Més d’un segle d’història
Dades d’interès

Hoechst deixa Flix per anar al polígon
petroquímic de Tarragona i S.A. Cros li
compra les accions de SEQF

Les empreses Chemiske Fabrik Elektron i Electrizitäts AG
constitueixen la Societat Electroquímica de Flix (SEQF).

Ercros inicia els estudis
de caracterització de sòls.

L’ARC comença a avaluar la qualitat
dels sòls segons el RD 9/2005.
Inquide S.A. se’n va de Flix.

Integració de SEQF a S.A. Cros.

S.A. Cros rep en exclusiva la venda i
distribució de la producció de la fàbrica.

S’inicien els treballs de
sanejament validats per
l’administració.

L’Associació Flix Coquisa S.A.
atura la producció PCBs.

La Guerra Civil arrasa la fàbrica.

Constitució d’Ercros. La
fàbrica de Flix s’integra
a la filial Erkimia.

Hoechst, compra
un 25% de la SEQF.
Rhone Poulenc
i S.A. Cros
constitueixen
l’Associació Flix
Coquisa S.A. per
produir PCBs.

Kemira S.A.
deixa Flix per
anar al polígon
petroquímic de
Tarragona.

Kemira S.A s’instala
a Flix.

Inversió en
sanejament de
més de 5 milions
d’euros.

Inquide S.A
s’instal·la a Flix
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S’atura la planta
d’electròlisi I i es
posa en marxa la
planta d’electròlisi II.

Comença a
funcionar
la planta de
percloroetilè.

S’inaugura la planta
de tricloroetilè, la 1a
a l’Estat espanyol.
S’inaugura la 1a planta d’electròlisi
d’Espanya i la 3a d’Europa (electròlisi I).

Activitat industrial

S’aturen
les plantes
d’electròlisi II i
III i es posa en
marxa la IVb.

Inauguració de la
planta d’electròlisi III.

Tancament
de la planta de
percloroetilè.

S’atura la planta
d’electròlisi IVb

S’inaugura la planta
de cogeneració, la més
gran d’Espanya.

Aturada de la planta de
tricloroetilè i posada en
marxa de la planta de
clorometans.

S’aturen les plantes
d’electròlisi IVa,
clorometans i tractament
tèrmic.

S’inaugura la planta de tractament tèrmic per
a residus químics, la 1a d’Espanya, i es posa en
marxa la planta d’electròlisi IVa.
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Activitat industrial

Dades d’interès

1896

Concessió de l’autorització governativa per establir
una indústria química a Flix.

1971

1897

Les empreses Chemiske Fabrik Elektron i Electrizitäts
AG constitueixen la Societat Electroquímica de Flix
(SEQF), més coneguda com “La Fàbrica”. La SEQF
dóna un nou impuls a la segona revolució industrial
de Catalunya, tot proveïnt la indústria tèxtil.

1972

Hoechst deixa Flix per anar al polígon
petroquímic de Tarragona i S.A. Cros li
compra les accions de SEQF.

1974

Integració d’SEQF a S.A. Cros.

1900

Instal·lació de la primera planta
d’electròlisi a Espanya i la tercera
d’Europa (electròlisi I).

1904

SEQF cedeix en exclusiva a S.A. Cros la venda i
distribució de la producció de la fàbrica.

1975

1914

Constitució de l’associació d’obrers de la SEQF.

1987

1928
1936

S’inaugura la planta de tricloroetilè “tri”,
la primera a l’Estat espanyol.

Dades d’interès

Activitat industrial

S’atura la producció de DDT.

2001

Inquide S.A. (del grup català Fluidra) s’instal·la a Flix per
produir productes de clor per al tractament d’aigües.

Comença a funcionar la planta de
percloroetilè.

2004

Inici dels estudis per a la caracterització dels sòls del
conjunt de les instal·lacions de la fàbrica.

2005

S’inicia la primera campanya de vapors amb la instal·la- Tancament de la planta de
ció de 40 piezòmetres.
percloroetilè.

2007

L’Agència Residus de Catalunya (ARC) comença a
avaluar la qualitat dels sòls segons el RD 9/2005.

2009

Inquide S.A. (del grup català Fluidra) se’n va de Flix.

2010

Ercros presenta a l’ARC un estudi detallat del dipòsit
històric de residus sòlids i de residu líquid orgànic
present al subsòl.

2012

L’ARC aprova el projecte de sanejament dels sòls
proposat per Ercros.

Instal·lació de la primera planta de
tractament tèrmic per a residus químics
a Espanya. Posada en marxa de la planta
d’electròlisi IVa.
L’Associació Flix Coquisa S.A. atura la
producció PCBs.

1988
1989

Els estralls de la Guerra Civil arrasen la colònia i la
fàbrica. La instal·lació torna a funcionar, en acabar
el conflicte.

Activitat industrial

Instal·lació de la unitat de depuració
d’aigües i fangs.

Amb la fusió de S.A. Cros i Unión
Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) neix
l’actual Ercros i la fàbrica de Flix queda
integrada a la seva filial Erkimia.

S’aturen les plantes
d’electròlisi IVa, clorometans
i tractament tèrmic.

S’inicien els treballs de sanejament validats per
l’administració.
Kemira S.A. trasllada la producció de policlorur
d’alumini al polígon petroquímic de Tarragona.

1945

Intervenció del Ministeri d’Assumptes Estrangers
a la SEQF com a conseqüència de la dissolució del
soci alemany majoritari arran dels acords de pau
derivats de la II Guerra Mundial.

1949

S’inicia la producció de
l’insecticida DDT, experimentat
pel Dr. Otto Wiedermann.

1990

S’atura la planta d’electròlisi
I i es posa en marxa la planta
d’electròlisi II.

1992

Aturada planta tricloroetilè. Instal·lació de
la planta de desmercurització d’aigües de
l’electròlisi. Comença a funcionar la planta
de clorometans.
Kemira S.A. adquireix les plantes de
policlorur d’alumini i clorur fèrric.

2013

Expedient de regulació d’ocupació.

2014

Es posen en marxa els treballs de sanejament d’aigües
subterrànies i de residu líquid orgànic present al subsòl.

1952

Hoechst compra un 25% de la SEQF

1995

Inici de l’activitat de la planta de cogeneració d’electricitat i vapor, la més gran
d’Espanya.

2015

Acord entre la Generalitat, l’Ajuntament de Flix i Ercros
per a la reindustrialització de la fàbrica.

1959

Rhone Poulenc i SA Cros constitueixen l’Associació
Flix Coquisa S.A. per produir PBCs.

1996

Instal·lació de l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR)

2016

Inversió acumulada de més de 5 milions d’euros en
sanejament de sòls.
Ercros finalitza l’estudi d’avaluació detallat del sòl dels
sectors central i oriental de la fàbrica. Fi del segellament del dipòsit històric de residus sòlids i correcció
hidràulica del torrent adjacent.
Kemira S.A. tanca la planta de clorur fèrric i se’n va
de Flix.

1962

Inauguració de la planta
d‘electròlisi III.

1997

Es posa en marxa l’electròlisi IVb i es
tanquen la II i la III, fet que va suposar una
inversió de més de 42 milions d’euros.

2017

Presentació davant l’ARC d’un pla de sanejament
a executar al 2017. Últim informe semestral de
seguiment entregat a l’ARC.

Aturada de la planta
d’electròlisi IVb.
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