo
Sergi Pérez Fiol
ELIX Polymers, SL

Mario Lorenzo
Imma Comella 
ERCROS, SA 

Antoni Boix
Cel Font
GRACE Catalysts & Materials, SL

Aida Rodríguez
Antonio Martínez
Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, SA

César Valero
Núria Jiménez
IQLIT Emulsiones Poliméricas, SLU

José Antonio Arévalo
Inovyn España, SL

Geert Van Kerckhove
Florian Buqueras
Katoen Natie Ibérica, SL

Lluís Sabaté
Raquel Linde
Kemira Ibérica, SA

Margarita Garrido
LyondellBasell Poliolefinas 
Ibérica, SA

Marion Riedel
Messer Ibérica de Gases, SAU

Josep Bertran
Xavier Arnavat
Repsol, SA

Susana Palacios
SARPI Constantí, SLU

Laura Llamas
SK Primacor Europe, SLU     

Rosa Salamero
Solenis Hispania, SA

Juan José Mira
Tarragona Power, SL

Gemma Traserra 
Terminales Portuarias, SL

Helder Moya
Vopak Terquimsa, SA

Juan Pedro Díaz
Francisco Montoya
Natàlia Martín 
Eva Canals 
Ferran Huidobro
AEQT

Comunicació



  |  37AEQT: Informe Públic 2021

Reforç dels canals de 
comunicació i de la 
transparència

Arribar més i millor a la societat de l’entorn, 
per donar a conèixer el  sector de la forma 
més transparent possible, forma part dels 
compromisos del nou Pla Estratègic de 
l’AEQT que es va posar en marxa durant el 
2021.

És per això que, per una banda, durant 
l’exercici es van reforçar els canals de co-
municació propis en l’àmbit digital, com per 
exemple la nova pàgina web, que va veure 
la llum al mes d’abril, o l’increment notable 
de les publicacions en els diferents perfils 
de l’AEQT en xarxes socials. Aquest esforç 
en l’àmbit digital va permetre a l’associació 
disposar dels mitjans necessaris per arribar 
a més població de l’entorn.

Però, a banda de reforçar els canals, es va 
potenciar també en ells la presència de con-
tinguts alineats amb la voluntat del sector de 
ser transparent, també recollida de manera 
explícita en el Pla Estratègic, com a eina for-
mativa, informativa i també generadora de 
confiança en la societat. Per això a la nova 
web es poden consultar dades de qualitat 
de l’aire o de seguretat al sector, i per això 
també durant el 2021 es van començar a 
comunicar en els perfils de xarxes socials de 
l’AEQT aquelles incidències menors que te-
nen lloc als polígons que poden ser percepti-
bles des de l’exterior.

A banda de reforçar els canals de comunica-
ció, el Pla Estratègic preveia també generar 
materials i continguts divulgatius per poder 
nodrir no només aquests canals propis, sinó 
també per difondre als mitjans de comuni-
cació, i transmetre així a la societat que la 
indústria fabrica productes essencials, que 
es preocupa per la seguretat i l’impacte so-
bre l’entorn, que la formen milers de per-
sones altament formades i compromeses 
amb el territori...

En aquesta línia, es van editar noves info-
grafies de la sèrie “Química Essencial”, que 
posen en valor la presència dels productes 
de la indústria tarragonina en la vida quo-
tidiana. També es va posar en marxa una 
nova sèrie de vídeos d’animació, sota el 

títol de Quimipèdia, que de manera molt 
didàctica i pedagògica explica aspectes bà-
sics de la índústria química.

Un altre projecte molt ambiciós va ser 
la campanya de vídeos testimonials “La 
teva Química”, en els quals treballadors 
d’empreses de l’AEQT van posar en valor 
el seu talent i la seva feina, els nivells de 
seguretat i compromís mediambiental 
amb els quals treballen cada dia, el pa-
per essencial dels productes que contri-
bueixen a fabricar... 

Finalment, durant el 2021 també es va es-
trenar un nou vídeo corporatiu de l’AEQT i 
es va editar un nou dossier corporatiu de 
l’associació.

Divulgació i coneixement: nous materials 
gràfics i audiovisuals sobre la Química

L’Aula de la Química 
s’adapta a la 
pandèmia

L’Aula de la Química del Camp d’Aprenentat-
ge de Tarragona es va adaptar a la pandèmia 
i va mantenir, malgrat les dificultats, unes xi-
fres de visites notables durant el curs 2020-
2021, tot i que aquest va ser justament el 
curs més impactat per les restriccions i in-
certeses de la Covid-19. En aquesta ocasió, 
van visitar aquest espai divulgatiu sobre el 
sector químic de Tarragona un total de 622 
escolars, mentre que el curs 2019-2020 
(que ja va ser afectat per la pandèmia en el 
tercer trimestre) havien estat 1.011. La pre-
visió de cara al curs 2021-2022 era recupe-
rar les xifres habituals prèvies a la pandèmia, 
que normalment se situen entre els 1.500 i 
els 2.000 alumnes. 

L’Aula de la Química és un equipament di-
vulgatiu impulsat conjuntament per l’AEQT 
i el Camp d’Aprenentatge, i que ofereix ac-
tivitats per a escolars de Primària, Secun-
dària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 
Superior. L’Aula es troba ubicada al Complex 
Educatiu (Antiga Universitat Laboral), i està 
a disposició de qualsevol centre que tingui 
interès.

