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TES i els productors de substàncies per 
aplicacions tensioactives col·laboren en la 
preservació i millora del medi ambient 
 

• A través d’un acord voluntari, es potenciarà compatibilitzar el 
respecte amb l’entorn amb el creixement econòmic de les 
empreses, afavorint l’aplicació de beneficis fiscals 

 
 
La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i el president de 
l’Associació Espanyola de Productors de Substàncies per Aplicacions 
Tensioactives (AEPSAT), Sergi Ruscalleda, han signat aquest matí un acord 
voluntari per a la preservació i millora del medi ambient. L’objectiu d’aquest 
acord és establir un marc general de col·laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i les empreses associades a AEPSAT per promoure la 
reducció de la incidència ambiental de les activitats productores de tensioactius.  
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Les actuacions previstes en el conveni s'emmarquen en els àmbits següents: 
 
- Compatibilitzar el creixement econòmic de les empreses adherides amb el 

respecte pel medi ambient, principalment mitjançant l’aplicació de les millors 
tècniques disponibles (MTD).  

 
- Col·laborar en l’aplicació de programes i polítiques de millora del medi 

ambient per assolir els objectius de qualitat determinats a la normativa. 
 
L’acord també haurà de servir per establir els criteris de sistematització per al 
seguiment de les emissions, per estudiar les possibilitats d’eliminar, o reduir 
quan no sigui possible, les emissions de substàncies perilloses al medi, i 
estudiar les possibilitats de valorització energètica de determinades fonts 
generadores de residus o càrregues contaminants. Alhora, incidirà en aquells 
aspectes de la normativa que permetin la simplificació administrativa. 
 
Atès que els compromisos assumits per l’AEPSAT comportaran una millora 
ambiental, però també uns costos que hauran d’assumir les empreses que 
s’adhereixin a l’acord, el redactat de l’acord inclou la possibilitat de desgravar de 
l’Impost sobre Societats les inversions amb objectius de millora ambiental, 
d’acord amb la normativa vigent. D’aquesta manera, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat dóna suport a les iniciatives empresarials que ajuden a millorar la 
qualitat ambiental del nostre entorn i al creixement sostenible.  
 
L’acord està obert a d’altres empreses fabricants de substàncies per aplicacions 
tensioactives amb seu a Catalunya i no associades a AEPSAT però que vulguin 
adherir-s’hi. 
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