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0.1 - INTRODUCCIÓ 

Aquest pla d’autoprotecció vol ser l’instrument per donar resposta a allò que en 
matèria d’autoprotecció disposa la legislació vigent a través del Decret 30/2015, de 3 
de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

En efecte, a tots els ports es poden desencadenar situacions de risc a causa de 
l’activitat humana o bé de fenòmens naturals. Les emergències repercuteixen 
directament en el funcionament habitual dels ports, tot i que el desencadenant es trobi 
fora del recinte portuari. 

D’altra banda, cal considerar que els ports, per la seva situació, per la concentració de 
béns de gran valor i, especialment, per la presència constant d’usuaris, són 
instal·lacions especialment vulnerables. 

0.2 - ANTECEDENTS 

El port de Sant Carles de la Ràpita disposa d’un pla d’autoprotecció homologat el 22 
d’octubre de 2009 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Aquest pla va ser 
redactat segons la «Guia per a l’elaboració del Pla d’autoprotecció en ports marítims 
de Catalunya». 

El present document no és una simple revisió del pla existent, sinó també una 
adequació al que s’estableix en el Decret 30/2015. 

També s’hi han incorporat les observacions i recomanacions d’actuació derivades dels 
simulacres i exercicis interns executats durant els 4 anys de vigència del pla. 

0.3 - OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest document és definir clarament el procediment d’actuació 
en cas d’emergència per tal de garantir la protecció de les persones, els béns i el medi 
ambient, tant dins de les instal·lacions del port com en el seu entorn. 

Específicament, aquest document ha de servir per: 

- Adoptar les mesures preventives necessàries per disminuir el risc. 

- Mobilitzar i organitzar els mitjans materials i humans disponibles de manera 
eficient per afrontar la situació d’emergència. 

- Definir els canals de comunicació durant l’emergència. 

- Donar una formació als usuaris i treballadors del port per actuar davant de 
situacions d’emergència. 

- Rehabilitar més ràpidament les instal·lacions afectades per les emergències. 

Per tal d’aconseguir la màxima eficiència d’aquest pla, cal establir-ne la coordinació 
amb el Pla d’Actuació Municipal de Sant Carles de la Ràpita i amb altres plans d’àmbit 
superior. 

0.4 - LEGISLACIÓ  

La legislació vigent aplicable és bàsicament sectorial. 

En matèria portuària són d’aplicació: 
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- La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 

- El Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de Policia 
Portuària. 

- El Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de 
desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 

D’altra banda, en matèria de protecció civil, és d’aplicació tot allò disposat en: 

- El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 

- L’Acord de govern GOV/165/2010, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el 
mapa de protecció civil de Catalunya. 

- L’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació 
del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en 
l’àmbit de la protecció civil.  

- L’Ordre INT/20/2011, de 8 de febrer, de creació del fitxer de dades de caràcter 
personal del personal tècnic acreditat per a l’elaboració de plans 
d’autoprotecció en l’àmbit de protecció civil.   

- L’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic 
de plans d’autoprotecció. 

- L'Ordre INT/325/2013, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre 
INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de 
plans d’autoprotecció. 

Finalment, també cal donar compliment a: 

- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la 
normativa que la desplega. 

- La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En aquest sentit, s’indica 
la necessita d’obtenir tots els permisos i llicències necessaris, inclosa la 
llicència d’activitat, en els plecs de condicions d’atorgament de concessions 
administratives.   

- Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema 
Nacional de Resposta davant de la contaminació marina. 
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1.1 – IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.1.1 - NOM  Port de Sant Carles de la Ràpita  

1.1.2 - RAÓ SOCIAL  Ports de la Generalitat – Zona Portuària Sud 

1.1.3 - N.I.F  Q0840002J 

1.1.4 - ADREÇA POSTAL Port de Sant Carles de la Ràpita  

Oficines del port, s/n 

43540 Sant Carles de la Ràpita 
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1.2 - EMPLAÇAMENT 

El port de Sant Carles de la Ràpita està situat al municipi de Sant Carles de la Ràpita, 
al marge dret del Delta de l’Ebre, a 95 km de Tarragona i 186 km de Barcelona. 

Les seves coordenades UTM són: 

Coordenada X 296.499 

Coordenada Y 4.499.210 

Situació dins del municipi de Sant Carles de la Ràpita: 
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1.3 - ACCESIBILITAT PER A L’AJUDA EXTERNA 

Al municipi de Sant Carles de la Ràpita, s’hi accedeix des del nord i des del sud per la 
carretera N-340 o per l'AP-7, agafant la sortida 41 des del nord o la sortida 42 des del 
sud i recorrent 15 km i 22 km, respectivament, per la carretera N-340 fins arribar al 
municipi. Des d'aquesta carretera hi ha tres accessos que connecten directament amb 
la població, però també s'hi pot arribar per la carretera TV-3408, que parteix del 
municipi d'Amposta pel nord, i per la carretera N-340a (antiga N-340), que discorre pel 
terme d'Alcanar Platja pel sud.  

Tots els accessos al port van a parar a l'avinguda dels Alfacs, la qual recorre tota la 
franja de ribera de manera paral·lela al mar (accessos 1 a 6). Tanmateix, l'extrem més 
a llevant del port (dic est) és la zona més allunyada i no està connectada amb 
l'avinguda dels Alfacs (accés 7).  

Per arribar al port de Sant Carles de la Ràpita, existeixen 7 vies d'accés: 

Accés 1 (3,2 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a la 
dreta «Sant Carles de la Ràpita Nord» i seguir per la carretera N-340a (antiga N-340), 
agafar la segona sortida a la rotonda (C/ Sant Josep), continuar recte pel C/ Sant 
Josep, girar pel quart carrer a l'esquerra (C/ Bisbe Aznar), continuar recte pel C/ Bisbe 
Aznar fins al final, girar pel quart carrer a la dreta (C/ del Camp), continuar recte a la 
rotonda pel C/ del Camp fins al vial del port (Av. dels Alfacs).  

Accés 2 (3,3 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a la 
dreta «Sant Carles de la Ràpita Nord» i seguir per la carretera N-340a (antiga N-340), 
agafar la segona sortida a la rotonda (C/ Sant Josep), continuar recte pel C/ Sant 
Josep fins a la plaça Carles III, agafar la segona sortida a la rotonda (Plaça del Coc), 
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girar a la dreta pel C/ Sant Francesc i continuar recte a la rotonda fins al vial del port 
(Av. dels Alfacs).   

Accés 3 (3,4 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a la 
dreta «Sant Carles de la Ràpita Nord» i seguir per la carretera N-340a (antiga N-340) 
durant 500 metres, girar a l'esquera per la carretera TV-3406 (Camí del Pas) i 
continuar recte fins a l'encreuament amb la TV-3408, girar a la dreta per la carretera 
TV-3408 i continuar recte durant 2,4 km fins arribar al vial del port (Av. dels Alfacs).  

Cal tenir en compte que en els accessos 1, 2 i 3, concretament en l'encreuament amb 
la carretera N-340, existeix un pas amb alçada lliure limitada, la qual no es troba 
indicada a la via (veure fotografia accés 1, 2, 3 i 7).  

Accés 4 (2,1 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a 
l'esquerra pel Camí del Salt, continuar recte per aquesta via i girar lleugerament a la 
dreta cap a la carretera del Cementiri, continuar recte durant 750 metres per l'Av. del 
Sagrat Cor, continuar recte a la rotonda per l'Av. del Sagrat Cor, girar pel tercer carrer 
a la dreta (C/ Sant Josep), girar pel segon carrer a l'esquerra (C/ Bisbe Aznar), 
continuar recte pel C/ Bisbe Aznar fins al final, girar pel quart carrer a la dreta (C/ del 
Camp), continuar recte a la rotonda pel C/ del Camp fins al vial del port (Av. dels 
Alfacs). 

L'accés 4 no disposa de limitació d'alçada. 

Accés 5 (1,9 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a 
l'esquerra per l'Av. Catalunya, continuar recte a les dues rotondes successives per 
l'Av. Catalunya durant 1,3 km, agafar la segona sortida a la rotonda (Av. del Pare 
Castro), continuar recte per l'Av. del Pare Castro fins arribar al vial del port (Av. dels 
Alfacs).  

L'accés 5 no disposen de limitació d'alçada. 

Accés 6 (5,9 km): des de la carretera N-340, i en direcció nord, cal agafar la sortida a 
la dreta «Sant Carles de la Ràpita Sud», continuar per la bifurcació a la dreta i seguir 
per la carretera N-340a (antiga N-340) durant 4,5 km, continuar recte a la rotonda pel 
C/ Sant Isidre, agafar la primera sortida a la rotonda (Av. de l'Ordre de Malta), 
continuar recte per l'Av. de l'Ordre de Malta i girar a la dreta a la bifurcació pel C/ d'en 
Gorria fins al final de la via, girar a la dreta per l'Av. del Pare Castro i continuar recte 
fins arribar al vial del port (Av. dels Alfacs). 

Cal tenir en compte que en l'accés 6, en un tram del carrer Sant Isidre perpendicular 
entre el carrer 6 i l'avinguda del Codonyol, hi ha un pas elevat per a vianants amb 
alçada lliure limitada, la qual no es troba indicada a la via (veure fotografia accés 6). 

Accés 7 (4 km): des de la carretera N-340, i en direcció sud, cal agafar la sortida a la 
dreta «Sant Carles de la Ràpita Nord» i seguir per la carretera N-340a (antiga N-340) 
durant 500 metres, girar a l'esquera per la carretera TV-3406 (Camí del Pas) i 
continuar recte fins a l'encreuament amb la TV-3408, girar a la dreta per la carretera 
TV-3408 i continuar recte durant 2,2 km, girar a l'esquerra pel camí que va cap al 
Poble Nou del Delta, continuar pel vial durant 750 metres i girar a la dreta pel vial 
asfaltat que connecta amb l'extrem de llevant del port (dic est).  