Intens diàleg amb 
l’entorn
Un any més, des de l’AEQT es va estar en 
contacte permanent amb l’entorn, amb múl-
tiples trobades que van permetre escoltar la 
societat, recollir inquietuds i suggeriments... 
Alhora, en el cas concret del 2021, aques-
tes desenes de trobades amb institucions, 
organitzacions del món econòmic i acadè-
mic, entitats socials, veïnals, sindicals... van 
servir per fer presentacions personalitzades 
del nou Pla Estratègic de l’associació, adap-
tades a cadascun d’aquests grups i els seus 
interessos específics. Això va permetre di-
fondre cap a on vol anar el sector i de quina 
manera, en aquesta nova etapa, pot l’AEQT 
col·laborar amb cadascun dels agents que 
l’envolten.
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PLA ESTRATÈGIC
El nou Pla Estratègic de 
l’AEQT 2021-2023 dona 
resposta als grans 
reptes del sector
04/03/2021
L’ AEQT va presentar el seu nou Pla 
Estratègic per al període 2021-2023, 
que constituïa la resposta del sector als 
grans reptes als quals ha de fer front 
en aquest trienni. El nou pla s’estruc-
tura en quatre grans blocs: seguretat i 

sostenibilitat, competitivitat i innovació, 
territori i societat, i comunicació i posi-
cionament.

L’associació es va basar en tres grans 
fonts i criteris per confeccionar aquest 
nou full de ruta: els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS), que fixen 
reptes en qüestions mediambientals, 
socials, tecnològiques…; en segon lloc, 
el feedback de la societat, fruit de l’in-
tens diàleg mantingut; i finalment, les 
necessitats de competitivitat del propi 
sector per garantir la seva viabilitat pre-
sent i futura al territori.

• Sistema de millora 
continuada en seguretat

• Centre de coneixement
en seguretat i salut

• Sistema de millora continuada
en medi ambient

• Ser referència industrial
en qualitat de l’aire

• Relació amb els grups d’interès
• Monitorització de l’entorn

• Divulgació dels valors 
del sector

• Foment de la informació
interna

• Participació en òrgans 
del territori

• Relació amb altres sectors
• Presència en fòrums 

de decisió
• Compromís amb la formació i 

desenvolupament de l’entorn • Interacció amb centres 
de formació

• Borsa de treball
• Impuls de la formació dual
• Foment de la igualtat

de gènere i la inclusió

• Desenvolupament de 
l’hidrogen renovable

• Creació d’un model
elèctric sostenible

• Impuls de la circularitat
• Impuls a la gestió 

sostenible de l’aigua

• Participació en 
ChemMed i altres fòrums

• Creació de procediment 
i eines per facilitar inversions

• Desenvolupament de la 
digitalització i la indústria 4.0

• Desenvolupament 
d’infraestructures comunes

• Coneixement i bones pràctiques

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

• Benchmark internacionalVISIÓN
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L’AEQT impulsa un 
sistema conjunt de 
millora continuada de 
la seguretat.
13/01/2021
L’AEQT vol reafirmar el seu compromís 
amb la seguretat, el diàleg i la trans-
parència. És per això que l’associació 

va donar l’impuls d’un nou sistema 
propi de la gestió de la millora conti-
nuada de la seguretat, que és comú a 
totes les empreses associades, i que 
fomentarà uns estàndards comuns 
addicionals als que ja compleixen de 
forma individual les companyies. Es 
tracta d’un projecte que és pioner en-
tre els polígons químics europeus.

ChemMed Tarragona 
celebra la seva 
trobada anual amb 
l’objectiu d’impulsar 
el sector químic.
15/04/2021

Al mes d’abril va tenir lloc una nova 
assemblea de ChemMed Tarragona, el 
clúster industrial, logístic, acadèmic i 
científic de la química. A l’assemblea, 
entre d’altres, es van presentar les 

activitats més destacades del 2020 com 
l’organització del IV Med Hub Day, que 
va comptar amb més de 130 inscrits, o 
la participació 6è LNG Congress, un es-
deveniment centrat en el paper que pot 
brindar el gas natural liquat i que forma 
part d’aquesta estratègia en la recerca 
de noves oportunitats en la transició 
energètica.

Aquetes activitats es trobaven dins de 
l’aposta del clúster per una estratègia de 
promoció internacional en el marc d’un 
pla d’acció comercial, per tal d’atraure 
esdeveniments sectorials de reconegut 
prestigi internacional a Tarragona.

L’AEQT repassa en la seva 
assemblea general els 
projectes conjunts del 
sector i el desplegament 
del Pla Estratègic.
21/04/2021

L’associació  va celebrar la seva assem-
blea general ordinària, i que, com és 
habitual, va servir per donar a conèixer 
a les 33 companyies membre la tasca 
duta a terme per l’associació des de la 
darrera trobada.

