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Noves diligències pel cas de l'accident d'IQOXE
indiquen que l'empresa hauria estat funcionant sense cap Pla
d'Autoprotecció homologat des de l'inici de la seva activitat
El passat 11 d'agost de 2020 es donava entrada en el jutjat d'Instrucció nº1 de Tarragona, que porta el
procediment per l'accident del passat 14 de gener a l'empresa IQOXE, d'un atestat dels Mossos
d'Esquadra actuant com a policia judicial, dins les diligències prèvies 261/2020, en el qual,
concretament a l'apartat cinquè, fan referència a la FALTA DE PLA D'AUTOPROTECCIÓ (PAU),
indicant textualment: “IQOXE La Canonja ha estat operant des de l'inici de la seva activitat sense un
Pla d'Autoprotecció homologat, amb el coneixement tant de la pròpia empresa com de l'Administració
competent”. El PAU és un document que ha d'elaborar i presentar una empresa, que s'aplica en un àmbit
que estigui exposat a situacions de risc i que recull un conjunt de mesures destinades a preveure, prevenir i
controlar els perills, així com donar una resposta adequada a les emergències i garantir la integració
d'aquestes actuacions a les del sistema públic.
A partir d'aquest atestat la jutgessa del cas emet uns manaments judicials demanant investigar el contingut
dels informes desfavorables de Protecció Civil, si es van realitzar gestions per tal de recordar l'obligatorietat
de disposar d'un PAU homologat com a requisit INDISPENSABLE per al funcionament de l'activitat de
l'empresa, conèixer si existeix un informe del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya sobre els
simulacres realitzats i en base a quin PAU, si es van realitzar inspeccions per part d'algun altre organisme
competent, ja que l'empresa no responia a les al·legacions dels informes desfavorables sobre els PAU, i
demanar informació del motiu pel qual no es va incoar un expedient sancionador a l'empresa per la falta de
resposta als requeriments d'informes desfavorables dels PAU presentats.
Des de la CGT volem remarcar que l'obtenció d'un Pla d'Autoprotecció homologat i revisable periòdicament,
és un requisit indispensable per assegurar les condicions de seguretat a l'empresa, el compliment de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals i les possibles actuacions en cas de accidentes greus, tal com
malauradament va passar el passat 14 de gener en aquesta empresa del polígon petroquímic de Tarragona.
El passat mes de maig ja es va fer públic a través de diversos mitjans informatius que IQOXE no disposava
en el moment de l'accident d'un pla d'autoprotecció aprovat per Protecció Civil, el document obligatori per a
les empreses químiques que cal que estigui validat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. A més,
tal como està establert en la legislació que regula l'activitat en el sector químic, l'eventual inexistència d'un
PAU homologat és motiu suficient per a no poder exercir una activitat en el sector. En el cas d'IQOXE, els
plans d'autoprotecció tramitats per la companyia el 2013, 2017, el 2018 i el 2019 no es van aprovar, per tant,
en el moment de l'accident, i a dia d'avui, tot i continuar amb l'activitat, encara no en té.
A la falta de PAU homologat, hem d'afegir altres elements continguts en la interlocutòria judicial sobre
l'accident feta pública per la magistrada del jutjat d'instrucció nº 1 de Tarragona el passat 17 de juliol, dia en
que va aixecar el secret de sumari: «Imprudència greu amb resultat de mort, lesions i danys; delictes contra
els drets dels treballadors, un reactor clandestí amb llicència modificada i vessaments il·legals de residus al
mar de forma regular»
Per a la CGT, si realment es confirma, un cop s'hagin portat a terme les investigacions sobre tots els
aspectes relacionats amb el compliment de la legalitat vigent per part de l'empresa en relació a la
legislació de prevenció de riscos laborals, i en concret amb l'homologació del Pla d'Autoprotecció,
que IQOXE va estar funcionant sense un PAU homologat, que hi van haver quatre informes
desfavorables als diversos PAU presentats, que no es va incoar expedient sancionador a l'empresa i
que, malgrat tots aquests despropòsits IQOXE va estar funcionant amb tota normalitat i amb el
consentiment de les diferents Administracions fins a la data del gravíssim accident, ens trobem
davant d'una situació especialment greu, que requereix una assumpció clara de responsabilitats i la
posada en pràctica de les mesures i actuacions imprescindibles per tal que una situació com la del

passat 14 de gener no es torni a repetir, no sols a IQOXE sinó al conjunt del polígon petroquímic de
Tarragona.
CGT és va presentar en aquesta causa com acusació popular com un acte de responsabilitat amb tots els
treballadors i treballadores del complex petroquímic de Tarragona i amb el conjunt de la ciutadania del Camp
de Tarragona, vetllant perquè les investigacions arribin fins les últimes conseqüències, perquè s'assumeixin
les responsabilitats oportunes i sobretot per garantir que la vida de les persones estigui per damunt de
qualsevol altre interès econòmic i polític.
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