
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  
AMB LA PLATAFORMA CEL NET PER A L'ESTUDI DE  
LA QUALITAT DE L'AIRE AL CAMP DE TARRAGONA  

 
L’any 2012, la Plataforma Cel Net, impulsà juntament amb els ajuntaments del Morell, 
Perafort-Puigdelfí, Constantí i Vilallonga del Camp un estudi realitzat  pel Laboratori del 
Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal 
de determinar la qualitat de l’aire en aquest municipis i obtenir dades reals. 

El juny del 2014 la Plataforma Cel Net va presentar al Morell en acte públic els resultats 
de l’estudi. L’estudi va detectar, en aquests municipis, elevades concentracions d’1,3 
butadiè i benzè, valors alts de TCOV (Total Compostos Orgànic Volàtils), així com també 
concentracions importants de PM10 (Partícules materials de diàmetre inferior a 10 μm), en 
un percentatge significatiu dels controls realitzats. Entre tots els contaminants detectats, 
s’ha observat la superació dels nivells de qualitat d’alguns compostos tòxics declarats tots 
com a potencials cancerígens per organismes de referència com la Organització Mundial 
de la Salut (OMS) o l’Agència de Protecció Ambiental Americana.  
 
L’estudi d’avaluació de la qualitat de l’aire al voltant del Polígon Nord de Tarragona, ha tret 
en evidència les mancances actuals que hi ha en el nostre país en quant a protecció de la 
qualitat de l’aire per a la salut de les persones. Aquest estudi demostra que les anàlisis 
actuals que realitza la Generalitat de Catalunya, a través de la Xarxa de Vigilància i 
Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de Territori i 
Sostenibilitat únicament controlen dos compostos orgànics volàtils (benzè i benzo(a) pirè) 
de tots els que emeten aquestes indústries, i la majoria d'ocasions el valor acaba essent 
“per determinar”. La resta i gran quantitat de tots els compostos orgànics volàtils (COVs) 
que es poden generar en aquest tipus d’activitats, ni tant sols s'analitzen.  
 
Aquests resultats porten a la Plataforma Cel Net a criticar el control actual que s’està fent 
de la qualitat de l’aire i a exigir als responsables polítics que incrementin el control de les 
substàncies analitzades en les XVPCA, així com també les sancions imposades a les 
activitats responsables de la seva emissió. No pot ser que ni tant sols s'analitzin 
compostos i contaminants nocius per a la salut pública en una zona que aplega un dels 
complexos industrials químics i petroquímic més gran del sud d'Europa.  
 
Igualment cal exigir també un control real de les emissions difuses que es produeixen en 
certes activitats industrials i un augment de la transparència en quant al control d’aquestes 
activitats. Les evidències reflectides en els resultats de l'estudi fan indispensable demanar 
un canvi normatiu i dels criteris d'avaluació de la qualitat de l'aire, que passa per incloure 
tots aquells compostos químics, potencialment nocius per a la salut i el medi ambient, 
amb estàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional.  
 
En un moment en el què les pròpies grans empreses ja promouen mesures de qualitat 
eficiència, transparència, lligades a accions de responsabilitat social i mediambiental 
corporativa, cal exigir que accelerin els seus esforços per eliminar al màxim les emissions 
contaminants. En aquest sentit els projectes de R+D+I són fonamentals per canviar de 
paradigma cap una economia més sostenible i respectuosa amb la salut i el medi.  
 
El 25 de març de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució en la que 
creava la Taula Territorial sobre la qualitat de l'aire i l'impacte de les emissions 
atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona, i es 
comprometia a difondre els resultats de l'estudi impulsat per la Plataforma Cel Net i la 



UPC i a emprendre mesures concretes per millorar la qualitat de l'aire i el control de les 
emissions, que encara no han arribat. 

 

Els últims mesos la Plataforma Cel Net juntament amb altres col·lectius i entitats socials i 
ecologistes van presentar el comunicat: “Ara el Polígon Sud” amb l'objectiu d'aconseguir 
ampliar l'estudi i analitzar la qualitat de l'aire als municipis veïns del polígon petroquímic 
sud; Tarragona, La Canonja, Vila-seca, Salou i Reus.  

D'aquesta forma, els ajuntaments de Tarragona i la Canonja ja van aprovar per unanimitat 
col·laborar econòmicament per a la realització de l'estudi, tal com ja havien fet alguns des 
municipis del Polígon Nord. Però tanmateix, a la resta d'ajuntaments dels municipis 
afectats i veïns no s'ha comptat amb aquest suport.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Riudoms l'adopció dels següents ACORDS:  
  

1.- Demanar la realització de l'estudi, promogut per la Plataforma Cel Net, sobre la qualitat 
de l'aire als municipis que conformen els anomenats Polígon Sud i Nord del complex 
petroquímic, l’objectiu inicial del qual serà l’avaluació de la situació real de la qualitat de 
l’aire i en especial la identificació i quantificació d’aquells compostos menys controlats 
(COV, HAP), així com les PM10 i PM2,5, així com els contaminants referents a l’ICQA. 

2.- Instar als ajuntaments que encara no ho han fet (Reus, Salou, Vila-seca i la Pobla de 
Mafumet) a sumar-se a aquesta iniciativa ciutadana i científica per tal de poder realitzar 
l'estudi. Instar a mantenir el suport als que ja havien participat al primer estudi (Vilallonga, 
el Morell, Perafort-Puigdelfí i Constantí). I demanar als ajuntaments que ho han aprovat 
recentment a que el duguin a terme de forma urgent. (Tarragona i la Canonja) 

3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a 
convocar una nova sessió de la Taula sobre la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona 
(TQATC) per tal de que aquesta comenci a treballar i pugui portar a terme el pla d’acció al 
qual s’havia compromès. 

4.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a 
revisar, actualitzar i regular aquells contaminants que actualment no es contemplen en els 
programes d'avaluació de la contaminació de la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la 
Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la qualitat 
de l'aire i reduir immediatament els nivells i emissions contaminants.  

5.- Exigir a la Generalitat de Catalunya 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. I realitzar una 
gestió de la comunicació clara i transparent vers les dades relacionades amb els resultats 
de l’estudi sobre la qualitat de l'aire.  

6.- Instar a impulsar investigacions sobre els efectes de les emissions contaminants en la 
salut de la població al Camp de Tarragona, en el marc de la Taula territorial sobre la 
qualitat de l’aire al Camp de Tarragona (TQACT). En el cas que ja existeixin estudis 
epidemiològics duts a terme per l’Observatori de la Salut, donar-los a conèixer a la 
població mitjançant una política comunicativa clara i transparent. 

7.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma Cel Net, a tots els grups polítics del 
Parlament Catalunya i a tots els membres, institucions públiques, empreses privades i 
entitats de la societat civil que conformen la Taula per la Qualitat de l'Aire al Camp de 



Tarragona. I realitzar aquests acords en un termini màxim de deu mesos des de la seva 
aprovació. 

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
Riudoms, 28 de juny de 2016 

 
 

Pere Campíñez Salas 

Grup Municipal de la CUP a l'Ajuntament de Riudoms 