En particular, es va repassar l’estat 
dels projectes conjunts que estan en 
marxa i els que sorgeixen del nou Pla 
Estratègic 2021-2023 de l’associació, 
amb especial focus en l’àrea de segu-
retat, que com sempre és la prioritària 
per al sector. En aquest sentit, els 
membres de l’Assemblea General van 
conèixer de primera mà l’evolució dels 
índexs de seguretat, i l’estat en què es 
troben projectes com les formacions 
en factor humà, la implementació del 
nou Plaseqta, les certificacions d’em-
preses de serveis…

ACTIVITAT PRÒPIA
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Informe Públic AEQT 
2020: l’exercici 2020 
posa en valor la indústria 
petroquímica com a 
sector essencial i 
la seva solidesa com a 
dinamitzador de 
l’economia del territori.
04/08/2021

L’AEQT va presentar l’ Informe Públic 
2020, el document que recull les da-
des, indicadors i paràmetres del sector 
petroquímic corresponents a l’exercici, i 
que posen de manifest que, en un context 
tan complicat com el del 2020, la Química 
va resistir millor que la majoria de sectors 
els efectes de la crisi, i això li va permetre 
exercir com a motor del territori, aportant 
solidesa i resiliència a la seva economia, 
i al mateix temps va posar de manifest 
la seva condició de sector essencial, ga-
rantint-li a la societat el subministrament 
de productes imprescindibles en la lluita 
contra la pandèmia.

La Jornada Anual AEQT 
2021 constata que 
“sense la Química no hi 
haurà solució als reptes 
de l’Agenda 2030”.
24/11/2021

La trobada va permetre posar en 
valor els molts projectes desenvolu-
pats per l’associació en aquest any 
marcat pel nou Pla Estratègic, en 
especial en àmbits com la seguretat 
i el medi ambient. 

La Jornada Anual AEQT 2021 va 
servir per constatar que la indústria 
química és imprescindible en els 
propers anys per afavorir l’assoli-
ment dels reptes de sostenibilitat 
als quals s’enfronta la societat. 

L’acte va tornar a reunir presen-
cialment els membres de les 
comissions de treball de l’AEQT, els 
business partners de l’associació i 
també representants d’institucions 
públiques i privades del territori.
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La companyia IQLIT Emulsiones Polimé-
ricas S.L.U. va passar a ser nou membre 
de l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona. La companyia compta amb 
30 treballadors a les seves instal·lacions 
del Polígon Sud.

La planta de producció ubicada a la 
Canonja va ser construïda el 1976 per la 
companyia química alemana Hoechst. 
IQLIT Emulsiones Poliméricas és una 
companyia tecnològica especialitzada en 
el disseny, desenvolupament i fabrica-

ció d’emulsions polimèriques en base 
aigua per a totes les famílies d’aplica-
cions tecnològiques del mercat.

IQLIT Emulsiones 
Poliméricas, S.L.U, 
nova empresa de l’AEQT
13/04/2021

La multinacional belga 
Katoen Natie, nova 
empresa de l’AEQT
18/03/2021

L’empresa multinacional belga Katoen 
Natie es va afegir com a nou membre de 
l’AEQT. La companyia està present al te-
rritori tarragoní des de l’any 1999, quan 
va fixar la seva seu al polígon industrial 
de Constantí, per posteriorment créixer 

en el polígon entrevies (La Canonja).
Katoen Natie compta a Tarragona amb 
gairebé amb un centenar de treballadors, 
dels quals uns 50 treballen a la unitat 
de negoci Química. L’empresa opera a 
nivell mundial a terminals portuàries, 

terminals logístiques i terminals in situ. 
El grup també ofereix tot tipus de serveis 
semi-industrials, dissenya, construeix 
i gestiona plataformes logístiques i ca-
denes de subministrament completes a 
diferents indústries.

NOVES EMPRESES
ASSOCIADES 
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L’AEQT exposa al 
vicepresident de la 
Generalitat la situació 
del sector, les seves 
fortaleses i els seus 
reptes
28/01/2021

L’AEQT es reuneix 
amb els sindicats 
representatius del 
sector per presentar 
el nou Pla Estratègic 
de l’associació
23/03/2021

L’AEQT va mantenir  una reunió te-
lemàtica amb el vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, així com 
també amb el delegat de Govern, Òs-
car Peris, i l’alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà. Aragonès va voler aprofitar la 
seva visita a la ciutat per conèixer de 

prop la situació i els principals reptes 
de futur per a la indústria, en parti-
cular la seva transició cap a un model 
energètic basat en l’hidrogen.

La representació de l’AEQT, forma-
da pel president, Rubén Folgado, els 

dos vicepresidents, Ignasi Cañague-
ral i José Manuel Segura, i el gerent, 
Juan Pedro Díaz, va plantejar també 
algunes de les necessitats que té 
el sector, en particular en matèria 
de cost elèctric, xarxes tancades, i 
infraestructures.

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona va celebrar al mes de març 
trobades amb representants del tres 
principals sindicats amb representació 
en les empreses del sector: UGT, CCOO 
i STR. Trobades en les quals els respon-
sables de l’associació van presentar de 
manera detallada el nou Pla Estratègic 
2021-2023 als representants dels sin-

dicats, amb especial atenció a aquells 
punts del nou full de ruta de l’AEQT que 
tenen a veure amb la gestió del talent.

En les reunions també es va aprofitar 
per per explorar vies de col·laboració i 
treball conjunt en favor de la Química 
tarragonina, així com també per inter-
canviar impressions sobre el present 

i el futur del sector i de l’economia del 
territori en general. Les trobades també 
van permetre constatar la preocupació 
compartida per qüestions de competi-
tivitat del territori, com per exemple el 
retard en l’aprovació del reglament de 
xarxes tancades de distribució elèctrica, 
o en la posada en marxa d’infraestruc-
tures crítiques.