Cal tenir en compte que en l'accés 7, concretament en l'encreuament amb la carretera 
N-340, existeix un pas amb alçada lliure limitada, la qual no es troba indicada a la via 
(veure fotografia accés 1, 2, 3 i 7).  Per altra banda, el camí de dos sentits que va cap 
al Poble Nou del Delta té una amplada de 4 metres aproximadament. Per aquest 
motiu, en el plànol d'accessos al port s'indica un accés alternatiu amb punts 
discontinus, el qual disposa d'una amplada de vial de dos sentits de 5 metres. 
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El recorregut previst pels organismes externs d’emergència, en funció de la seva 
ubicació original i de la disponibilitat d’efectius en el moment de la mateixa, és el 
següent: 

Organisme Adreça Recorregut Durada 
prevista 

Bombers de la 
Generalitat 

Pol. Ind. L'Oriola. C/ Po, 8-10 
43870 Amposta 9 km 9 min 

Mossos 
d’Esquadra 

C/ de la Galera, 52-56 
43870 Amposta 12,1 km 13 min 

Sistema 
d’Emergències 
Mèdiques (SEM) 

Av. Constitució, 62 
43540 Sant Carles de la 
Ràpita 

1 km 4 min 

Policia Local de 
Sant Carles de 
la Ràpita  

Pl. Carles III, 13 
43540 Sant Carles de la 
Ràpita 

400 m 2 min 

Les façanes dels edificis disposen de buits que permeten l’accés des de l’exterior al 
personal del servei d’extinció d’incendis. Aquests buits, en general, compleixen les 
condicions següents: 

a) Faciliten l’accés a l’edifici de manera que l’altura de l’àmpit respecte del nivell de
la planta a la qual s’accedeix no és major que 1,20 m.

b) Les seves dimensions horitzontal i vertical són, almenys, 0,80 m i 1,20 m
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits
consecutius no excedeix de 25 m, mesurada sobre façana.

c) No s’han instal·lat, en façanes, elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat
a l’interior dels edificis a través d’aquests buits.

Encreuament carretera N-340 amb pas elevat (Accés 1, 2, 3 i 7) 
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Carrer Sant Isidre amb pas elevat per a vianants (Accés 6) 

Accessos al port de Sant Carles de la Ràpita 
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Recorregut Bombers de la Generalitat: 9 km (9 min). 

Recorregut Mossos d’Esquadra: 12,1 km (13 min). 
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Recorregut SEM: 1 km (4 min). 

Recorregut Policia Local: 400 m (2 min). 
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1.4 – DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.4.1 – CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

En el port de Sant Carles de la Ràpita, es poden distingir dues zones ben 
diferenciades. A ponent del port (secció sud), la dàrsena comercial, pesquera i 
esportiva, mentre que a llevant (secció nord), una altra dàrsena esportiva i la dàrsena 
est en forma de “L” invertida.  

A ponent, hi ha el dic del mateix nom que arrenca de la platja del Parc de Garbí, 
s’endinsa en el mar i actua com a dic d’abric. Presenta dues alineacions de 475 i 557 
metres. 

A llevant, el dic est parteix del marge sud del camí que va des de Sant Carles de la 
Ràpita al Poble Nou del Delta i s’endinsa cap al mar. Presenta dues alineacions de 
707 i 364 metres. A més, l’extrem exterior de la segona alineació es prolonga 115 
metres de dic rebassable d’escullera.  

Des del moll de ribera, neix el dic central i contradic, els quals tenen una distància de 
455 i 393 metres respectivament i configuren la dàrsena pesquera. Des del dic central, 
s’endinsen cap al mar dos espigons: l’espigó d’arrossegament, amb dues alineacions 
de 200 i 130 metres, i l’espigo de tresmall, amb una única alineació de 100 metres.   

El dic d’abric (dic de ponent) i el contradic configuren l’antiga bocana del port, la qual 
té una amplada de 150 metres i un calat de 7 metres.  

Per altra banda, el dic est i el dic central formen la nova bocana portuària amb una 
amplada de 150 metres i un calat de 4 metres.  

El port queda resguardat davant dels temporals marítims mitjançant el dic d’abric, el 
contradic i el dic est, així com la prolongació existent al final del dic est, la qual redueix 
l’agitació en les aigües de la nova bocana. El port es troba protegit dels temporals 
marítims gràcies a la seva ubicació a l’interior de la badia dels Alfacs.  

La dàrsena comercial s’ubica al costat de ponent del port (secció sud) i es recolza al 
dic de ponent. Està limitada, per la cara nord, per l’escar i pel Club Nàutic de Sant 
Carles de la Ràpita. Aquesta dàrsena consta dels següents molls: moll d’Armament, 
moll Motovelers i moll Comercial.  

La dàrsena esportiva del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita es troba a ponent 
del port (secció sud) i es recolza al moll de ribera i al vial de la franja de ponent. 
Aquesta dàrsena disposa de 9 pantalans, ubicats de manera perpendicular als molls i 
limita amb l’escar del port de Sant Carles de la Ràpita, la zona de serveis i la zona de 
creuers turístics locals i embarcacions de lloguer. Aquesta dàrsena consta dels 
següents molls: moll Ribera Club Nàutic, moll Transversal Nord Club Nàutic, moll 
Transversal Sud Club Nàutic, moll de Velers, moll Salvamar, moll Benzinera Club 
Nàutic i moll Club de Vela.  

La zona d’atracada de creuers turístics locals i embarcacions de lloguer disposa d’una 
palanca de 100 metres, anomenada moll de Creuers Turístics, que parteix de la franja 
de ponent del port i limita amb la nàutica popular, la zona de serveis, el Club Nàutic de 
Sant Carles de la Ràpita i la dàrsena pesquera. Aquesta zona disposa dels molls 
Ribera Nord i Ribera Sud.  

La dàrsena pesquera es troba al costat de ponent del port (secció sud), limitant amb la 
banda de llevant (secció nord). Aquesta dàrsena es recolza al moll de ribera i es 
configura en el perímetre interior del dic central i el contradic. Està limitada per la 
nàutica popular, la zona de serveis i la zona d’atracada de creuers turístics locals i 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
PORT SANT CARLES DE LA RÀPITA (TARRAGONA)  

C. Dr. Roux, 59-61 
08017 Barcelona 
Tel.: 93.206.09.30 
Fax: 93.206.09.31 

PAU PORT SANT CARLES DE LA RÀPITA 
DOCUMENT 1 

NOVEMBRE 2016_v2.1 

embarcacions de lloguer. Aquesta dàrsena disposa dels següents molls: moll de 
Tresmall, moll d’Arrossegament, moll Llotja i moll Contradic. 

La nàutica popular està dividida en dues zones. A la primera, s’hi accedeix per l’antiga 
bocana, es troba recolzada al moll Ribera Nord i limita amb la dàrsena pesquera i la 
zona d’atracada de creuers turístics locals i embarcacions de lloguer. A la segona, s’hi 
accedeix per la nova bocana, es troba recolzada al dic central i al moll de ribera, i 
limita amb la dàrsena pesquera i la zona de serveis.  

La dàrsena esportiva de Sant Carles Marina es troba a llevant del port (secció nord) i 
es recolza a l’espai natural de ribera existent a la banda nord. Aquesta dàrsena té un 
total de 25 pantalans, ubicats de manera perpendicular als molls i limita amb l’espai 
natural de ribera indicat anteriorment i amb el vial de la zona de serveis.  

Dins la zona de domini públic marítim terrestre, a la banda de llevant del port (secció 
nord), existeix un espai natural de ribera protegit per tal de preservar les zones 
humides existents i l’hàbitat faunístic associat al fartet  (Lebias iberas), espècie de peix 
que habita en estanys litorals d’aigües salobres. Aquest espai es troba limitat pel nord 
amb el camí que va des de Sant Carles de la Ràpita al Poble Nou del Delta i pel sud 
amb la dàrsena esportiva de Sant Carles Marina i amb la dàrsena est.  

La dàrsena est es localitza a la banda de llevant del port (secció nord) i es recolza al 
dic est. Està limitada per l’escar de Sant Carles Marina i l’espai natural de ribera. 
Aquesta dàrsena consta del moll Saliner, el moll Montsià i el futur moll Trabucador. 

Els serveis de reparació i manteniment d’embarcacions es realitzen en les 
instal·lacions de l’escar del port, independentment dels serveis prestats en el Club 
Nàutic de Sant Carles de la Ràpita i Sant Carles Marina. L’escar del port s’ubica a la 
banda de ponent (secció sud) i limita amb la dàrsena esportiva del Club Nàutic de 
Sant Carles de la Ràpita, el vial de la zona de serveis i la dàrsena comercial.  

La zona de serveis discorre a través del vial de l’avinguda Alfacs i els carrers 
perpendiculars a aquesta avinguda que connecten amb l’entramat municipal. A més, 
en aquesta zona també hi ha la plaça del port i el passeig marítim de ribera, on s’hi 
ubiquen la major part de les activitats comercials, bars i restaurants del port; l’edifici 
del recinte firal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita; les oficines del Districte 
Marítim de Sant Carles de la Ràpita i de Ports de la Generalitat; l’edifici de la Casa del 
Mar, on s’hi ubica l’oficina de Benestar Social i Família de Sant Carles de la Ràpita, el 
Club de Pensionistes de la Casa del Mar i l’Institut Social de la Marina; així com 
diverses zones verdes i aparcaments per a vehicles.   

El port de Sant Carles de la Ràpita té una superfície total de 1.486.719 m2. 

La superfície del mirall d’aigua és de 1.013.284 m2, la qual està destinada a 
l’amarrament d’embarcacions comercials, pesqueres, esportives, de creuers turístics 
locals i de lloguer. 

La superfície de terra és de 473.435 m2 i s’hi ubiquen diversos edificis i equipaments 
que acullen activitats relacionades amb el sector comercial, el sector pesquer, el 
sector esportiu, les embarcacions de lloguer, els creuers turístics locals, el 
manteniment i la reparació d’embarcacions, la restauració, el turisme i el 
subministrament de recursos (carburant, energia elèctrica i aigua).    

Veure plànol de seccions (Annex 3 – P.1.1), plànol de nomenclatura portuària (Annex 
3 – P.1.4) i plànol de subministraments bàsics (Annex 3 – P.1.6.1 i P.1.6.2). 
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1.4.2 – ÀREES DE LA INSTAL·LACIÓ 

A efectes de l’autoprotecció, el port es divideix en 14 àrees o sectors clarament 
identificats: 

1) Dàrsena comercial

En aquesta àrea, s’hi poden trobar totes les infraestructures i equipaments necessaris 
per a les activitats comercials que habitualment es realitzen al port i que corresponen 
a: duana de control d’accessos (amb presència de la Guàrdia Civil), amarraments, 
rampa, edifici per al control de la bàscula de mercaderies i oficines, esplanada per a 
maniobra de maquinària i emmagatzematge de mercaderies, magatzem per a 
mercaderies (TAC), dos pòrtics elevadors de 8 i 12 tones, una grua autopropulsada de 
20 tones, dues estacions de transformació de mitja/baixa tensió (una de les quals 
correspon a l’antiga estació transformadora Ponent que no es troba en funcionament). 

