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Què és l’AEQT?

L'Associació Empresarial Química de Tarragona, AEQT,  es va constituir 
l'any 1977 amb l'objectiu de representar el conjunt del  sector químic, com a 
entitat que es vertebra amb la comunitat per a assolir el s objectius que en 
cada etapa s'estableixen.

La visió de l'entitat és "representar la indústria química del Camp de Tarragona i 
les Terres de l'Ebre i aglutinar totes les activitats i empreses que puguin contribuir 
a la seva consolidació en el territori”.

La seva missió és "millorar la competitivitat global dels polígons químics, 
contribuint al desenvolupament sostenible del territori: Camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre.
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Què és Dow Chemical?

• Dow Chemical és una companyia científica i tecnològica
amb vendes anuals de 60 bilions de dòlars en 2011. 

• Fundada l’any 1897 per Herbert H. Dow a Midland, 
Michigan.

• Proporciona més de 5.000 productes a clients de més de 
160 països.

• Opera a 197 zones de producció de 36 països
• Dóna feina a 52.000 persones arreu del món.
• Una companyia centrada en l’element humà, l’únic

element que no es troba dins la taula periòdica.
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On som?
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On som?
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Dow Tarragona
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Què fem?
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Etilè

Propilè

Dow Nord

(Cràquer de nafta i Octè)

Dow Sud

(Plantes de derivats)

Productes aromàtics

Fracció C4

Fuel oil de piròlisi

• Polietilè d’alta densidat (caixes, 
contenidors) 

• Polietilè de baixa densidat
(envasos,  joguines)

• Polietilè lineal de baixa
densidat (film, bosses)

• Primacor* (Tetrabrick)

• Poliols (matalassos, 
sabates)

A partir de l’etilè

Octè



Reus

Tarragona

A través del rack arriba a 
les instal·lacions de 

Dow a La Pobla.
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3
Allí es transforma en

Etilè i altres productes.
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L’etilè torna pel rack als 
tancs 
d’emmagatzematge.
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Finalment, en les 
Instal·lacions 
deTarragona, l’etilè es 
transforma en diversos 
productes.

El petroli (“nafta”) arriba 

en vaixell al pantalà.1

ETILÈ

POLIETILE,

DOWLEX, INSITE, 

PRIMACOR

NAFTA

ETILÈ

PROPILÈ

ALTRES

Empreses 

químiques



Característiques del Pla d’autoprotecció
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• Instal·lació afectada per l’Annex I del Decret 82/2010 i per la 
normativa d’accidents greus (SEVESO II) 

• Para evitar que hi hagi incidents el disseny cumpleix amb els
requeriments interns i externs (medis passius i actius)
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Disseny procés

Dow

El model de LOPA (Layers Of Protection Analysis)
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Operacions bàsiques de control de 
procés,  disciplina d’operació

Disseny procés

Dow

El model de LOPA
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Alarmes crítiques i intervenció de l’operador

Disseny procés

Dow

El model de LOPA

Operacions bàsiques de control de 
procés,  disciplina d’operació
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Alarmes crítiques i intervenció de l’operador

Disseny procés

Dow

El model de LOPA

Operacions bàsiques de control de 
procés,  disciplina d’operació

Sistemes d’instrumentació de seguretat
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Protecció física: p.e. vàlvula de seguretat

Alarmes crítiques i intervenció de l’operador

Disseny procés

Dow

El model de LOPA

Sistemes d’instrumentació de seguretat

Operacions bàsiques de control de 
procés,  disciplina d’operació
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Mitigació física p.e. Murs de contenció

Protecció física: p.e. vàlvula de seguretat

Alarmes crítiques i intervenció de l’operador

Disseny procés

Dow

El model de LOPA

Sistemes d’instrumentació de seguretat

Operacions bàsiques de control de 
procés,  disciplina d’operació
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El model de LOPA

Pla d’emergència de la planta i de la comunitat

Mitigació física p.e. Murs de contenció

Protecció física: p.e. vàlvula de seguretat

Sistemes d’instrumentació de seguretat

Alarmes crítiques i intervenció de l’operador

Operacions Bàsiques de Control de 
Procés,  Disciplina d’Operació

Disseny procés

Dow



Equips d’intervenció
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L’equip d’intervenció intern està compost per:

- Personal propi:

�Tots els operadors tenen formació específica en emergències
(lluita i planificació) 

�Grup de bombers d’empresa

�Parc Químic de Seguretat (Nord, Sud i Port). Pertanyen a l’AEQT
i mantenen un equip especialitzat (bombers d’empresa) per fer 
front a qualsevol tipus d’emergència a l’Indústria Química.

• Personal extern: cossos de seguretat



Inconvenients més importants per a la implantació
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• Afortunadament, les intervencions són molt reduïdes.

• Per compensar aquesta “falta de pràctica” es té un programa anual de 
simulacres (25 simulacres en camp i més de 50 teòrics) 

• Després de cada simulacre es fa una revisió amb tots el participants
per tal identificar els punts de millora. Es fa seguiment de las accions
que poden sortir.

• Simulacre del PLASEQTA. 29 de gener de 2009. 
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Gràcies per la seva atenció

31 de maig de 2012