RELACIONS AMB L’ENTORN
I LES INSTITUCIONS
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L’AEQT posa en valor al 
Ple de l’Ajuntament de 
Tarragona l’aportació de 
la Indústria Química al 
territori
26/03/2021

L’AEQT va participar a  la sessió 
monogràfica del Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Tarragona dedicada 
al sector químic. Amb un únic punt de 
l’ordre del dia, “Prevenció, seguretat, 
salut i futur de la indústria química”, 
la sessió va comptar amb la partici-
pació de diferents organitzacions i 

entitats del territori que han aportat 
la seva visió sobre el present i el futur 
de la indústria.

Des de  l’AEQT es va  remarcar el 
compromís de les empreses quími-
ques amb la seguretat com a prio-
ritat número 1, no només amb el 
compliment estricte de la normativa 
més exigent, sinó amb estàndards i 
protocols que van més enllà, així com 
també amb projectes conjunts impul-
sats a Tarragona i que són referència 
per al sector químic a nivell interna-
cional, com ara els Parcs Químics de 
Seguretat, les formacions i certifi-
cacions conjuntes amb l’Associació 
d’Empreses de Serveis (AEST), o les 
formacions en factor humà.

Reunió amb el grup 
parlamentari del PSC
de Tarragona
06/05/2021

El president de l’AEQT, Rubén Folgado i 
el gerent, Juan Pedro Díaz, es van reunir 

amb Rosa Maria Ibarra i Rubén Viñuales, 
diputats al Parlament de Catalunya pel 
grup parlamentari Socialistes i Units per 
avançar, per tractar el nou PLASEQTA.

En aquesta reunió es van intercanviar 
idees i iniciatives sobre el nou pla, es va 
parlar també dels sistemes i protocols de 
comunicació entre les empreses i l’Admi-
nistració, entre d’altres.

Visita del PSC al polígon 
petroquímic de Tarragona

16/04/2021

El president del Grup Socialista al 
Parlament de Catalunya, Salvador Illa, 
va encapçalar la visita del PSC  a les 

instal·lacions del Complex Petroquímic de 
Repsol a Tarragona. 

Durant la visita van mantenir una reunió 
amb el president de l’AEQT, Rubén Fol-
gado i el director del Complex de Repsol, 
Javier Sancho, que li van presentar el full 
de ruta de l’associació i li van explicar les 
principals problemàtiques amb les que 
es troba el sector.

Trobada amb el grup par-
lamentari de Junts x Cat
04/05/2021

El president de l’AEQT, Rubén Folgado i 
el gerent, Juan Pedro Díaz, van parti-
cipar en la trobada amb els represen-

tants del Grup parlamentari de Junts x 
Cat, Albert Batet i Eusebi Campdepa-
drós.

En aquesta visita els representants de 
l’AEQT van donar a conèixer el nou pla 
estratègic de l’AEQT al grup parlamen-
tari i els hi van exposar les iniciatives 
de millora en què treballa l’associació.
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L’AEQT presenta al “Bon 
dia Tarragona” el full de 
ruta cap a un futur com-
petitiu i sostenible, amb 
la seguretat i la transició 
energètica com a grans 
prioritats
13/05/2021

L’AEQT va ser la protagonista del “Bon dia 
Tarragona” organitzat per la Cambra de 

Tarragona, on va destacar que el futur del 
sector al territori passa per grans eixos 
com la seguretat, la sostenibilitat, la trans-
parència o la competitivitat, i per la transi-
ció a l’hidrogen com a projecte prioritari.

Sota el títol “La Indústria Química mira al 
futur”, la sessió, va servir també per fer 
palès que, per donar resposta als molts 
reptes que té per endavant, la indústria 
necessitarà, a més, de la cooperació i 
complicitats externes i de la suma d’es-
forços amb la resta d’age nts del territori, 
per tal de preservar-ne la competitivitat 
en condicions d’igualtat amb la resta 
d’Europa.

La Vall de l’Hidrogen de 
Catalunya posa de mani-
fest el compromís de tots 
els agents davant l’emer-
gència climàtica
14/05/2021

El Palau de Congressos de Tarragona 
va acollir l’acte de constitució i pre-
sentació de la Vall de l’Hidrogen de 
Catalunya. L’acte va servir per refermar 
el compromís de tots els agents  per 
impulsar la societat i l’economia de 
l’hidrogen renovable en temps d’emer-
gència climàtica. Aquesta iniciativa 

estratègica de país treballa per conso-
lidar un ecosistema integrat al voltant 
de la cadena de valor de l’hidrogen, 
un vector energètic vital per assolir 
l’objectiu de la neutralitat climàtica, en 
paral·lel a l’augment de la competitivi-
tat empresarial i la millora del benestar 
de les persones.

Rubén Folgado, president de l’AEQT, 
va assegurar que la indústria química 
forma part activa de la Vall de l’Hidro-
gen de Catalunya per responsabilitat, 
ja que:” les  persones que formem la 
indústria química som els primers que 
ens exigim ser sostenibles i protegir el 
nostre planeta”.

L’AEQT rep la visita del 
Conseller d’Empresa i 
Treball
12/06/2021

El president de l’AEQT, Rubén Folgado, 
i els vicepresidents, Ignasi Cañagueral 
i Benjamin Hepfer, van reunir-se amb 
el Conseller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent; una reunió que  va servir per 
presentar les dades, magnituds de 
l’AEQT  i la realitat  actual del sector 
químic tarragoní.

