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Anna Caula i Paretas, portaveu del Crup Parlamentari Republicà, Raquel Sans
Guerra, diputada i portaveu a la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de
la Petroquímica del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i Martí, diputat
del Crup Parlamentari Republicà, d'acord amb el que estableix l'article 66.3 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, sub
següent al treball efectuat per la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica.

PROPOSTA DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ
D'ESTUDI DE LA SEGURETAT DEL SECTOR DE LA PE
TROQUÍMICA

CONCLUSIONS

1.- Conclusions generals
Volem remarcar que la seguretat i la salut laboral són un dret de primer ordre,
de manera que la prevenció dels riscos laborals i la defensa d'aquests drets,
conjuntament amb els agents socials, són cabdals i contribueixen a la cohesió
social. Una consideració que s'ha fet encara més palesa en l'actual situació de
pandemia.
Constatem que l'accident que es va produir el passat 14 de gener a la planta
d'iqoxe i que va suposar la mort de tres persones, una d'elles a 2,5 km del
punt on es va produir l'explosió, suposa un canvi de paradigma respecte les
relacions de la indústria química i els veïns i veïnes del Camp de Tarragona i
obliga a les administracions públiques i al sector químic a un replantejament
en matèria de seguretat industrial, així com en la gestió de les emergències
que se'n deriven.
Constatem també que, posteriorment a l'accident, diferents Departaments de
la Generalitat van emprendre accions en l'àmbit de les relacions laborals per
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analitzar possibles vulneracions de drets en seguretat i salut del personal tre
ballador, en diàleg amb els agents socials i econòmics, a més de personar-se
com acusació popular en la causa judicial, així com la creació d'una Comissió
de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de Tarragona, i la Partici
pació a la Taula d'Avaluació i Seguiment de l'Accident a Iqoxe.
Lamentem i denunciem el paper de l'empresa en aquesta comissió, on malgrat
la convocatòria nominal, no hi han participat els màxims responsables de la
companyia, menystenint així el Parlament de Catalunya, com a institució re
presentant de la ciutadania.
Constatem que, tal i com els diversos estudis i informes realitzats indiquen, les
causes de l'explosió no es poden concloure ara mateix especialment per la
manca de registre remot i per la mort dels treballadors que van viure l'accident
en primera persona. Tanmateix considerem important remarcar allò que indica
l'informe extern encarregat per la Generalitat, que apunta com a molt probable
que la reacció química va descontrolar-se perquè les diferents barreres que ho
haurien hagut d'impedir, o no existien o bé eren inadequades o van fallar.
També indica com a molt probable que un instant abans de l'explosió es pro
duís un incendi i una fuita d'òxid d'etilè que no es van aturar i van desencade
nar la deflagració. L'informe recomana que es revisin els criteris d'autorització
de plantes d'aquest producte per allunyar-los de la població, i inclou detalls
com que no s'havia revisat el risc de la sala de control on va morir un dels tre
balladors.

2. Seguretat Industrial
2.a. Seguretat interna (de les pròpies empreses - protocols)
Instem a un canvi normatiu per tal que sigui obligatori que les empreses del
sector químic a disposin d'un registre remot i amb sistemes de còpia de segu
retat, perquè en cas que es produeixi un accident sigui possible determinar-ne
les causes.
Instem a un canvi normatiu per tal de revisar l'obligatorietat de les empreses
del sector químic a què disposin de sales de control bunqueritzades a cada
planta, amb l'objectiu de protegir-ne les persones treballadores, i a garantir la
presència constant a la sala de, com a mínim, una persona operària.
Considerem necessari que Govern de la Generalitat en coordinació amb la Uni
versitat Rovira i Virgili i el sector químic del Camp de Tarragona implementin
una formació especialitzada en matèria de seguretat química, màster o postgr-
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rau, que esdevingui requisit indispensable per a poder desenvolupar determi
nades responsabilitats en el si de les empreses químiques.
També considerem convenient millorar els controls "in situ" per part de
l'Administració incrementant la participació de Bombers de la Generalitat, cre
ant al mateix temps un grup tècnic de bombers químics en col·laboració amb
la Subsecretaría d'Indústria.
Compartim i considerem prioritaris els objectius establerts per la Comissió de
Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de Tarragona (CPT), en el
marc del diàleg i la concertació social:
Assolir acords de millora de l'activitat preventiva al Complex Petro
químic de Tarragona (CPT) així com el seu impuls al sí del CPT.
Promoure iniciatives envers mètodes i procediments preventius de
riscos laborals, així com proposar a les empreses dels CPT la millora
de les condicions o correcció de les deficiències existents
Promoure la realització de l'avaluació de riscos psicosocials de caràc
ter obligatori a les empreses del CPT i les contractades que encara
no en disposin, vigilant sobretot els paràmetres de càrrega de treball
i ritme de treball.
Treballar per la recuperació de la confiança de la ciutadania envers
les empreses del sector.
Revisar els models de gestió de la prevenció de riscos laborals i or
ganització de l'activitat preventiva i proposar-ne millores.
Vetllar, a través de l'òrgan competent, per a la coordinació dels Plans
d'Autoprotecció conjunta entre empreses del CPT en aquells aspectes
relatius a l'afectació de seguretat i salut laboral de les persones tre
balladores.
Constitució d'un SPM (Servei de Prevenció Mancomunat) per coordi
nar situacions que afectin diverses empreses.
Impulsar accions d'assessorament tècnic especialitzat a les empreses
i representants dels treballadors en matèria de seguretat i salut labo
ral.
Fer un balanç anual de la integració de l'activitat preventiva en el
conjunt de les empreses del CPT
Impulsar el compromís de tots els agents amb la prevenció de riscos
i la seguretat i salut laboral.
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Garantir la mediació i resolució dels conflictes que es puguin generar
en matèria d'activitat preventiva a les empreses del Complex.
-