Durant la temporada de creuers turístics internacionals, s’habilita una part del 
magatzem per a mercaderies (TAC) com a  estació marítima per a la recepció i control 
de passatgers.   

2) Subministrament de carburants

El subministrament de carburants es realitza en tres punts diferents del port, a banda 
del servei prestat en les benzineres del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita i de 
Sant Carles Marina.  

El primer punt de subministrament correspon a l’estació que disposa l'empresa Repsol 
al moll Motovelers de la dàrsena comercial, la qual compta amb una benzinera amb 
dos sortidors i dos dipòsits aeris amb cubeta estanca, de 100.000 litres de gasoil 
cadascun, per al subministrament a embarcacions pesqueres i, puntualment, a 
remolcadors i creuers turístics locals.  

El segon punt de subministrament s'ubica a pocs metres del primer, també al moll 
Motovelers de la dàrsena comercial i es realitza mitjançant camions cisterna, els quals 
subministren directament a embarcacions pesqueres mitjançant cisternes amb una 
capacitat màxima de 25.000 litres de gasoil.  

El tercer punt de subministrament es localitza al llarg del moll Comercial de la dàrsena 
del mateix nom i es realitza amb camions cisterna, els quals subministren directament 
a embarcacions comercials mitjançant cisternes amb una capacitat màxima de 25.000 
litres de gasoil. 

3) Escar del port de Sant Carles de la Ràpita

En la superfície destinada a escar es realitzen activats d'hissada, varada, reparació i 
manteniment d'embarcacions. Els equipaments i infraestructures que s'hi disposen 
són: esplanada d'avarada, rampes, magatzems, oficina, travel de 100 tones i grua fixa 
de 10 tones.  

4) Parc de Garbí

El Parc de Garbí es troba concessionat en la seva totalitat a l’Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, ocupant una extensa superfície amb zones verdes, una oficina 
municipal de turisme, una piscina municipal, un restaurant, un bar, els vials interiors i 
zones d’aparcament.  

5) Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita

L’àrea del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita inclou tots els equipaments i 
infraestructures concessionats i que corresponen a: amarraments, oficines del club, 
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edifici de capitania, magatzems, bar restaurant, zona d'estacionament de vehicles, 
lavabos i vestidors, àrea tècnica, grues fixes de 3 i 10 tones, rampa, marina seca, 
benzinera, punt net per a l’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos, 
contenidor per a la recollida d'oli mineral usat i punt de recepció d’aigües residuals i de 
sentina.   

El club disposa de 656 punts d’amarratge per a embarcacions de fins a 15 metres 
d’eslora.  

Cal tenir en compte que en la dàrsena esportiva del Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita, concretament al moll Salvamar, hi té base l’embarcació Salvamar «Achernar» 
de 21 metres d’eslora, propietat de Salvament Marítim del Ministeri de Foment.   

6) Creuers turístics locals i embarcacions de lloguer

En el port, hi ha una palanca destinada a l'atracament de creuers turístics locals. A 
més, al moll de Ribera Nord i Ribera Sud atraquen les embarcacions de lloguer, on 
també hi ha diverses casetes de fusta per a informació i venda de tiquets per als 
clients dels creuers i embarcacions de lloguer.  

7) Dàrsena pesquera

L’àrea de la dàrsena pesquera inclou tots els equipaments i infraestructures 
concessionats a la Confraria de pescadors «Verge del Carme», els quals corresponen 
a: amarraments, caseta del vigilant de nit, nau de vendes, bar, fàbrica de gel, 
depuradora de marisc, nau de rentat de caixes de peix, zona d’estesa de xarxes, 
oficines de la confraria, zona d’estacionament de vehicles, magatzems, pallols de 
pesca, rentador de xarxes, servei de bany per als pescadors, grua fixa manual de 5 
tones, punt net per a l’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos, 
contenidors per a la recollida d'oli mineral usat i punt de recepció d'aigües residuals i 
de sentina. 

A més, en la dàrsena pesquera, s’hi ubiquen dues estacions de transformació de 
mitja/baixa tensió.   

8) Nàutica popular

Aquesta àrea és de gestió directa de Ports de la Generalitat a través d’autoritzacions 
d’atracaments d’embarcacions en les zones assignades. En la nàutica popular de la 
banda nord es disposa de: 3 pantalans amb 160 punts d’amarratge, una rampa i una 
zona d’estacionament de vehicles i remolcs. Per altra banda, la nàutica popular de la 
banda sud compta amb 4 pantalans amb un total de 164 punts d’amarratge i una zona 
d’estacionament per a vehicles. En ambdós casos, els punts d’amarratge són per a 
embarcacions de fins a 6 metres d’eslora.  

En el sector de la nàutica popular de la banda nord, s’ubica l’estació de recepció i 
mesura (ERM) Llevant, la qual distribueix l’energia elèctrica a les estacions propietat 
de Ports de la Generalitat ubicades a la zona de llevant del port (secció nord).  

9) Sant Carles Marina

L’àrea de Sant Carles Marina inclou tots els equipaments i infraestructures 
concessionats i que corresponen a: amarraments, caseta de control d’accessos, edifici 
de capitania, edifici social, magatzems, pallols, bar restaurant, zona d'estacionament 
de vehicles, àrees enjardinades, bugaderia, lavabos i vestidors, piscina exterior, dues 
estacions de transformació de mitja/baixa tensió i punt net per a l’emmagatzematge de 
residus no perillosos. Els residus perillosos i les aigües residuals i de sentina 
recepcionats en aquesta àrea són traslladats i emmagatzemats a l’escar de Sant 
Carles Marina.  
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Sant Carles Marina disposa de 843 punts d’amarratge per a embarcacions de fins a 30 
metres d’eslora.  

10) Espai natural de ribera

Aquest espai limita amb la dàrsena esportiva de Sant Carles Marina i consisteix en 
una extensa zona humida protegida on habita el fartet (Lebias iberas), espècie de peix 
que es pot trobar en estanys litorals d’aigües salobres, i on predominen les espècies 
vegetals autòctones de la zona del Delta de l’Ebre.  

11) Escar de Sant Carles Marina

En la superfície destinada a escar es realitzen activats d'hissada, varada, reparació i 
manteniment d'embarcacions. Els equipaments i infraestructures que s'hi disposen 
són: esplanada d'avarada, magatzem, oficina, travel de 75 tones, grua fixa de 5 tones, 
rampa, punt net per a l’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos, 
contenidor per a la recollida d'oli mineral usat i punt de recepció d’aigües residuals i de 
sentina. 

A més, a l’escar també hi ha l’activitat de la benzinera de Sant Carles Marina. 

12) Dàrsena est

Aquesta àrea és de recent creació i actualment no s’hi desenvolupa cap activitat 
comercial ni portuària, a excepció dels vaixells que, puntualment, poden atracar als 
molls Saliner i Montsià.  

Al llarg del dic est, discorre un vial d’accés i un carril bici que va paral·lel a aquest vial, 
el qual s’estén al llarg de la primera alineació. A la cara nord de l’escar de Sant Carles 
Marina, existeix una zona d’aparcament per a vehicles i bicicletes, així com una 
plataforma de fusta contigua a l’espai natural de ribera per a l’observació de flora i 
fauna. Distribuïdes al llarg de la dàrsena est, existeixen tres estacions de 
transformació de mitja/baixa tensió. La resta de superfícies, actualment, es troben 
sense asfaltar. 

13) Zona de serveis

Aquesta zona correspon al vial de l’avinguda Alfacs i als carrers perpendiculars que 
connecten amb el municipi, així com a la plaça del port, el passeig marítim de ribera, 
l’edifici del recinte firal, les activitats de restauració i comercials existents, les oficines 
del Districte Marítim i de Ports de la Generalitat, l’edifici de la Casa del Mar (on s’hi 
ubica l’oficina de Benestar Social i Família de Sant Carles de la Ràpita, el Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar i l’Institut Social de la Marina), les zones enjardinades 
i els aparcaments per a vehicles, distribuïts al llarg de la façana marítima.  

14) Aigües interiors

Entre el dic de ponent i el dic est, així com en les aigües de circulació de l’antiga i la 
nova bocana, existeix una àrea denominada «aigües interiors» protegida de l’agitació 
marítima gràcies al dic d’abric (dic de ponent).  

Cal tenir en compte que no es troba definida una àrea d’avantport, ja que, per la 
morfologia del port i tenint en compte la seva ubicació dins la badia dels Alfacs, 
únicament es contempla la zona d’aigües interiors que, alhora, dóna abric a les 
embarcacions que accedeixen al port i circulen per les seves aigües.  

Veure plànol de la instal·lació (Annex 3 – P.1.5.1 i P.1.5.2) i plànol de sectorització 
(Annex 3 – P.2.1). 
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1.4.3 – ACTIVITATS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Al port de Sant Carles de la Ràpita, hi destaca l’activitat comercial, pesquera i de 
nàutica esportiva, però també hi ha cabuda per a l’activitat de nàutica popular, els 
creuers turístics locals, el lloguer d’embarcacions, la reparació i manteniment 
d'embarcacions, el subministrament de carburants, la restauració, el comerç i el 
turisme.  

Activitat comercial 

Al port de Sant Carles de la Ràpita, hi fan escala tant vaixells mercants com creuers. 

En referència al trànsit de vaixells mercants, en els darreres anys s’han carregat 
diversos tipus de productes: sal a dojo, tubs i accessoris de plàstic, i materials i 
productes subministrats a la plataforma Casablanca de Repsol (gasoil, material de 
sondeig, contenidors i productes siderúrgics). 

Per altra banda, el material descarregat es tracta d’adobs, urea a dojo, i materials i 
productes procedents de la plataforma Casablanca de Repsol (contenidors, deixalles i 
escòries, material de sondeig i productes siderúrgics).  