També es van tractar qüestions claus per 
al futur del sector, com el nou reglament 
de xarxes tancades o la Vall de l’Hidrogen. 
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L’AEQT es reuneix amb el 
grup municipal del Partit 
Socialista de Tarragona
15/06/2021

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona es va reunir amb el grup mu-
nicipal del PSC a Tarragona, una trobada 
que va servir per valorar el reglament de 
xarxes tancades d’electricitat.

En la reunió es van poder intercanviar 
impressions sobre les possibilitats de millora 

del text del reglament sobre xarxes tancades 
durant el  període d’al·legacions,  en benefici 

de la competitivitat del sector químic tarra-
goní envers altres clústers químics.

Expoquimia: punt de 
trobada entre el clúster 
químic de Tarragona i 
nombroses institucions
17/09/2021

La participació a Expoquimia va 
servir de punt de trobada en el qual 
intercanviar impressions i compartir 
inquietuds amb agents del pano-
rama internacional del propi sector 
químic, i també amb les autoritats 
que van visitar la Fira.

En aquest sentit, durant les quatre 
jornades, l’estand de ChemMed i 
AEQT va rebre la visita de represen-
tants del govern d’Espanya, com el 
secretari general d’Indústria, Raül 
Blanco; de la Generalitat de Cata-
lunya, com el secretari d’Empresa i 
Competitivitat, Albert Castellanos, 
la directora general d’Indústria, 
Natàlia Mas, la secretària d’Acció 
Climàtica, Anna Barnadas, el director 
de l’Agència de Residus de Cata-
lunya, Isaac Peraire, o la delegada 
a Tarragona, Teresa Pallarès; o del 
poder legislatiu, com el president de 
la Comissió d’Indústria del Congre-
so, Joan Capdedvila, o el president 
del Grup Parlamentari Socialista al 
Parlament, Salvador Illa.
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DIVULGACIÓ TÈCNICA
Cicle de conferències so-
bre Transició Energètica 
per a la Indústria 
Sostenible del Futur
17/02/2021

Technip Energies i l’AEQT van orga-
nitzar conjuntament un cicle de dues 
conferències sobre Transició Ener-
gètica per a la Indústria Sostenible 
del Futur. Dues sessions en què es 
va repassar, en primer lloc, l’evolució 

prevista del consum d’energia i les 
tecnologies referides a l’hidrogen, 
i la captura, segrest i utilització del 
CO2 com a solucions, i, en segon lloc, 
l’ampli ventall disponible de tecno-
logies disponibles per a una trans-
formació cap a la química i economia 
sostenibles.

L’objectiu d’aquestes sessions era 
donar una visió completa dels dife-
rents factors i oportunitats que afec-
ten la transició energètica i promoure 
la reflexió en aquest àmbit a partir 
d’una anàlisi àmplia i rigorosa.

Presentació de la ruta 
Ro-Ro amb Turquia 
22/04/2021

El Port de Tarragona va presentar la 
ruta Ro-Ro amb Turquia als membres 
de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona. Les empreses del sec-
tor químic son empreses potencials 
en l’ús d’aquest servei, degut a la 
seva relació comercial amb Turquia.

Catalunya, i en especial l’àrea del Camp 
de Tarragona, són un dels principals hub 
logístics de producció, emmagatzematge 
i distribució de productes petroquímics 
del sud d’Europa. El conjunt d’empreses 
de la indústria química i petroquímica de 
Tarragona, generen una producció anual 
de 20 milions de tones, la qual cosa re-
presenta el 50% de la producció de Cata-
lunya i el 25% de tot l’Estat. Amb aquesta 
nova ruta comercial oberta amb Turquia, 
també s’obren un conjunt d’oportunitats 
per al tràfic d’aquest tipus de productes i 
els seus derivats.

Webinar sobre la Global 
Safety Survey 2021
06/10/2021

ERM va convidar als membres d’AEQT 
al  Webinar on s’explicaven els resultats 
de la  seva Global Safety Survey. Al llarg 
del webinar es van comentar resultats 
de la segona gran Enquesta Global de 
Seguretat i Salut d’ERM.

Era de gran rellevància saber que els 
273 experts en Seguretat i Salut de 
les empreses líders participants van 
destacar la importància d’aquesta 
àrea per a l’èxit i el benefici a llarg 
termini tant de les empreses, com de 
les persones.

En aquest webinar  d’ERM es van 
compartir els resultats de l’enques-
ta, on s’abordaven i discutien temes 
claus en seguretat.
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Jornada Tècnica OQACT: 
Els alcaldes reclamen 
més informació i més 
pedagogia però es 
mostren satisfets amb 
l’evolució que ha tingut 
la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
10/11/2021
La Segona Jornada Tècnica que pro-
mou l’Observatori de la Qualitat de 
l’Aire i que va estar dedicada a Muni-

cipis i Qualitat de l’Aire, va aplegar els 
alcaldes del Morell, Constantí i la Ca-
nonja que van coincidir en la necessi-
tat de tenir més informació sobre la 
qualitat de l’aire i de fer més pedago-
gia entre la ciutadania sobre aquests 
temes però, alhora, es van mostrar 
satisfets pels nivells de qualitat de 
l’aire i per les diferents experiències 
que s’impulsen al territori.

