Centre de producció
BASF Tarragona (La Canonja)

Més de 150 anys creant química
A BASF creem química des de fa més de 150 anys. Com a empresa
química líder al món, combinem l'èxit econòmic amb la protecció
mediambiental i la responsabilitat social.
La companyia impulsa solucions sostenibles que faciliten la vida de les
persones, ja que la cartera de productes de BASF inclou des de petroli i
gas natural fins a plàstics i productes d'acabament, així com productes
agrícoles i de química fina.
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Les empreses i els centres de BASF a Espanya
Ubicacions

Castellbisbal (Barcelona)
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tarragona
(La Canonja)
Mejorada del Campo
(Madrid)

Guadalajara
Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Rubí (Barcelona)
Barcelona
Zona Franca
(Barcelona)

BASF està present a
Espanya a través de
quatre empreses i una
joint venture amb
l'empresa algeriana
SONATRACH. En
l'actualitat, la
companyia disposa de
deu centres repartits per
tota la península: vuit
centres de producció,
un centre de recerca a
Utrera (Sevilla) i les
oficines centrals a
Barcelona. En aquests
centres treballen més
de 2.000 col·laboradors.
BASF a Espanya
subministra productes a
la majoria d'indústries
del país i exporta a la
resta del món.

Utrera (Sevilla)

Les empreses del Grup BASF a Espanya
BASF Española S.L.,
amb presència a
Barcelona, La Canonja
(Tarragona),
Guadalajara,
L’Hospitalet de
Llobregat, Rubí,
Castellbisbal, Zona
Franca (Barcelona) i
Utrera (Sevilla).

BASF Construction
Chemicals S.L.,
situada a L’Hospitalet
de Llobregat
(Barcelona), Mejorada
del Campo (Madrid) i
Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

BASF Business
Services Spain S.A.,
a La Canonja
(Tarragona), Barcelona
i Guadalajara.
BASF Coatings
Services S.A., a
Guadalajara.

BASF SONATRACH
PropanChem S.A.
A més, BASF opera al
centre de producció de
Tarragona a través de
la joint venture
(51 % BASF, 49 %
SONATRACH) per a la
producció de propilè.

El centre de producció de BASF Tarragona a La Canonja
BASF Tarragona està situat al polígon petroquímic més important del sud d'Europa. El centre de
producció està format per quatre plantes de producció operades per BASF, una joint venture amb
SONATRACH i cinc plantes de producció gestionades per empreses terceres. BASF Tarragona s'ha
convertit, des de la seva inauguració el 1969, en el centre de BASF més gran al sud d'Europa.
El centre de producció forma part de l'AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona)
juntament amb 32 empreses més de l'entorn.

La nostra història
1969

BASF Tarragona
inicia la seva activitat
amb la planta Styropor.

1987

Posada en marxa de
les plantes de confecció
de plàstics, plastificants
i poliestirè.

Finals dels anys 90

BASF reforça la producció
a Tarragona amb
les plantes de tractament
biològic, catalitzadors
i fitosanitaris, entre d'altres.

Més de

700 empleats

de BASF al centre de producció

112 hectárees

(20 hectàrees lliures
per a empreses noves)

Accés al

port de
Tarragona

Salut, seguretat i medi ambient
La salut, la seguretat i el respecte al medi ambient són la prioritat en BASF. Mai no posem en perill la
seguretat i la protecció dels nostres col·laboradors, contractistes i altres persones, ni la de les nostres
instal·lacions, els nostres transports i els nostres productes. El Sistema de Gestió Responsible Care,
iniciativa global i voluntària de la indústria química, estableix les bases dels nostres compromisos.
BASF pren mesures per a la gestió sostenible de
l'aigua, especialment als centres ubicats en
zones amb escassetat d'aquest recurs.
Per això, BASF Tarragona disposa d'una planta de
tractament d'aigua del centre de producció, on es porten a
terme un tractament biològic, un de fisicoquímic i un
d'assecament de llots.
Des de 2013, el nostre centre de Tarragona disposa de la
certificació que concedeix el European Water Stewardship,
per la seva gestió responsable de l'aigua.

La nostra química amb l'entorn
BASF vol acostar la química a la societat i demostrar que hi ha una connexió
entre el teu dia a dia i la química. Per aquest motiu, es fan visites guiades al
centre de producció on rebem cada any més de 2.000 persones.

BASF dialoga amb la societat a través
del Panel Públic Assessor
Un grup de ciutadans representen l’opinió pública i es reuneixen
periòdicament al centre de producció per posar en comú temes que afecten,
tant la societat, com la indústria.

BASF apropa la química a la societat
Amb les activitats del Kids’ Lab, nens d'entre 6 i 12 anys tenen el seu primer
contacte amb la química i aprenen la importància que té en el nostre dia a dia.
En el Teens’ Lab els alumnes d'educació secundària fan grups d'experiments on
descobreixen les propietats dels materials.
La companyia col·labora amb diverses institucions i centres educatius de l'entorn.
Durant tot l'any, més de 100 estudiants fan pràctiques al centre de producció de
Tarragona.
A més, BASF dóna suport a l'esport local i al foment dels seus valors, i promou les
iniciatives culturals que aporten valor a la societat.

BASF contribueix a fer-te la vida més fàcil
Les plantes de producció del centre de Tarragona proveeixen indústries que fabriquen
productes finals i que utilitzem en el nostre dia a dia, com ara detergents, cosmètics,
plàstics o fungicides.
Planta de formulació
En aquesta planta es produeixen formulacions
per a fungicides que tenen l'objectiu de protegir
els cultius. Més de 70 formulacions que generen
2.500 productes acabats s'etiqueten i s'exporten
a diversos mercats del món.

Planta de kresoxim-metil
Porta a terme un principi actiu dels fungicides,
és a dir, es produeix una substància que
impedeix el creixement de fongs perjudicials per
a les plantes.

Planta de deshidrogenació de propà (PDH)
Aquesta planta pertany a la joint venture entre
BASF i SONATRACH per a la producció de
propilè, utilitzat en la fabricació de components
plàstics.

Tallers

Bombers

Servei
Mèdic

Tallers

Laboratori de
medi ambient

Planta de dispersions i
solucions polimèriques
En aquesta planta es
produeixen dos tipus de
polímers acrílics, els
solubles en aigua i els
que necessiten un
emulsionant per
mantenir-se dissolts en
aigua.
Aquí es fabrica una gran
varietat de productes
destinats a diferents
sectors (cosmètica,
pintures, adhesius, etc.).
Planta de resines de
polièster
El material que es
produeix en aquesta
planta està present tant
en els elements més
petits (com ara unes
arracades), com en els
més grans (per exemple,
les aspes d'un molí
eòlic). La resina de
polièster és termostable,
és a dir, el producte final
es converteix en sòlid i
no es fon amb la calor.
Planta de tractament
d'aigües

