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MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D?UNITAT POPULAR -
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) SOBRE EL COMPLEX
PETROQUÍMIC
ATÈS que el Complex Petroquímic del Camp de Tarragona és el més gran del sud d’Europa, està format per
més d’una trentena d’empreses que produeixen 20 milions de tones de diversos productes, principalment àcids
de clors, sals alcalines, gas oxigen, fertilitzants, insecticides, combustibles, plàstics i essències sintètiques. Els
darrers 10 anys, en total, ha facturat prop de 66.000 milions d’euros, representant el 6% del PIB de l’Estat
espanyol.

El complex ocupa gairebé 1.200 hectàrees que es distribueixen en dos polígons molt propers a nuclis poblats.
D’una banda, el polígon nord s’ubica entre els termes municipals del Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí i
Vilallonga del Camp. D’altra banda, el polígon sud es concentra a Vila-seca, la Canonja i Tarragona. Malgrat
això, les afectacions d’ambdós polígons van més enllà dels termes municipals on son implantades les indústries.

El passat dimarts dia 14 de gener es va produir una explosió a l’empresa IQOXE, al terme de la Canonja, la qual
va comportar la pèrdua de tres vides, diversos ferits greus i nombrosos danys materials sobre habitatges,
equipaments, establiments comercials, vehicles, així com a la via pública. L’explosió va posar de manifest una
greu descoordinació comunicativa entre l’empresa, els serveis d’emergència, els responsables polítics i la
població. D’això se’n desprenen possibles errors en l’aplicació dels protocols. Els equips d’emergències no van
saber durant més d’una hora si l’aire que respirava la població després de la deflagració era tòxic. Des de les
18.40h, hora en què es produeix l’accident, només Tarragona Ràdio va emetre informacions immediates i quan
es van començar a difondre missatges oficials, aquests eren contradictoris: a través de les xarxes socials es
crida al confinament però no s’activen les sirenes, responsabilitzant a la gent de decidir què fer en funció de si
veien o no fum i de si sentien o no molèsties.

Aquest accident, lamentable, no ha estat quelcom anecdòtic, sinó que en menys d’un any s’han succeït quatre
accidents de diferent consideració, comptant el recentment ocorregut a IQOXE. El passat mes de maig es va
produir un accident a l’empresa Carburos Metálicos que va comportar la mort d’un treballador i una quinzena de
ferits. Dos mesos més tard, el juliol, tenia lloc l’incendi a Miasa i cinc dies després un altre a Clariant.

És urgent, per tant, implementar a curt termini mesures encaminades a rebaixar l’impacte que té el complex
petroquímic del Camp de Tarragona. En primer lloc, és necessari incrementar els controls sobre els efectes
nocius de la indústria química tant en el medi ambient com en la salut i la seguretat. És inacceptable que a hores
d’ara no disposem d’estudis independents de la qualitat de l’aire que es duguin a terme de manera regular, i
d’estudis epidemiològics que posin de manifest les conseqüències que té el complex petroquímic sobre la salut
tant dels treballadors i treballadores, com del conjunt de la població.

En segon lloc, cal endurir la legislació pel que fa al control ambiental, les mesures de seguretat i les condicions
laborals al sector químic, així com garantir un control estricte del seu compliment i unes sancions exemplars que
evitin la impunitat. Alhora, les administracions locals han d’estar permanentment informades de les sancions en
matèria de seguretat, ambiental i laboral que s’interposen contra aquestes empreses, per tal que puguin
desenvolupar una correcta fiscalització de les mateixes.

En tercer lloc, ha quedat palesa la necessitat de revisar els protocols d’emergència per tal d’agilitzar la seva
activació i evitar demores tan escandaloses com la del passat 14 de gener, així com millorar els mecanismes de
comunicació a la població en cas d’accident químic. Igualment, és imprescindible garantir que el conjunt de la
població conegui què ha de fer en cas d’alerta i d’emergència, mitjançant una correcta formació permanent i
contínua, en forma de simulacres, tallers i distribució d’informació a totes les llars.

El majoritari desconeixement que mostra la població en relació als protocols és l’evidència més clara de la
banalització per part de l’Administració dels riscos que comporta conviure amb un complex petroquímic com el
que tenim al Camp de Tarragona. Uns riscos que, a dia a d’avui, mai no han estat degudament avaluats ni
comunicats per tal de permetre un debat seriós sobre la idoneïtat o no de mantenir aquest model econòmic al
territori.

En aquest sentit, són moltes les organitzacions (veïnals, ecologistes i econòmiques) que fa anys que reclamen
l’impuls d’una diversificació econòmica al Camp de Tarragona, que no només passi per la dependència cap a la
indústria petroquímica. El desmantellament progressiu de la indústria ha de donar peu a nous sectors derivats o
no d’aquest sector. Mentre que en altres països de tradició industrial s’ha anat fent una transició econòmica cap
a la “química verda”, la recerca aplicada i l’allunyament de la indústria perillosa dels nuclis urbans, al Camp de
Tarragona la direcció és contrària. Així doncs, es fa del tot necessari apostar per models econòmics que posin la
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salut i el benestar de les persones al centre, que no posin en risc ambiental i de seguretat a la població i a la
classe treballadora, i que promoguin l’economia social i solidària.

 

 

 

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria l’adopció
dels següents ACORDS:

ACORDS:

Primer.- En relació a la deflagració produïda a IQOXE, que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria insti la
Generalitat de Catalunya a personar-se com a acusació particular contra aquesta empresa, per tal de depurar
responsabilitats penals.

Segon.- En relació a l’activació del PLASEQCAT el passat 14 de gener de 2020, que l’Ajuntament del Pla de
Santa Maria insti la Generalitat a obrir una investigació de tipus intern sobre la gestió de l’emergència per part de
Protecció Civil i dels diferents serveis municipals.

Tercer.- Que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria insti el Parlament de Catalunya a redactar una nova legislació
més restrictiva pel que fa a les mesures de control ambiental així com de seguretat per al sector de la indústria
química i, alhora, a realitzar uns controls i una fiscalització del compliment de la legislació més garantistes.

Quart.- Que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria insti la Generalitat de Catalunya per tal que la Inspecció de
Treball de Catalunya realitzi una campanya específica en relació a totes les empreses petroquímiques del Camp
de Tarragona durant l’any 2020 pel que fa al compliment de la normativa de prevenció de riscos laboral, formació
dels treballadors, temporalitat dels treballadors i ritmes de treball.

Sisè.- Que l’Ajuntament del Pla de santa Maria insti la Generalitat a revisar els protocols d’emergència per tal de
concretar responsabilitats, agilitzar la seva activació i millorar els mecanismes de comunicació a la població en
cas d’accident químic.

Setè.- Obrir un debat al voltant del model econòmic pel Camp de Tarragona que tingui en consideració la
diversificació econòmica i per tant la no dependència de la indústria química i que prioritzi la transició cap a la
“química verda” i la salut i el benestar dels ciutadans.

Vuitè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la conselleria
d’Interior, a la conselleria de Territori, a la conselleria de Treball, Afers Socials i Família, així com als Ajuntaments
de la zona de les indústries petroquímiques ubicades al Camp de Tarragona.


