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Moció 6.12
CP 19/06/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER INSTAR A LA GENERALITAT QUE SUSPENGUI
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL D’IQOXE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’accident del passat 14 de gener a l’empresa IQOXE va posar de manifest la manca de
coordinació entre els agents implicats en cas d’accident i la insuficient i incongruent informació
que va arribar a la població en els primers moments.
Es va generar una situació de caos i molt de neguit i l’accident va posar al descobert, un cop més,
les mancances a l’hora d’aplicar els protocols d’emergències al sector químic.
Segons l’informe de la taula d’avaluació i seguiment de l’empresa IQOXE a la petroquímica del
Camp de Tarragona el 14 de gener de 2020 emès per la Generalitat de Catalunya: “Un accident
de la magnitud del que es va patir el gener del 2020 requereix d’una actuació coordinada dels
diferents actors que hi participen, amb els rols i les responsabilitats ben definides . Calen
instruccions clares i informacions precises. Tothom ha de saber què ha de fer especialment en
els moments immediats a l’emergència”.
En aquest sentit, cal tenir present que alguns tipus d’empreses tenen l’obligació de tenir
redactats i aprovats plans d’autoprotecció segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el
contingut d'aquestes mesures, en el cas de les activitats i els centres d’interès per a la protecció
civil de Catalunya.
La redacció i la pertinent homologació d’aquests plans d’autoprotecció és el primer pas perquè
l’empresa en qüestió tingui planificat i sàpiga el què ha de fer en cas d’accident. En el cas de
l’accident a IQOXE del passat 14 de gener, la comunicació de l’empresa amb el CECAT informant
detalladament de la localització concreta i de quina planta era l’afectada no es va realitzar fins
gairebé passada una hora després de l’explosió. Un retard que va demorar i empitjorar la
informació que es va comunicar a la població. En aquest sentit, sense un pla d’autoprotecció per
part de l’empresa es fa difícil actuar de manera ràpida i coordinada amb els serveis d’emergència
i les institucions locals.
Així, segons la investigació d’ofici realitzada pel Síndic de Greuges, la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC) va informar que a hores d’ara l’empresa IQOXE encara no té el pla
d’autoprotecció aprovat i homologat.
Tenint en compte que la Generalitat va donar permís el passat 13 de maig a l’empresa IQOXE
per reobrir la planta d’òxid d’etilè que no va ser afectada per l’accident del 14 de gener i,
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finalment, per assegurar la protecció i la seguretat de la població del nostre municipi en aquest
moment i per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de la CUP proposa l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Tarragona, insti a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
que cessi l’activitat d’IQOXE fins que aquesta no tingui homologat el seu Pla
d’Autoprotecció per part de la Direcció General de Protecció Civil.
SEGON. Que l’Ajuntament de Tarragona, insti a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
que iniciï el procediment de revisió d’ofici de l’autorització ambiental d’IQOXE.

Tarragona, 11 de juny de 2020
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