En la seva intervenció, Rubén Folgado, 
president de l’AEQT, va remarcar la 
importància que tot el sector químic 
estigui implicat en l’Observatori i en el 
fet que la qualitat de l’aire és un dels 
eixos essencials del pla estratègic de 
l’associació que agrupa el sector.

Webinar conjunt ERM i 
AEQT: Estratègies 
d’economia circular, com 
incrementar la circularitat 
a tota la cadena de valor?
10/11/2021

En aquest webinar, organitzat per ERM, 
empresa Business Partner de l’associa-
ció, en col·laboració amb AEQT; es van 
abordar aspectes sobre com avaluar la 
potencialitat d’incrementar la circulari-

tat a tota la cadena de valor. 

Concretament els reptes del siste-
ma lineal actual (pèrdua de matèria 
primera i energia així com oportuni-
tats de recuperació de valor, i riscos 
d’impacte ambiental); identificació de 
les oportunitats per fer més circular 
el tancament d’actius (recuperació 
de primera matèria, reutilització de 
materials i equips, ús d’energies 
renovables); implementació d’op-
cions que ofereixen els beneficis de 
sostenibilitat més grans (primeres 
matèries alternatives amb més valor 
en termes de sostenibilitat).

Webinar sobre el Sistema 
de Qualitat AEQT-AEST
10/11/2021

L’AEQT va organitzar conjuntament 
amb SGS, empresa Business Partner de 
l’associació, un webinar sobre el Siste-
ma de Qualitat AEQT-AEST. Durant el 
webinar es va explicar extensament el 
procés de calificació en qualitat, fent un 

repàs sobre els temes d’Auditoria de 
camp, Auditoria documental i el Procés 
de sol·licitud d’Auditoria.

Les certificacions en seguretat van ser la 
primera fase d’un projecte multigenera-
cional que com a segona fase va incor-
porar, des del 2018, un sistema similar 
de certificació en qualitat que es basa, 
per tant, en avaluar i acreditar la tasca, 
en termes qualitatius, que desenvolupen 
les empreses que donen servei a les 
companyies associades a l’AEQT.
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COMPROMÍS I COOPERACIÓ 
AMB L’ENTORN
El Fòrum TRiCS celebra  
la seva XIV edició, un any 
més amb el suport de 
l’AEQT i per primera 
vegada en format 
telemàtic
16/04/2021
L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona impulsa des de de la seva pri-
mera edició aquest Fòrum, que organitza 
el Departament d’Educació de la Genera-
litat i desenvolupa el CRP del Tarragonès, 

amb la col·laboració de la URV.

L’eix central del fòrum es basa en què 
els alumnes de segon curs presenten 
als seus companys de primer els treballs 
que han realitzat durant el curs, ja siguin 
treballs de recerca o crèdits de síntesi. 
Les presentacions serveixen als alumnes 
de primer curs per agafar idees, tant a 
l’hora d’escollir el tema del seu projecte 
com per la manera de realitzar-lo.

En aquesta edició, 127 alumnes de 32 
centres de la província van presentar 
els seus treballs de final de curs als 
seus companys de Batxillerat i Cicles 
Formatius de FP.

El sector químic fa una 
donació de 2.300 tests 
d’antígens que faran 
possible l’acció castellera 
del dia de Santa Tecla a 
Tarragona
22/09/2021
En la Diada de Santa Tecla del 2021 
es va viure la represa de l’activitat 
castellera amb una acció castellera 

en què hi van participar les quatre 
colles de la ciutat. Una acció que es 
va emmarcar en un estudi que va li-
derar la Xarxa Santa Tecla i que va ser 
possible gràcies a la col·laboració de 
vuit empreses del sector químic que 
van donar els 2.300 testos d’antígens 
necessaris per dur-lo a terme.

Les empreses que van participar en la 
donació van ser BASF, AITASA, Repsol, 
Iqoxe, Carburos Metálicos, Clariant, 
Covestro i LyondellBasell, amb el suport 
i coordinació de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona.

L’AEQT i el Nàstic renoven 
l’acord de col·laboració
19/10/2021
L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona i el Gimnàstic de Tarragona 
van signar la renovació de l’acord que 
els unia per la temporada 2021-2022 
a la Primera RFEF. D’aquesta manera, 
l’AEQT es manté com a soci del Club 
Empresa reafirmant el compromís amb 
l’entitat grana.

El president de l’AEQT, Rubén Fol-
gado; i el president del Nàstic, Josep 
Maria Andreu, van ser els encarregats 
de segellar aquest nou acord sobre 
la gespa del Nou Estadi. Folgado va 
destacar que “a l’AEQT compartim 
sinergies de les empreses que la 
conformen i també cooperem amb les 
entitats referents del territori com ho 
és el Gimnàstic de Tarragona. Aquest 
tipus d’acord ens beneficia al conjunt 
de la societat tarragonina”.
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Els alumnes de secun-
dària Paula Jària, Victor 
Nadal i Jorge de la Torre 
guanyen els Premis de 
Recerca en Química 2021, 
amb el suport de l’AEQT
23/11/2021
Fomentar i premiar la vocació investi-
gadora i científica entre els estudiants 

de tercer i quart d’ESO i batxillerat. 
Aquest és l’objectiu principal dels 
Premis de Recerca en Química, que 
organitza la Facultat de Química de la 
URV i patrocina l’Associació Empresa-
rial Química de Tarragona (AEQT) des 
de fa més de 20 anys. 