Es tracta d’un port bàsicament de sòlids a dojo, no de contenidors, i de 
subministrament de productes i materials a la plataforma Casablanca de Repsol, tot i 
que puntualment es realitzen càrregues de tubs i accessoris de plàstic procedents 
d’una empresa de la zona. Els materials a carregar i descarregar s’emmagatzemen 
sota cobert, a l’interior del magatzem de mercaderies TAC, o sobre les superfícies 
habilitades al moll Comercial.  

El nombre d’escales realitzades pels mercants en els darrers anys han estat: 

Mercants 
Any Núm. escales GT 
2014 8 27.854 
2013 3 14.814 
2012 7 11.821 
2011 8 15.693 
2010 16 50.686 

El nombre d’escales realitzades pels remolcadors que carreguen i descarreguen 
productes i materials de la plataforma Casablanca (Repsol) han estat: 

Subministraments 
Any Núm. escales GT 
2014 150 74.725 
2013 148 71.540 
2012 111 51.124 
2011 61 32.546 
2010 57 26.951 

En la taula següent, s’indiquen les mercaderies carregades al port de Sant Carles de 
la Ràpita en els darrers anys: 

Mercaderies carregades (tones) 
Mercaderies 2014 2013 2012 2011 2010 
Contenidors 1.367 1.446 1.283 1.121 391 
Gasoil 2.860 2.174 1.903 1.385 1.381 
Material de sondeig 257 147 124 202 373 
Mercaderia general - - - 148 34 
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Productes siderúrgics 22 242 290 - - 
Sal - - - 10.116 - 
Tubs i accessoris de 
plàstic - 356 - - 3.934 

En la taula següent, s’indiquen les mercaderies descarregades al port de Sant Carles 
de la Ràpita en els darrers anys: 

Mercaderies descarregades (tones) 
Mercaderies 2014 2013 2012 2011 2010 
Adobs naturals o 
químics 1.260 1.650 1.323 1.500 5.309 

Contenidors 25 110 27 - 
Deixalles i escòries - 18 28 - - 
Material de sondeig 2.285 2.078 1.504 1.107 751 
Mercaderia general - - - 34 137 
Productes siderúrgics 3.224 - 1.975 - 
Urea 4.850 1.800 - 2.450 3.045 

L’estiu de 2014, va ser el primer cop que un creuer va fer escala al port de Sant Carles 
de la Ràpita: 

Any Núm. escales Núm. passatgers 
2014 4 431 

Relacionades amb l'activitat comercial, existeixen diverses empreses que, tot i no 
trobar-se ubicades físicament en el port, tenen una relació directa pels serveis 
portuaris que hi presten: Bergé Marítima, S.L. i T.C. VIR, S.A., agents consignataris de 
vaixells; ESTICAT Societat d'Estiba dels Ports Catalans, S.A., servei de càrrega i 
descàrrega, estiba i desestiba i transbord de mercaderies de trànsit marítim en bucs i 
dintre de la zona portuària; Corporació de Pràctics Port Alfacs i Rada d'Alcanar, servei 
de practicatge per facilitar l'entrada i sortida de bucs i artefactes flotants i les 
maniobres nàutiques corresponents, i NARESER Naviera de Remolcadores y 
Servicios, S.L., servei de remolcatge i amarratge per realitzar, per una banda, 
l'operació nàutica d'ajut als moviments d'un buc mitjançant l'auxili o disposició de 
remolcadors i, per l’altra, les tasques de recollida de les amarres d'un buc, portar-les i 
fixar-les als elements disposats a l'efecte en els molls per facilitar les operacions 
d'atracament, desamarratge i desatracament.  

Activitat pesquera 

Hi ha 90 embarcacions de pesca amb base al port de Sant Carles de la Ràpita i amb 
la següent distribució: 

Embarcació Nombre % respecte el total 
Arrossegament 47 52% 
Arts menors 43 48% 
Encerclament 0 0% 
Palangre de fons 0 0% 
Palangre de 
superfície 0 0% 

Tonyina 
encerclament 0 0% 

Auxiliar 0 0% 
TOTAL 90 100% 
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Activitat esportiva 

L’activitat de nàutica esportiva o d’esbarjo està gestionada pel Club Nàutic de Sant 
Carles de la Ràpita i per Sant Carles Marina, S.A. El nombre total d’amarraments és 
de 656 i 843, respectivament, distribuïts de la següent manera: 

Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 
Eslora núm. amarradors % respecte el total 
L < 6 m 0 0% 
6 m ≤ L < 8 m 336 51% 
8 m ≤ L < 10 m 165 25% 
10 m ≤ L < 12 m 75 12% 
12 m ≤ L < 15 m 50 7% 
15 m ≤ L < 20 m 30 5% 
20 m ≤ L < 30 0 0% 
30 m ≥ L 0 0% 
TOTAL 656 100% 

Sant Carles Marina, S.A. 
Eslora núm. amarradors % respecte el total 
L < 6 m 0 0% 
6 m ≤ L < 8 m 0 0% 
8 m ≤ L < 10 m 260 31% 
10 m ≤ L < 12 m 113 13% 
12 m ≤ L < 15 m 232 28% 
15 m ≤ L < 20 m 153 18% 
20 m ≤ L < 30 59 7% 
30 m ≥ L 26 3% 
TOTAL 843 100% 

Nàutica popular 

L’activitat de nàutica popular està gestionada per Ports de la Generalitat. El nombre 
total d’amarraments és de 324, amb 160 a la nàutica popular de la banda nord i 164 a 
la banda sud, per a embarcacions de fins a 6 metres d’eslora.  

Creuers turístics locals i embarcacions de lloguer 

L'activitat de creuers turístics locals està gestionada actualment per l’empresa Bahia 
Mar Grup 10, S.L. i Creuers Delta de l’Ebre, S.L., les quals realitzen el transport de 
passatgers per la badia dels Alfacs mitjançant embarcacions turístiques tipus 
golondrina i disposen de caseta informativa i de venda de tiquets al moll de ribera.  

L’activitat de lloguer d’embarcacions està gestionada actualment per l’empresa 
Deltamar, C.B., Embarcacions Badia Alfacs, S.L. i Lluís i Pau, C.B., les quals presten 
el servei de lloguer de llanxes fora borda i disposen, a l’igual que els creuers turístics 
locals, de caseta informativa al moll de ribera. A més, l’empresa Turalfacs, S.L. 
disposa de servei de xàrter mitjançant veler atracat al moll de Creuers Turístics.  

Reparació i manteniment d’embarcacions 

A l’escar del port de Sant Carles de la Ràpita i de Sant Carles Marina es realitza 
l’hissada, varada, reparació i manteniment d’embarcacions. Així mateix, en l’àrea 
tècnica del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita, es disposa d’un petit escar on 
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també es realitza l’hissada i treballs de manteniment d’embarcacions esportives, però, 
en aquest cas, de menor eslora.  

Subministrament de carburants 

El subministrament a les embarcacions de pesca es realitza mitjançant l’estació fixa de 
Repsol, ubicada al moll Motovelers (dàrsena comercial), que compta amb dos 
sortidors i dos dipòsits aeris en cubeta estanca amb una capacitat de 100.000 litres de 
gasoil cadascun. Per altra banda, també es realitza el subministrament de combustible 
a embarcacions pesqueres i comercials en el moll Motovelers (dàrsena comercial) i 
moll Comercial (dàrsena comercial), respectivament, mitjançant camions amb 
cisternes de capacitat màxima de 25.000 litres de gasoil.  

El subministrament a les embarcacions esportives es realitza mitjançant l’estació fixa 
del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita, que compta amb dos sortidors i quatre 
dipòsits soterrats amb una capacitat de 15.000 litres cadascun (tres per a gasolina i un 
per a gasoil), i l’estació fixa de Sant Carles Marina, amb tres sortidors i tres dipòsits 
soterrats amb una capacitat de 25.000 litres cadascun (dos per a gasoil i un per a 
gasolina). 

Activitats de serveis 

Les activitats de serveis al port de Sant Carles de la Ràpita estan relacionades amb la 
restauració i el comerç en general, tenint en compte la important afluència turística al 
municipi sobretot en els mesos d'estiu. 

L'activitat de restauració està representada pels bars i restaurants que s'ubiquen en la 
zona de ribera i els que formen part de les concessions del sector pesquer i esportiu: 
bar Cafè 17, bar Lo Xicago, bar restaurant La Lola i Pizzeria Roma, concentrats en el 
Centre Comercial Bulevard Les Gavines; bar de la Llotja, en el sector pesquer; bar 
restaurant de la Marina i del Club Nàutic, en els sectors esportius, i bar Lo Cafè del 
Port i restaurant Les Noves Algues, en la zona de ribera.  

Per una banda, al Centre Comercial Bulevard Les Gavines, hi ha establiments 
dedicats a la venta de productes diversos: Accastillage Diffusion, accessoris per a 
vaixells; Àngels Boutique, roba i complements per a nadons, i L'Andarin, regal nàutic i 
pesca esportiva. I, per l'altra banda, hi ha activitats que ofereixen serveis específics: 
Gimnàs Badia Fitness i Lo Submarí, com a centre de suport familiar. 

A més, al port de Sant Carles de la Ràpita, hi ha la seu de la Zona Portuària Sud de 
Ports de la Generalitat, l'oficina del Districte Marítim de Sant Carles de la Ràpita que 
depèn de la Capitania Marítima de Tarragona i l’edifici de la Casa del Mar, en el qual 
s’hi ubica l’oficina de Benestar Social i Família de Sant Carles de la Ràpita,el Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar i l’Institut Social de la Marina que depèn del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.    

El Parc de Garbí, concessionat en la seva totalitat a l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita, disposa de diversos serveis: oficina municipal de turisme, piscina municipal, un 
bar i un restaurant. Així mateix, l’ajuntament també disposa de la concessió del 
Recinte Firal, on es realitzen diversos actes de caire social i expositiu en un espai 
diàfan i sense compartimentació.  

Al port de Sant Carles de la Ràpita, hi ha un total de vuit estacions de transformació 
(ET) de mitja a baixa tensió i una estació de recepció i mesura (ERM) que distribueix 
l’energia elèctrica a totes les estacions propietat de Ports de la Generalitat ubicades a 
la zona de llevant del port (secció nord), segons la relació següent: 
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Titular ET KVA Sector 

Ports de la 
Generalitat 

CTA CAMCAT 1.250 
12.- Dàrsena est CTB Saliner1 0 

CTC Varador II 1.250 
Ribera 1.000 7.- Dàrsena 

pesquera Llotja 1.000 
Ponent 630 1.- Dàrsena 

comercial Antiga ponent2 0 
Sant Carles 
Marina, S.A. 