Garantir que les empreses contractades per les titulars dels CPT,
compleixin uns estàndards mínims al que es refereix a qualitat, pre
venció i garanties pels treballadors.
Vetllar perquè les subrogacions es facin de forma transparent i proactiva, sense perjudici dels treballadors afectats.

2.b. Seguretat externa (seguretat del polígon i conjunt del terri
tori - veïns)
Instem al Govern de la Generalitat, en coordinació amb el sector químic, a de
finir de manera molt clara quins són els protocols d'activació de sirenes en cas
d'emergència química.
Considerem que és imprescindible la instal·lació de sensors perimetrals remots
per tal de mesurar la qualitat de l'aire de manera immediata en cas que es pro
dueixi un accident i determinar tan aviat com sigui possible si pot tenir afecta
cions per a la seguretat de les persones de l'entorn.
Constatem que cal una reavaluació de riscos de la indústria química, així com
una actualització de la normativa europea en seguretat industrial, la coneguda
com a Directiva Seveso.
En el marc de garantir la qualitat de l'aire i atenent l'especificitat del polígon
petroquímic del Camp de Tarragona, instem al Govern de la Generalitat a me
surar tots els compostos orgànics volàtils generats per les emissions caracte
rístiques de l'activitat industrial, així com l'establiment de límits normatius as
sociats a les emissions d'aquests components.
Revisar aquells límits ja establerts en determinats compostos per corroborar
que el sentit en què es van establir és aplicable en un context singular com el
Camp de TGN. En particular en allò que es refereix a establir valors límit con
templant només mitjanes anuals.

3. Gestió d'emergències
3.a. Gestió interna
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Considerem imprescindible que les empreses químiques disposin d'un protocol
d'emergència, la responsabilitat del qual no recaigui de manera exclusiva en
aquelles persones treballadores que puguin resultar víctimes d'un accident.
També considerem que tota la documentació d'emergència i de seguretat prò
pia de cada empresa ha de tenir la màxima transparència possible.

Instar a les empreses del sector químic que de manera coordinada informin a
les autoritats pertinents en cas que es produeixi un accident en una empresa
veïna, garantint d'aquesta manera que es produeixi l'avís en la major brevetat
possible.

3.b.- Gestió externa
Instem al Govern de la Generalitat al retorn urgent del Plaseqta al Camp de
Tarragona, amb dotació de recursos econòmics i humans necessaris per tal de.
poder-lo aplicar en cas que sigui necessari, amb la major brevetat possible.
Considerem imprescindible el treball coordinat entre administracions, sector
químic i veïns i veïnes per tal de donar a conèixer les novetats que es deriven
del Plaseqta.
Proposem que en cas d'emergència, atès que és cabdal fer arribar la informació
de la forma més ràpida possible a la ciutadania, el govern de la Generalitat faci
ús dels avisos massius geolocalitzats, a través del sistema Celi Broadcast, tal
com ja s'utilitza a altres països per alertar la ciutadania en casos de terratrè
mols o atemptats terroristes. Per poder disposar d'aquest sistema, cal que
l'administració espanyola transposi el Codi Europeu de Comunicacions Electrò
niques, que estableix el 21 de juny de 2022 com a data límit per desplegar el
Servei Celi Broadcast a tots els estats UE. Cal tenir en compte la proximitat de
la indústria química amb les zones turístiques de Vila-seca i Salou.
Instem a la indústria química a treballar per una major transparència: posant a
disposició de la ciutadania, d'acord amb les administracions públiques, tota la
informació relativa a la indústria química, tant des del punt de vista dels mate
rials que s'utilitzen, els productes que es fabriquen, com dels riscos dels pro
cessos de producció.
Instem a què en coordinació amb les administracions locals, el departament
d'Educació, la Universitat Rovira i Virgili i les Associacions de veïns i veïnes i
amb el sector, el govern de la Generalitat realitzi formació a la ciutadania en
matèria d'emergències químiques. Així com la realització periòdica de simula
cres d'actuació en cas que s'activin els avisos d'emergència.
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Instem al Govern de la Generalitat a l'elaboració de material audiovisual per
donar a conèixer quin és el protocol d'actuació en cas que s'activin les sirenes
amb l'objectiu d'arribar al màxim de població possible.
Instem al Govern de la Generalitat per tal de trobar una fórmula per a que les
empreses de risc amb substàncies classificades perilloses financin els costos
dels plans municipals de seguretat química i el desenvolupament de simula
cres obligatoris a tots els municipis dins el Plaseqta.

Palau del ParLa-ment, 18 de novembre de 2020

Anna Caula i Paretas

Ferran Civit i Martí

Portaveu del CP ERC

Diputat del CP ERC

Raquel Sans Guerra
Portaveu a la CESSP del GP ERC
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