L’acte de lliurament de guardons va 
tenir lloc a l’Aula Magna del Campus 
Catalunya. Marc Boada, director de l’As-
sociació per a la difusió del coneixement 
científic Pèndulum, va realitzar una 
xerrada-espectacle durant l’acte.

L’AEQT col·labora en el 
concert “Químics i Músics 
Solidaris”
25/11/2021

L’AEQT va col·laborar amb l’organització 
d’una nova edició del concert “Químics i 
Músics Solidaris”, la recaptació del qual 

va ser donada a Creu Roja Canàries, a 
benefici dels damnificats per l’erupció 
volcànica a l’Illa de La Palma.

El concert, que va tenir lloc a l’Auditori 
Josep Carreras de Vila-seca, va comptar 
amb les actuacions de Julia Figueres Heinz 
al piano, l’Orquestra de la Universitat 
Rovira i Virgili sota la direcció de Miquel 
Massana i la Coral de la Universitat Rovira 
i Virgili, dirigida per Montserrat Rios Hévia.

Més de 1.000 alumnes 
de primària i secundària 
experimenten amb 
l’hidrogen en una nova 
edició dels Tallers 
URV-AEQT de la 
Setmana de la Ciència
02/12/2021

Més de 1.000 alumnes de primària i 
secundària de 21 centres educatius del 
Camp de Tarragona i 200 membres de 

la comunitat URV van pasar pels tallers 
URV-AEQT en el marc de la Setmana de 
la Ciència 2021. Tots ells van poder dur 
a terme diferents experiments cientí-
fics,  centrats en la transició energètica 
i, en particular, en l’hidrogen com a 
vector energètic que la farà possible.

Aquesta iniciativa, que la URV ofereix 
des del 2014 amb el suport de l’AEQT 
amb l’única interrupció de l’any passat, 
com a conseqüència de la pandèmia, té 
com a finalitat aproximar els i les joves 
a diversos continguts relacionats amb 
la química i la tecnologia d’una manera 
planera i atractiva, i despertar en ells 
vocacions científiques.

L’AEQT substitueix el seu 
tradicional obsequi 
nadalenc per una donació 
a Càritas, Creu Roja i Banc 
dels Aliments
15/12/2021

L’Associació Empresarial Química 
de Tarragona va optar el 2021 per 
repetir l’acció que va començar al 
2020. Davant la difícil situació que 
estan travessant tantes persones i 
famílies del nostre entorn immediat, 
es va substituir el tradicional obsequi 
nadalenc que es lliura a membres de 
les comissions de l’associació i altres 
organitzacions o institucions de la so-

cietat de l’entorn, i destinar aquestes 
quantitats a col·laborar amb projectes 
i iniciatives solidàries de Càritas, la 
Creu Roja i el Banc dels Aliments.
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PANEL PÚBLIC ASSESSOR
L’AEQT presenta el nou 
Pla Estratègic al seu 
Panel Públic Assessor
17/03/2021

El Panel Públic Assessor de l’AEQT 
va poder conèixer de primera mà el 

nou Pla Estratègic de l’associació en 
la que va ser la primera reunió del 
2021. El president, Rubén Folgado , i 
els vicepresidents Ignasi Cañagueral 
i Benjamin Hepfer, van presentar el 
Pla Estratègic en una trobada on els 
panelistes van aportar les seves con-
sideracions, suggeriments i propostes 
a aquest full de ruta.

El PPA de l’AEQT 
reflexiona sobre 
l’hidrogen com a element 
transformador de la 
indústria i de les ciutats
19/05/2021

El Panel Públic Assessor de l’AEQT 
va celebrar segona reunió del 2021, 
que una vegada més es va celebrar en 
format telemàtic. En aquesta ocasió, la 
sessió es va dedicar a l’hidrogen com a 
vector energètic i a les possibilitats que 
representa per a Tarragona.

El PPA visita Expoquimia 
16/09/2021

Expoquimia va comptar amb la visita 
dels representants del PPA de l’AEQT, 
així com també dels panels d’empre-
ses associades com BASF i Repsol, 
que van poder gaudir d’una visita 
guiada a tot l’espai Smart Chemistry 
Smart Future, amb especial atenció, 
com no podia ser d’altra manera, a 
l’estand conjunt de ChemMed i AEQT, 

i també als estands d’empreses asso-
ciades de l’AEQT que eren presents 
a l’espai: BASF, Carburos Metálicos, 
Cepsa, Covestro, Ercros i Inovyn. 

La visita va permetre els membres dels 
PPA conèixer de primera mà la propos-
ta de Smart Chemistry Smart Future 
que, sota el lema “Welcome to 2030”, 
reflecteix com la Química, a través de les 
seves innovacions, serà clau per resol-
dre els grans reptes als quals s’enfron-
tarà la societat en la propera dècada, en 
especial en matèria de sostenibilitat.

El Panel Públic Assessor 
de l’AEQT tanca l’any 
aprofundint en el transport 
ferroviari de mercaderies 
al Camp de Tarragona
03/12/2021

El Panel Públic Assessor de l’AEQT va 
celebrar al desembre la seva 4a i darre-

ra reunió d’aquest 2021. La sessió va 
permetre els panelistes conèixer més 
a fons la situació actual i els plans de 
futur del transport ferroviari de merca-
deries al Camp de Tarragona.