CT1 25 9.- Sant Carles 
Marina CT2 25 

Titular ERM KVA 
Ports de la 
Generalitat Llevant - 8.- Nàutica 

popular 
(1) L’estació transformadora CTB Saliner no es troba en funcionament, atès la baixa 
demanda existent al sector de la dàrsena est. 
(2) Actualment, es manté l’antiga estació transformadora Ponent tot i que no es troba 
en funcionament.  

Veure plànol de la instal·lació (Annex 3 – P.1.5.1 i P.1.5.2). 

1.5 – OCUPACIÓ 

1.5.1 – PLANTILLA 

La plantilla de Ports de la Generalitat del port de Sant Carles de la Ràpita està 
formada per personal portuari i per personal administratiu i tècnic (11 persones en 
total), ja que l’oficina del port de Sant Carles de la Ràpita és alhora la seu de la Zona 
Portuària Sud.  

Pel que fa a la resta d’activitats presents al port, aquestes són les plantilles: 

Temporada 
d’estiu Resta de l’any 

Accastillage Diffusion (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 1 1 

Àngels Boutique (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 1 

Bar Cafè 17 (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 0 

Bar de la Llotja 3 3 
Bar Lo Xicago 6 3 
Bar restaurant de la Marina 6 5 
Bar restaurant del Club Nàutic 8 3 
Bar restaurant La Lola (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 4 2 

Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita 8 8 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» 20 27 

Districte Marítim de Sant Carles de la 
Ràpita 3 3 
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Escar del port de Sant Carles de la 
Ràpita 3 2 

Gimnàs Badia Fitness (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 4 4 

Institut Social de la Marina (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 2 2 

L'Andarin (Centre Comercial Bulevard 
Les Gavines) 2 1 

Lo Cafè del Port 5 3 
Lo Submarí (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 1 

Oficina de Benestar Social i Família de 
Sant Carles de la Ràpita i Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar 

2 2 

Pizzeria Roma (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 2 2 

Repsol, S.A. 1 1 
Restaurant Les Noves Algues 11 5 
Sant Carles Marina, S.A. 16 16 
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1.5.3 – ORGANIGRAMA 

1.6 – ANÀLISI DE RISC 

Són múltiples les causes naturals o antròpiques susceptibles de donar lloc a situacions 
que poden suposar un risc al port de Sant Carles de la Ràpita, és a dir, de provocar 
una emergència. 

1.6.1 – ANÀLISI HISTÒRICA 

Segons informació històrica, des del 2005 fins al 2014, al port de Sant Carles de la 
Ràpita s'han donat diverses emergències a causa de vessaments d'hidrocarburs a les 
aigües del port i sobre la superfície del sòl, enfonsaments d'embarcacions, 
abocaments de restes vegetals provinents dels canals de desguàs del Delta de l'Ebre i 
incendis en embarcacions esportives.  

Si es fa extensiva aquesta anàlisi a tots els ports gestionats per Ports de la Generalitat 
a la Zona Portuària Sud, es posa en evidència que els episodis d’emergència més 
destacables es produeixen per incendis i enfonsament d’embarcacions, així com per 
vessaments de substàncies contaminants al sòl i a l’aigua.  

Tot seguit es detallen els episodis més destacables ocorreguts al port de Sant Carles 
de la Ràpita: 

Data Port Accident / Incident 

23/08/2005 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament accidental de producte antifouling a les 
aigües del port per l’empresa Fresh Overseas, S.L. 

07/09/2005 Sant Carles 
de la Ràpita 

Taca de gasoil a l’aigua a la zona de motovelers, 
provocada per un vessament mentre es subministra a 
vaixells pesquers.  

21/08/2007 Sant Carles 
de la Ràpita 

Vessament d'oli usat d’un dipòsit principal del sector 
pesquer a causa d’haver sobrepassat el seu límit 
d’emmagatzematge. 

 GERENT 

 RESPONSABLE  
TERRITORIAL ZPS 

 CAP DE 
GUARDAMOLLS 

 GUARDAMOLLS 

TÈCNIC QUALITAT I MEDI AMBIENT 
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27/08/2007 Sant Carles 
de la Ràpita 

Vessament d'oli usat d’un dipòsit secundari del sector 
pesquer a causa d’haver sobrepassat el seu límit 
d’emmagatzematge. 

02/10/2007 Sant Carles 
de la Ràpita 

Taca de gasoil a l’aigua a la zona de motovelers, 
provocada per un vessament mentre es subministra a 
vaixells pesquers. 

15/05/2008 Sant Carles 
de la Ràpita 

Taca de gasoil a l’aigua a la zona de motovelers, 
provocada per un vessament mentre es subministra a 
vaixells pesquers. 

07/10/2008 Sant Carles 
de la Ràpita 

Vessament d'oli usat a 
causa de diverses fuites 
de bidons 
emmagatzemats 
indegudament a les 
immediacions del mòdul 
principal. 

25/04/2009 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament d'oli hidràulic a les aigües del port a causa 
d’una avaria de l'embarcació Milenium de la companyia 
Acciona.  

12/01/2010 Sant Carles 
de la Ràpita 

Vessament d'oli al mòdul 
secundari de recollida a 
causa d’una incorrecta 
utilització per part del 
sector pesquer.  

15/01/2010 Sant Carles 
de la Ràpita 

Enfonsament d'embarcació esportiva a la nàutica 
popular a causa de la pluja acumulada en el seu 
interior. 

12/08/2010 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

28/09/2010 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes 
vegetals a les aigües del 
port, provinents dels 
canals de desguàs del 
Delta de l’Ebre. 

12/05/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

15/06/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 
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10/08/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

30/09/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

16/11/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

21/11/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Inundació del recinte del 
mòdul principal de 
recollida d’olis a causa de 
fortes pluges.  

22/11/2011 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament de restes vegetals a les aigües del port, 
provinents dels canals de desguàs del Delta de l’Ebre. 

25/02/2012 Sant Carles 
de la Ràpita 

Incendi en una embarcació 
esportiva del Club Nàutic 
de Sant Carles de la 
Ràpita. 

16/03/2012 Sant Carles 
de la Ràpita 

Abocament accidental de 
producte antifouling a les 
aigües del port per 
l’empresa Fresh Overseas, 
S.L. 

07/06/2012 Sant Carles 
de la Ràpita 

Taca de gasoil a l’aigua a la zona de motovelers, 
provocada per un vessament mentre es subministra a 
vaixells pesquers. 

28/05/2013 Sant Carles 
de la Ràpita 

Rescalfament del casc de embarcació «Salamander» 
atracada a Sant Carles Marina, a causa de treballs de 
soldadura. 

13/12/2013 Sant Carles 
de la Ràpita 

Incendi en el veler «Safari of Howth» atracat en la 
dàrsena esportiva de Sant Carles Marina. 
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20/08/2014 Sant Carles 
de la Ràpita 

Taca de gasoil de causa 
desconeguda a la dàrsena 
del club nàutic. 

26/11/2014 Sant Carles 
de la Ràpita 

Vessament de gasoil B a 
la dàrsena comercial 
durant subministrament de 
remolcador amb camió 
cisterna. 

1.6.2 – INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS 

S’han considerat tots els riscos que poden originar-se en el conjunt de les 
instal·lacions del port de Sant Carles de la Ràpita, arran dels antecedents històrics i de 
l’experiència en altres instal·lacions de característiques similars. 

S’han identificat els següents riscos i han estat agrupats per àmbits amb la finalitat de 
facilitar la gestió de les emergències: 

ÀMBIT POLICIAL 
Robatoris 
Amenaça de bomba 
Sabotatges 
Baralles i alteracions de l’ordre públic 
ÀMBIT TERRESTRE 
Incendi en edifici o equipament 
Explosió 
Accident de trànsit 
Vessament de producte contaminant a terra 
Col·lapse d’edifici 
Col·lapse d’infraestructura (moll, pantalà, etc.) 
Núvol tòxic per fuita d’amoníac (fàbrica de gel) 
ÀMBIT MARÍTIM 
Col·lisió entre embarcacions 
Col·lisió d’embarcació amb moll o objecte surant 
Incendi en vaixell mercant 
Incendi en creuer de passatgers 
Incendi en embarcació de pesca 
Incendi en embarcació esportiva 
Vessament de contaminant a l’aigua 
Enfonsament de vaixell mercant 
Enfonsament de creuer de passatgers 
Enfonsament d’embarcació de pesca 
Enfonsament d’embarcació esportiva 
Arribada de vaixell amb via d’aigua 
ÀMBIT SANITARI 
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Emergència sanitària 
Caiguda de persona a l’aigua 
Arribada de ferit per mar 
SUBMINISTRAMENTS 
Tall en el subministrament de llum 
Tall en el subministrament d’aigua potable 
Fuita o trencament en canonada d’aigües residuals 
Fallada de línies telefòniques 

Per a l’avaluació dels riscos interns s’ha considerat la probabilitat d’ocurrència del risc i 
la severitat de les conseqüències que se’n derivin. 

