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Desactivat el pla PLASEQCAT per
la fuita d'amoníac en una empresa
de la Pobla de Mafumet
Un treballador ha mort, un altre està ferit crític i tretze més han resultat afectats
per l'accident

Un helicòpter al polígon industrial de la Pobla de Mafumet per evacuar un ferit per la fuita d'amoníac. | ACN

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat el pla d'emergència exterior del sector químic
(PLASEQCAT) per la fuita d'amoníac a les instal·lacions d'una empresa del Polígon Nord de
Tarragona a la Pobla de Mafumet. L'accident, a primera hora del matí, ha provocat un mort i un
ferit crític, que està ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Un tercer treballador ha estat
traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona,
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/32562) ferit lleu i no es tem per la seva vida.
Tretze persones més han estat ateses al lloc dels fets. Segons ha explicat Protecció Civil, han
vessat entre 500 i 600 litres d'amoníac d'un tanc amb capacitat de 20.000 litres que en contenia
uns 800.
Els equips d'emergència han controlat la fuita a mig matí i han supervisat el tanc afectat, situat a
l'exterior de les instal·lacions. El producte vessat s'ha ubicat al cubell de sota, i s'hi ha fet una
dissolució. Els Bombers han fet també una pantalla amb una cortina d'aigua per diluir el producte.
El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, s'ha desplaçat al lloc dels fets per valorar el sinistre
i donar suport a les famílies i companys de l'empresa. Alhora, ha volgut enviar un missatge de
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tranquil·litat a les famílies. Ha recalcat que era massa aviat per saber què havia passat i ha
recordat que l'amoníac és un producte molt utilitzat a les indústries d'arreu del país. Per això, ha
insistit que els tancs ''sempre són delicats'' i ha estat cautelós a l'hora de fer altres valoracions.
Peris ha indicat que l'amoníac provoca irritació i és un producte corrosiu.
El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona s'ha fet càrrec del cas i ha obert diligències per l'accident. La
magistrada i la resta de la comissió judicial s'han desplaçat fins al lloc de l'accident per tal de fer les
tasques permeses relacionades amb l'aixecament del cadàver.
Precisament aquest dijous, Carburos Metálicos ha fet pública una nota de premsa en què
anunciava que havia estat reconeguda amb el Premi Especial de Seguretat 2019 que concedeix
la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) a les companyies d'aquest
sector de més de 300 treballadors que durant l'any no han registrat accidents amb baixa laboral.
En la mateixa línia, la companyia ha estat recompensada per l'administració amb un 'bous per
baixa accidentalitat', un incentiu que es dona a les empreses amb índex baixos d'accident que a
més, fan inversions en matèria de seguretat.
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