En aquest sentit, es va convidar a 
participar a la sessió a Eugeni Se-
dano, portaveu de la Plataforma de 
Mercaderies per l’Interior, i com a po-
nent per part del sector va intervenir 
Antoni Boix, president de la Comissió 
de Territori de l’AEQT. 
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BUSINESS PARTNERS
TEMA se suma a l’Associ-
ació Empresarial Química 
de Tarragona com a nou 
Business Partner
15/03/2021

L’Associació Empresarial Química 
de Tarragona i TEMA van subscriu-
re un acord de col·laboració pel qual 

la consultoria de seguretat i medi 
ambient passa a formar part del grup 
Business Partners amb què compta 
l’associació. 

TEMA és una consultoria especia-
litzada en indústria química, pe-
troquímica, petroliera i minera. El 
seu objectiu és ajudar companyies i 
administracions de tot el món a acon-
seguir entorns segurs i processos 
respectuosos amb el planeta.

Applus+, nou proveïdor 
de serveis de l’Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona
23/07/2021

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona  i l’empresa Applus+ van 
firmar un conveni de col·laboració  pel 
qual l’empresa es suma al programa 
de Business Partners de  l’entitat, 

empreses altament qualificades en la 
prestació de serveis a les companyies 
químiques que ofereixen una expe-
riència contrastada i/o condicions es-
pecials als membres de l’Associació.

Applus+ aporta una visió innovadora i 
proactiva front els reptes, impulsa les 
sinergies amb altres empreses per po-
tenciar excel·lència en els seus serveis i 
desenvolupa nous recursos i productes 
que permeten augmentar la qualitat 
dels projectes executats en el Camp de 
Tarragona.

Inspectia & Control 
Services se suma a 
l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
com a nou Business 
Partner 
05/05/2021

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona i l’empresa Inspectia & 
Control Services van tancar un acord 
de col·laboració amb l’objectiu d’apor-
tar solucions conjuntes pel desenvo-

lupament de la Indústria Química del 
territori.

Amb aquest conveni, l’empresa dedi-
cada a la inspecció, verificació, control 
i assessorament de tot tipus d’in-
dústria s’incloïa dins del programa de 
Business Partners de l’Associació.

Inspectia & Control Services és una 
empresa especialitzada en la tecnolo-
gia dron. Homologada per AESA (Agèn-
cia Estatal de Seguretat Aèria) i EASA 
(Agència Europea de Seguretat de 
l’Aèria), Inspectia utilitza drons profes-
sionals o RPAS en treballs d’inspecció, 
seguretat, audiovisual, etc. 
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ACORDS I AVANTATGES
Conveni Port Aventura 
2021
19/05/2021

L’AEQT va tancar un any més l’acord del 
conveni marc amb PortAventura World 
per a la temporada 2021. El conveni 
inclou els descomptes per als empleats 
de les empreses associades a l’AEQT, 
tant en les entrades al parc com en els 
passis anuals.

ÒRGANS  I FÒRUMS DE 
PARTICIPACIÓ

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

n Junta Directiva de Feique 
 (Federación Empresarial de la Industria Química Española)
n  Comitè Executiu de Fedequim 
 (Federació Empresarial Catalana del Sector Químic)
n  Junta Directiva de ChemMed Clúster Químic   
 de la Mediterrània
n  Consell d’Administració del Port de Tarragona
n  Consell de Navegació i Port
n  Assemblea d’APPORT 
 (Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona)
n  Comitè Organitzador d’Expoquimia

n  Patronat de la Fundació Onada
n  Consell Municipal de Formació i Ocupació de Tarragona
n  Comissió Municipal de Protecció Civil de la Canonja
n  Comissió Municipal de Protecció Civil de Vila-seca
n  Consell Escolar de l’IES Comte de Rius
n  Consell Assessor d’Empreses del Cicle Formatiu
 de Grau Superior de Transport i Logística de 
 l’Institut Vidal i Barraquer
n  Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

n  Conveni entre ACA, ARC i AEQT per a la caracterització,
 vigilància i en el seu cas remediació del sòl i de l’aqüífer
 d’influència del polígon industrial sud de Tarragona.

n  Conveni amb el Departament d’Educació de la 
 Generalitat de Catalunya:

1. Conveni amb el Departament d’Educació, IES Vidal i 
Barraquer, per impuls FP Dual:   

- FP Dual Transport i Logística

- FP Dual Administració i Finances

- FP Dual Assistència a la Direcció

- FP Dual Administració de sistemes informàtics en xarxa, 
perfil professional en ciberseguretat

- FP Dual Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

- FP Dual Desenvolupament d’aplicacions web

2. Conveni amb el Departament d’Educació per Aula de la 
Química del Camp d’Aprenentatge.

3. Conveni amb el Departament d’Educació, IES Comte de 
Rius, per impuls FP Dual

n  Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili: 

- Premis Recerca amb la Facultat de Química
- URV Divulga per a la Setmana de la Ciència

n  Conveni amb l’Escola Joan XXIII per a impuls de FP Dual.



Informe de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona de l’any 2021.

Tota la documentació que apareix 
en aquest informe està disponible al 
portal web de l’Associació,  
www.aeqtonline.com.
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Companyies associades 2022
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