Segons la probabilitat d’ocurrència s’han definit les següents categories de risc: 

CATEGORIA PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA 
Baixa Un cop cada 10 anys o menys 
Mitja Un cop cada 5 anys 
Alta Un cop cada any 
Molt alta Més d’un cop a l’any 

Segons la severitat de les conseqüències derivades del risc apareixen les següents 
categories de risc: 

CATEGORIA SEVERITAT 
Baixa Sense danys personals i pèrdues inferiors a 3.000 € 
Mitja Ferits lleus o pèrdues entre els 3.000 € i els 50.000 € 
Alta Ferits greus o pèrdues entre 50.000 € i 100.000 € 
Molt alta Amb morts o pèrdues superiors a 100.000 € 

Finalment, és possible determinar el nivell de risc: 

SEVERITAT 
PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA 

Baixa Mitja Alta Molt alta 
Baixa Baix Baix Mig Mig 
Mitja Baix Mig Alt Alt 
Alta Mig Alt Alt Molt alt 
Molt alta Mig Alt Molt alt Molt alt 

Vistes aquestes consideracions, l’avaluació de riscos interns és la següent: 

RISC PROBABILITAT SEVERITAT 
NIVELL 
DE RISC 

ÀMBIT POLICIAL 
Robatoris Mitja Mitja Mig 
Amenaça de bomba Baixa Molt alta Mig 
Sabotatges Mitja Mitja Mig 
Baralles i alteracions de l’ordre públic Baixa Baixa Baix 

ÀMBIT TERRESTRE 
Incendi en edifici o equipament Baixa Molt alta Mig 
Explosió Baixa Molt alta Mig 
Accident de trànsit Mitja Mitja Mig 
Vessament de contaminant a terra Molt alta Mitja Alt 
Col·lapse d’edifici Baixa Molt alta Mig 
Col·lapse d’infraestructura Baixa Molt alta Mig 
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Núvol tòxic per fuita d’amoníac 
(fàbrica de gel) Baixa Alta Mig 

ÀMBIT MARÍTIM 
Col·lisió entre embarcacions Baixa Molt alta Mig 
Col·lisió d’embarcació amb moll o 
objecte surant Baixa Alta Mig 

Incendi en vaixell mercant Baixa Molt alta Mig 
Incendi en creuer de passatgers Baixa Molt alta Mig 
Incendi en embarcació de pesca Baixa Molt alta Mig 
Incendi en embarcació esportiva Mitja Molt alta Alt 
Vessament de contaminant a l’aigua Molt alta Mitja Alt 
Enfonsament de vaixell mercant Baixa Molt alta Mig 
Enfonsament de creuer de passatgers Baixa Molt alta Mig 
Enfonsament d’embarcació de pesca Baixa Alta Mig 
Enfonsament d’embarcació esportiva Baixa Alta Mig 
Arribada de vaixell amb via d’aigua Baixa Alta Mig 

ÀMBIT SANITARI 
Emergència sanitària Mitja Molt alta Alt 
Caiguda de persona a l’aigua Baixa Alta Mig 
Arribada de ferit per mar Mitja Molt alta Alt 

SUBMINISTRAMENTS 
Tall en el subministrament de llum Alta Mitja Alt 
Tall en el subministrament d’aigua Mitja Baixa Baix 
Fuita o trencament en canonada 
d’aigües residuals Baixa Baixa Baix 

Fallada de línies telefòniques Mitja Baixa Baix 

El nivell de risc obtingut haurà de ser ponderat considerant un factor corrector que 
tindrà en compte el compliment o no de la normativa vigent, o bé, en aquells aspectes 
on la normativa no sigui d’aplicació, l’existència o no de regulació i control mitjançant 
els procediments i registres del Sistema de Gestió Integrat (SGI) certificat de Ports de 
la Generalitat. 

S’utilitzarà la matriu següent per obtenir el nivell de risc intern corregit: 

Nivell de risc Intern 
Corregit

Nivell de risc avaluat
Molt alt Alt Mig Baix

F
A

C
T

O
R

 C
O

R
R

E
C

T
O

R

Existeix normativa 
i aquesta es 
compleix

TOLERABLE TOLERABLE TRIVIAL TRIVIAL

No hi ha normativa 
aplicable, però el 
risc està controlat 
pel SGI

TOLERABLE TOLERABLE TRIVIAL TRIVIAL

No hi ha normativa 
aplicable ni el risc 
està controlat pel 
SGI

MODERAT MODERAT TOLERABLE TOLERABLE

Existeix normativa, 
però aquesta no 
es compleix

INTOLERABL
E IMPORTANT MODERAT MODERAT
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El significat de cadascun dels nivells de risc corregits és el següent: 

Nivell de risc corregit Significat i Requeriments a implementar 

Trivial (TRI) No es requereix cap acció específica. 

Tolerable (TO) 

No es necessita millorar l’acció preventiva, però es poden 
considerar solucions més rentables o millores que no suposin 
una càrrega econòmica important per tal de minimitzar el risc 
intern. Es requereixen comprovacions periòdiques per 
assegurar-se que es manté l’eficàcia de les mesures de 
control. 

Moderat (MO) 

S’han de fer esforços per reduir el risc determinant les 
inversions que calgui. Les mesures per reduir el risc s’han 
d’implementar en un temps determinat que cal especificar.  
Quan el risc moderat està associat a conseqüències molt 
nocives, es precisarà una acció posterior per establir amb 
més precisió la probabilitat de dany com a base per 
determinar la necessitat de millora de les mesures de control. 

Important (I) 
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Pot 
ser necessari dedicar recursos considerables per tal de 
controlar el risc 

Intolerable (IN) 
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si 
no és possible reduir el risc inclús amb recursos il·limitats, 
s’ha de prohibir l’activitat. 

Els nivells de risc intern corregit  moderat i important impliquen l’adopció de mesures correctores per tal de minimitzar 
el risc. 

Finalment, el nivell de risc corregit obtingut és el que es mostra a continuació: 

RISC NIVELL 
DE RISC 

FACTOR 
CORRECTOR 

NIVELL DE 
RISC 

CORREGIT 
ÀMBIT POLICIAL 

Robatoris Mig Decret 
206/2001 TRIVIAL 

Amenaça de bomba Mig Decret 
206/2001 TRIVIAL 

Sabotatges Mig Controlat pel 
SGI TRIVIAL 

Baralles i alteracions de l’ordre públic Baix Decret 
206/2001 TRIVIAL 

ÀMBIT TERRESTRE 

Incendi en edifici o equipament Mig Codi Tècnic de 
l’Edificació TRIVIAL 

Explosió Mig Codi Tècnic de 
l’Edificació TRIVIAL 

Accident de trànsit Mig Controlat pel 
SGI TRIVIAL 

Vessament de contaminant a terra Alt Controlat pel 
SGI TOLERABLE 

Col·lapse d’edifici Mig Codi Tècnic de 
l’Edificació TRIVIAL 

Col·lapse d’infraestructura Mig Decret 
258/2003 TRIVIAL 
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Núvol tòxic per fuita d’amoníac 
(fàbrica de gel) Mig Codi Tècnic de 

l’Edificació TRIVIAL 

ÀMBIT MARÍTIM 

Col·lisió entre embarcacions Mig Decret 
206/2001 TRVIAL 

Col·lisió d’embarcació amb moll o 
objecte surant Mig Decret 

206/2001 TRIVIAL 

Incendi en vaixell mercant Mig Decret 
206/2001 TRIVIAL 

Incendi en creuer de passatgers Mig Decret 
206/2001 TRIVIAL 

Incendi en embarcació de pesca Mig Decret 
206/2001 TRIVIAL 

Incendi en embarcació esportiva Alt Decret 
206/2001 TOLERABLE 

Vessament de contaminant a l’aigua Alt RD 1695/2012 TOLERABLE 

Enfonsament de vaixell mercant Mig RD 1695/2012 TRIVIAL 

Enfonsament de creuer de passatgers Mig RD 1695/2012 TRIVIAL 

Enfonsament d’embarcació de pesca Mig RD 1695/2012 TRIVIAL 

Enfonsament d’embarcació esportiva Mig RD 1695/2012 TRIVIAL 

Arribada de vaixell amb via d’aigua Mig RD 1695/2012 TRIVIAL 

ÀMBIT SANITARI 

Emergència sanitària Alt 

Sense 
normativa 

aplicable ni 
controlat pel 

SGI 

MODERAT 

Caiguda de persona a l’aigua Mig Controlat pel 
SGI TRIVIAL 

Arribada de ferit per mar Alt Controlat pel 
SGI TOLERABLE 

SUBMINISTRAMENTS 

Tall en el subministrament de llum Alt RD 842/2002 TOLERABLE 

Tall en el subministrament d’aigua Baix Reglament 
municipal TRIVIAL 

Fuita o trencament en canonada 
d’aigües residuals Baix 

Sense 
normativa 

aplicable ni 
controlat pel 

SGI 

TOLERABLE 

Fallada de línies telefòniques Baix 

Sense 
normativa 

aplicable ni 
controla pel 

SGI 

TOLERABLE 

- Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del reglament de policia portuària. 
- Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de Resposta davant de la 

contaminació marina. 
- Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, 

de ports de Catalunya. 
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
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En el cas del risc per emergència sanitària, amb nivell de risc corregit “moderat”, es 
proposen mesures correctores en l’apartat 2.3 d’aquest pla d’autoprotecció. 

Veure plànol de les zones de risc (Annex 3 – P.1.2.1 i P.1.2.2). 

1.6.3 -  INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL 

A continuació, es detallen els riscos laborals que poden originar emergències, segons 
el document “Resultat de l'avaluació de les condicions de treball al port de Sant Carles 
de la Ràpita” emès pel Servei de Prevenció Aliè contractat per Ports de la Generalitat 
(EGARSAT Societat de Prevenció) en les dates següents: 29/07/2010 (riscos grup A), 
11/04/2012 (riscos grup B) i 08/07/2014 (riscos grup C).  

L’avaluació s’ha realitzat per centre, departament, lloc de treball i per equipament i/o 
instal·lació utilitzada:  

