
ESTUDI SOBRE LA QUALITAT DE l’AIRE AL VOLTANT DEL POLÍGON SUD

Ja fa més de 40 anys que el complex petroquímic es va establir al Camp de Tarragona. 
Des de llavors, els i les habitants de Tarragona hem conviscut amb una indústria més 
gran que molts dels municipis més propers. De fet, ens trobem davant del pol químic 
més gran de l’Estat espanyol i un dels cinc primers d’Europa. No es pot negar que el 
complex ha aportat una riquesa i creixement econòmic de la qual s’han beneficiat la 
majoria de les poblacions i a la qual ens hem acomodat sense masses reticències. Ha 
estat aquesta mateixa comoditat la que ens ha portat a acceptar amb tota naturalitat i 
sense cap tipus de perspectiva crítica el deteriorament del nostre paisatge, de les nostres 
condicions de vida i salut, la modificació de les nostres fonts de treball i la convivència 
diària amb la contaminació. La informació en relació als episodis de contaminació 
produïts per les empreses del complex petroquímic, i la seva posterior difusió, no han 
estat mai a l’abast de la població. 
Davant de totes aquestes mancances la Plataforma Cel net, va impulsar un estudi 
d’avaluació de l’aire al voltant del Polígon Nord del complex petroquímic de Tarragona 
que va culminar en la seva presentació eljuny del 2014. L’estudi va ser realitzat pel 
LCMA de la UPC i ha comptat amb la col·laboració i finançament dels  Ajuntaments 
del Morell, Constantí, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga. L’estudi evidencia les mancances 
actuals del nostre país en quant a la protecció de  la qualitat de l’aire per la salut de les 
persones. Destaca l’alta presència  a la zona de dos compostos tòxics, el benzè i el 1-3 
butadiè, declarats com a potencials cancerígens per organismes de referència com l’ 
Organització Mundial de la Salut o  l’Agència  de Protecció Ambiental Americana i la 
manca de control real sobre l’emissió i sobre tot la immissió d’aquests components.

Els resultats de l’estudi i el ressò social que va generar va propiciar que es presentés al 
Parlament de Catalunya una proposta de resolució a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat  sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Aquesta proposta va ser aprovada per 
unanimitat per tots els grups parlamentaris sense esmenes. Amb l’aprovació d’aquesta resolució, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Crear una Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions 
atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona amb l’objectiu 
d’intercanviar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes en la 
salut de la població de les esmentades emissions i també representants de les 
empreses del sector. 

• Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del risc per la salut 
per exposició a COVs i PAHs en l’atmosfera del Camp de Tarragona». 

• Emprendre les accions necessàries per reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, 
atès que es coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les  empreses responsables de 
les emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

• Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels  municipis d’El Morell 
Puigdelfí i Perafort.

• Iniciar els treballs que permetin la implementació a Catalunya de les legislacions existents 
en altre països de la UE. 



El fet que la proposta de resolució al Parlament de Catalunya fos aprovada per 
unanimitat, posa de manifest que la preocupació per la qualitat de l’aire  i la salut de les 
persones és una problemàtica generalitzada, no només pels veïns del Camp de 
Tarragona, sinó per tota la ciutadania de Catalunya. 

Davant de totes aquestes evidències i davant de la manca de més estudis es creu 
necessari ampliar l’estudi al Polígon Sud de Tarragona. 

Per tot això en/na _______________________ com a representant de 
___________________________  es compromet a: 

• Impulsar des de l’ Ajuntament de Tarragona un estudi sobre la qualitat de l’aire 
al voltant del Polígon Sud de Tarragona. 

• Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’exercir un 
veritable control sobre la contaminació derivada de l’activitat industrial, tant en 
relació amb la contaminació atmosfèrica com amb la d’altres vectors, com són 
l’aigua i el sòl. Així com també la contaminació acústica i lumínica que se’n 
deriva i desenvolupar les competències pròpies de forma efectiva. 

• Apostar per la transparència en la gestió de les dades relacionades amb els 
resultats de l’estudi 

• Exigir als òrgans responsables que reubiquin les casetes de control de la 
Generalitat de Catalunya, seguint els criteris exposats en aquest estudi, per tal de 
fer un recull real de les dades. 

• Impulsar investigacions sobre els efectes de les emissions contaminants en la 
salut de la població al Camp de Tarragona. 