RISC MAGNITUD DEL RISC 
A) CENTRE: PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
Contacte elèctric directe i/o indirecte Notable 
Incendi Possible 
Condicions de salubritat deficiens Possible 
A.1) DEPARTAMENT: ADMINISTRACIÓ 
Caigudes, cops i atrapaments Notable 
Contacte elèctric directe i/o indirecte Notable 
Caiguda d'objectes per desplom o ensorrament Notable 
Incendi, explosió i/o contacte amb substàncies químiques Possible 
A.1.1) LLOC DE TREBALL: RESPONSABLE TERRITORIAL I COMERCIAL 
Treballs amb PVD: postura de treball Possible 
A.1.1.1) EQUIP DE TREBALL: RENAULT MEGANE (5345 GPM) 
Incendis i/o explosions Possible 
A.1.2) LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA 
Cops i/o talls per objectes o eines Notable 
Esforç visual Possible 
Treballs amb PVD: postura de treball Possible 
Treballs amb PVD: moviments repetitius Possible 
A.2) DEPARTAMENT: ÀREA TÈCNICA I DE MANTENIMENT 
Condicions d'il·luminació inadequades Possible 
Caigudes, cops i atrapaments Notable 
Contacte elèctric directe i/o indirecte Notable 
Incendi Notable 
Caiguda d'objectes per desplom o ensorrament Notable 
Caiguda d'objectes i cops Notable 
Incendi, explosió i/o contacte amb substàncies químiques Notable 
A.2.1) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS MANTENIMENT 
Exposició a agent/s químic/s Possible 
Caiguda de persones a diferent alçada Possible 
Projecció de fragments o partícules Possible 
Cops i/o talls per objectes o eines Possible 
Caigudes, xocs i trepitjades sobre objectes Notable 
A.2.1.1) EQUIP DE TREBALL: SEAT IBIZA (T 4920 BD) 
Incendis i/o explosions Possible 
A.2.1.2) EQUIP DE TREBALL: CARREGADOR DE BATERIES FERVE F-811 
No es determinen riscos considerables. - 
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A.2.1.3) EQUIP DE TREBALL: TREPANT MARTELL MAKITA 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.1.4) EQUIP DE TREBALL: RADIAL D125 MAKITA 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.1.5) EQUIP DE TREBALL: COMPRESSOR BLACK & DECKER 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.1.6) EQUIP DE TREBALL: CARGOLADOR TREPANT INHALÀMBRIC MAKTEC 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.1.7) EQUIP DE TREBALL: CARRETÓ ELEVADOR LAURAK SAVEV 5 TN 
Atrapament per o entre objectes Notable 
Caiguda d'objectes despresos Notable 
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles Notable 
A.2.1.8) EQUIP DE TREBALL: BÀSCULA DENTOR PIBERNAT 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.2) LLOC DE TREBALL: SERVEIS TÈCNICS 
Treballs amb PVD: esforç visual Notable 
Treballs amb PVD: postura de treball Notable 
Caiguda de persones a diferent alçada Possible 
A.2.2.1) EQUIP DE TREBALL: RENAULT KANGOO (8368 GMW) 
Incendis i/o explosions Possible 
A.2.3) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS EN CAP 
Esforç visual Possible 
Exposició a agent/s químic/s Possible 
Caiguda de persones a diferent alçada Possible 
A.2.4) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS JARDINER 
Exposició a agent/s químic/s Possible 
Caiguda de persones a diferent alçada Possible 
A.2.4.1) EQUIP DE TREBALL: BICICLETA SUPRA 200 
Atrapament per o entre objectes Possible 
Projeccions Possible 
Cops i/o talls per objectes o eines Possible 
Atrapament per bolcada de màquines o vehicles Possible 
A.2.4.2) EQUIP DE TREBALL: MOTOCICLETA PIAGGIO (C8 032 BMW) 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.3) EQUIP DE TREBALL: RENAULT MASTER (8739 GMN 
Incendis i/o explosions Possible 
A.2.4.4) EQUIP DE TREBALL: TALLATANQUES BLACK & DECKER GS600 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.5) EQUIP DE TREBALL: DESBROSSADORA MULTIMATE OLEO MAC 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.6) EQUIP DE TREBALL: TALLAGESPA IRONSIDE 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.7) EQUIP DE TREBALL: MOTOSERRA STIHL 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.8) EQUIP DE TREBALL: NETEJA A PRESSIÓ KARCHER 
No es determinen riscos considerables. - 
A.2.4.9) EQUIP DE TREBALL: ESCOMBRADORA DULEVO (E 5312 BFG) 
No es determinen riscos considerables. - 
B) CENTRE: PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
No es determinen riscos considerables. - 
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B.1) DEPARTAMENT: ÀREA TÈCNICA I DE MANTENIMEN 
No es determinen riscos considerables. - 
B.1.1) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS MANTENIMENT 
No es determinen riscos considerables. - 
B.1.1.1) EQUIP DE TREBALL: GRUA SOBRE RAILS IMENASA 12 TN 
Atrapament per o entre objectes Notable 
B.1.1.2) EQUIP DE TREBALL: GRUA MÒBIL GOTTWALD 20 TN 
Atrapament per o entre objectes Notable 
C) CENTRE: PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
No es determinen riscos considerables. - 
C.1) DEPARTAMENT: ADMINISTRACIÓ 
No es determinen riscos considerables. - 
C.1.1) LLOC DE TREBALL: RESPONSABLE TERRITORIAL I COMERCIAL 
No es determinen riscos considerables. - 
C.1.1.1) EQUIP DE TREBALL: SEAT LEÓN (4204 HST) 
No es determinen riscos considerables. - 
C.2) DEPARTAMENT: ÀREA TÈCNICA I DE MANTENIMENT 
No es determinen riscos considerables. - 
C.2.1) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS MANTENIMENT 
No es determinen riscos considerables. - 
C.2.1.1) EQUIP DE TREBALL: RADIAL D125 MAKITA 
No es determinen riscos considerables. - 
C.2.1.2) EQUIP DE TREBALL: RENAULT MASTER (5109 HSF) 
No es determinen riscos considerables. - 

1.6.4 – INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS EXTERNS 

D’acord amb els plans d’emergència nacionals, de protecció civil autonòmics i 
municipals, i tenint en compte la ubicació del port de Sant Carles de la Ràpita, es 
considera que els principals riscos naturals i tecnològics de naturalesa externa que el 
poden afectar són: 

CATÀSTROFES NATURALS 
Inundacions 
Nevades 
Sequeres 
Sismes 
Incendis forestals 
Contaminació accidental d’aigües marines 
Vents forts i tempestes (temporals) 
RISCOS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
Accidents greus en empreses químiques 
Accidents durant el transport de mercaderies perilloses 
Accidents greus en centrals nuclears 
Contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament 
de Flix   
Contaminació marina accidental o deliberada de 
qualsevol origen o naturalesa 

L’avaluació de riscos externs s’ha realitzat d’acord amb els plans de protecció civil de 
Catalunya i els plans d’emergència nacionals, però sempre focalitzada en el port de 
Sant Carles de la Ràpita. El nivell de risc determinat per a cadascun d’ells és el 
següent: 
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RISC FONT 
NIVELL DE 

RISC AL 
MUNICIPI 

NIVELL DE 
RISC AL 
PORT 

Inundacions Pla INUNCAT Molt alt Mitjà 
Nevades Pla NEUCAT Baix Baix 
Sequeres Pla PROCICAT Baix Baix 
Sismes Pla SISMICAT Baix Baix 
Incendis Forestals Pla INFOCAT Alt Baix 
Contaminació accidental d’aigües 
marines Pla CAMCAT Baix Mitjà 

Temporals Pla PROCICAT Baix Moderat 
Accidents en empreses químiques Pla PLASEQCAT Baix Baix 

Accidents durant el transport de 
mercaderies perilloses 

Pla TRANSCAT 
FERROCARRIL Baix Baix 

Pla TRANSCAT 
VIARI Mitjà Alt 

Accident greu en la central nuclear 
de Vandellós  Pla PENTA Baix Baix 

Contaminació a l’Ebre aigües avall 
de l’embassament de Flix  Pla PROCICAT Molt alt Alt 

Contaminació marina accidental o 
deliberada de qualsevol origen o 
naturalesa 

PMN Baix Mitjà 

La informació per determinar el nivell de risc al municipi ha estat extreta dels diversos 
plans territorials i especials de Protecció Civil de Catalunya. Per tal de determinar el 
nivell de risc establert pel pla nacional PENTA, s’ha consultat la Resolució de 20 
d’octubre de 2009, de la Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 16 d’octubre de 2009, pel qual s’aprova el Pla Director corresponent al 
Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs, 
Tarragona (PENTA).  

En relació amb el nivell de risc establert pel PMN (Plan Marítimo Nacional), regulat pel 
Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de 
Resposta davant la contaminació marina, s’ha considerat el mateix que l’indicat en el 
CAMCAT atès que les fonts de contaminació són les mateixes per ambdós casos.  

El nivell de risc al port s’ha determinat tenint en compte les consideracions següents: 

RISC 
NIVELL 

DE RISC 
AL PORT 

JUSTIFICACIÓ 

Inundacions Mitjà 

Espais portuaris oberts que disposen de 
superfícies amb pendents per conduir les 
aigües de pluja a mar i disminuir els efectes 
de possibles inundacions.  

Nevades Baix El nivell de risc al port es considera nul. 
Sequera Baix El nivell de risc al port es considera nul. 
Sismes Baix El nivell de risc al port es considera nul. 
Incendis Forestals Baix El nivell de risc al port es considera nul. 

Contaminació accidental 
d’aigües marines Mitjà 

Existència d’instal·lacions de subministrament 
de carburant i presència d’embarcacions que 
potencialment poden produir una contaminació 
de les aigües portuàries.  
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Temporal Moderat Temporals marítims de llevant poden 
ocasionar, puntualment, danys patrimonials. 

Accidents en empreses 
químiques Baix El nivell de risc al port es considera nul. 

Accidents durant el 
transport de mercaderies 
perilloses: ferrocarril 

Baix 

El nivell de risc al port es considera nul, ja 
que aquest està situat a més de 8 km de la 
línia ferroviària més propera que transcorre 
entre l'Aldea, Ulldecona i Vinaròs.  

Accidents durant el 
transport de mercaderies 
perilloses: viari 

Alt 

Port situat a 1,6 km de la carretera N-340 i a 
8,2 km de l’autopista AP-7. Periòdicament, 
camions cisterna accedeixen al port per 
subministrar els dipòsits de les estacions 
fixes i directament a embarcacions.  

Accident greu en la 
central nuclear de 
Vandellós  

Baix 
El nivell de risc al port es considera nul, ja 
que aquest no es troba ubicat en Zona I ni en 
Zona II establertes pel PENTA. 

Contaminació a l’Ebre 
aigües avall de 
l’embassament de Flix 

Alt 

Aigua subministrada utilitzada per a la neteja 
d’embarcacions, rentat de caixes i 
superfícies, i reg de zones enjardinades. No 
tota l’aigua subministrada té com a finalitat el 
consum humà.  

Contaminació marina 
accidental o deliberada de 
qualsevol origen o 
naturalesa 

Mitjà 

Existència d’instal·lacions de 
subministrament de carburant i presència 
d’embarcacions que potencialment poden 
produir una contaminació de les aigües 
portuàries.  

1.6.5 – DESCRIPCIÓ O IDENTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ 

L'evacuació és la mesura de protecció de les persones davant d'un accident o 
emergència, que consisteix a sortir ordenadament d'un local, centre, establiment o 
instal·lació dins del qual les condicions no són segures i romandre a l'exterior 
d'aquest, en un lloc no afectat per l'emergència, fins que l'emergència estigui 
controlada i les condicions a l'interior garanteixin la seguretat dels ocupants.  

El port de Sant Carles de la Ràpita és un espai obert i té una bona accessibilitat pels 
vianants.  

En el cas dels vehicles, els accessos limitats existents al port són els següents: 

SECTOR ACCÉS LIMITACIÓ 

1.- Dàrsena comercial Vial dic de ponent Porta corredissa 
automàtica 

5.- Club Nàutic Sant 
Carles de la Ràpita 

Àrea tècnica C.N. Sant 
Carles de la Ràpita Porta corredissa manual 

Zona aparcament i bar 
restaurant C.N. Sant 
Carles de la Ràpita 

Barreres automàtiques 
d’accés (aparcament) i 
porta corredissa 
automàtica (vial 
pantalans) 

7.- Dàrsena pesquera Vial dic central (zona 
pesca) Portes abatibles manuals1 
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Vial moll de tresmall i 
d’arrossegament Barrera manual d’accés2 

Zona aparcament llotja Barreres automàtiques 
d’accés 

9.- Sant Carles 
Marina 

Vial Sant Carles Marina 
(illa) 

Barreres automàtiques 
d’accés 

12.- Dàrsena est Vial dic est Porta corredissa 
automàtica 

11.- Escar de Sant 
Carles Marina 

Escar Sant Carles 
Marina 

Porta corredissa 
automàtica 

(1) Les portes abatibles es tanquen cada dia a les 23h de la nit i s’obren novament a 
les 06h del matí per part del vigilant de la Confraria de pescadors «Verge del Carme». 
(2) La barrera d’accés es troba baixada de manera permanent, ja que actualment el vial 
no es transitable per vehicles i, a una part d’aquest vial, s’hi ubiquen estris de pesca 
de les embarcacions atracades als molls propers.  

En cas d’emergència, les portes corredisses i les barreres d’accés seran obertes per 
tal de facilitar l’entrada i la sortida dels equips d’emergència.  

El vial del port connecta amb diversos carrers del municipi de Sant Carles de la Ràpita 
per on poden evacuar els vehicles des del port cap al municipi. Concretament, de nord 
a sud, els vials són: carrer del Poble Nou, carrer del Camp, carrer del Xicago, carrer 
de Santa Eulàlia, carrer de Sant Joan, carrer Vista Alegre, carrer del Compte de 
Floridablanca, carrer de Jaume I el Conqueridor, carrer Comte de Montemolín, 
avinguda Constitució i avinguda del Pare Castro.  

En el cas dels vianants, les sortides són més nombroses, ja que a banda dels carrers 
per on poden evacuar els vehicles també poden utilitzar els carrers amb sentit únic 
que connecten amb el port.   

Es defineixen els següents punts de trobada: 

SECTOR PUNT DE TROBADA 

1.- Dàrsena comercial Davant de l’edifici de la bàscula i a l’esplanada 
del moll Motovelers 

2.- Subministrament de 
carburants Esplanada del moll Motovelers 

3.- Escar port Sant Carles 
de la Ràpita Zona exterior nord de l’escar 

4.- Parc de Garbí 
Davant dels locals i edificis existents al Parc de 
Garbí (oficina municipal de turisme, edifici de la 
piscina municipal, bar i restaurant) 

5.- Club Nàutic Sant 
Carles de la Ràpita 

Passeig de ribera (zona exterior aparcament CN 
SCR) i zona exterior nord de l’escar 

6.- Creuers turístics locals
i embarcacions de lloguer Plaça del port

7.- Dàrsena pesquera Aparcament confraria de pescadors i aparcament 
zona firaires   

8.- Nàutica popular Aparcament zona firaries 
9.- Sant Carles Marina Davant de l’edifici de capitania (SCM) 
10.- Espai natural de 
ribera No aplica (zona coberta d’aigua) 
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11.- Escar de Sant Carles 
Marina Aparcament zona accés dic est 

12.- Dàrsena est Aparcament zona accés dic est 

13.- Zona serveis Passeig marítim de l’avinguda Alfacs, plaça del 
port i davant de l’edifici de la Casa del Mar 

14.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

La majoria dels edificis del port són locals de pública concurrència o destinats a usos 
comercials i, en aquest sentit, es compleix amb la normativa de senyalització de les 
sortides d’emergència, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, facilitant així la seva 
evacuació.  

Veure plànol de les vies d’evacuació i punts de trobada (Annex 3 – P.2.5.1 i P.2.5.2). 

1.6.6 – AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT 

El confinament és la mesura de protecció de les persones davant d'un accident o 
emergència, que consisteix a tancar-se en un local protegit suficientment aïllat de 
l'exterior i romandre-hi fins que les condicions a l'exterior siguin segures. Aquesta 
opció comporta obturar amb cura les obertures (portes, finestres, etc.), incloses les 
entrades d'aire, després d'haver parat les instal·lacions de climatització i ventilació. Es 
pot realitzar de manera òptima calculant una superfície de 0,7 m2 per persona.  

El port de Sant Carles de la Ràpita disposa de diversos edificis on seria possible 
confinar els usuaris del port, en cas que es tanquessin les vies d’evacuació descrites 
en l’apartat anterior. 

Es defineixen les següents àrees de confinament: 

SECTOR ÀREA DE CONFINAMENT 

1.- Dàrsena comercial Edifici bàscula, magatzem TAC i estació 
marítima de Ports de la Generalitat  

2.- Subministrament de 
carburants  

Edifici bàscula, magatzem TAC i estació 
marítima de Ports de la Generalitat 

3.- Escar port Sant Carles 
de la Ràpita  

Oficines de l’escar del port de Sant Carles de la 
Ràpita 

4.- Parc de Garbí 
Locals i edificis existents al Parc de Garbí 
(oficina municipal de turisme, edifici de la piscina 
municipal, bar i restaurant) 

5.- CN Sant Carles de la 
Ràpita 

Oficines, bar restaurant, edifici de capitania, 
magatzems i vestidors del Club Nàutic de Sant 
Carles de la Ràpita 

6. Creuers turístics locals 
i embarcacions de lloguer Restaurant Les Noves Algues

7.- Dàrsena pesquera Llotja i oficines de la Confraria de pescadors 
«Verge del Carme» i bar de la Llotja 

8.- Nàutica popular Llotja i oficines de la Confraria de pescadors 
«Verge del Carme» i bar de la Llotja 

9.- Sant Carles Marina Edifici de capitania, edifici social i bar restaurant 
de Sant Carles Marina 

10.- Espai natural de 
ribera No aplica (zona coberta d’aigua) 

11.- Escar de Sant Carles 
Marina 

Magatzem i oficina de l’escar de Sant Carles 
Marina 
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12.- Dàrsena est Magatzem i oficina de l’escar de Sant Carles 
Marina 

13.- Zona serveis 

Oficines de Ports de la Generalitat, oficines del 
Districte Marítim de Sant Carles de la Ràpita, 
Locals i zones comunes del Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines, Lo Cafè del Port, Recinte 
Firal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, 
restaurant Les Noves Algues i oficines i zones 
comunes de l’edifici de la Casa del Mar 

14.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

Aquestes zones compleixen amb els criteris establerts en la Secció SI 1 del Codi 
Tècnic de l’Edificació.  

Veure plànol de les àrees de confinament (Annex 3 – P.2.6.1 i P.2.6.2). 

1.6.7 – DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES 

El vial del dic de ponent és una zona d’accés controlat i en dies sense operativa de 
creuers i de mercants la presència de treballadors és molt escassa. Tanmateix, en 
moments puntuals, les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, així com 
les operatives d’embarcament i desembarcament de passatge de creuers poden 
suposar una presència important de treballadors portuaris i de vehicles pesants. 

A continuació es detalla la distribució dels treballadors del port de Sant Carles de la 
Ràpita en temporada d’estiu en un diagrama per zones: 
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Seguidament, també es detalla la distribució dels treballadors del port de Sant Carles 
de la Ràpita per a la resta de l’any en un diagrama per zones:  

D'altra banda, també s'indiquen les més zones freqüentades pels transeünts del port 
de Sant Carles de la Ràpita, les quals corresponen, a: l’avinguda dels Alfacs, que 
discorre al llarg de tota la franja viària del port i connecta aquesta amb el municipi a 
través del carrer del Camp, el carrer de Sant Francesc, carrer de la Dàrsena, carrer 
Vista Alegre, carrer de Jaume I el Conqueridor, avinguda Constitució i avinguda del 
Pare Castro; el vial del dic central (zona pesca) i el moll del contradic, ja que durant el 
dia és de lliure accés a vehicles i vianants; la plaça del port i el passeig marítim de 
ribera, on s’ubiquen activitats comercials, bars, restaurants, creuers turístics locals i 
embarcacions de lloguer, i el Parc de Garbí, gestionat per l’Ajuntament de Sant Carles 
de la Ràpita, on es troba l’oficina municipal de turisme, la piscina municipal, diverses 
activitats de restauració, una àmplia zona verda i el vial d’accés a la platja amb 
nombroses places d’aparcament.   
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En la taula següent, es mostra l’aforament dels locals destinats a restauració que 
disposen de concessió administrativa en el port de Sant Carles de la Ràpita:   

Activitat Aforament interior 
(núm. persones) 

Bar Cafè 17 (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 38 

Bar de la Llotja 50 

Bar Lo Xicago (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 87 

Bar restaurant de la Marina 50 

Bar restaurant del Club Nàutic 89 

Bar restaurant La Lola (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 45 

Lo Cafè del Port 119 

Pizzeria Roma (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 30 

Restaurant Les Noves Algues 215 

Aforament total 723 
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1.6.8 – ELEMENTS VULNERABLES 

Un element vulnerable és un element exposat a patir danys davant d'un perill. En 
general, els elements vulnerables poden ser la població, edificacions, obres 
d'enginyeria civil, infraestructura, activitats econòmiques o serveis públics.  

En la taula següent, s'identifiquen els elements vulnerables existents al port, els 
principals perills (riscos) als quals poden estar exposats i els seus efectes, així com els 
recursos que disposa el port per tal d'afrontar-los:  

Perills 
(riscos) Efectes Elements 

vulnerables Recursos 

Incendi en 
edifici, 
equipament o 
embarcació 

Emissions atmosfèriques 

Usuaris del 
port, 
transeünts, 
edificacions, 
infraestructures 
portuàries, 
infraestructures 
dels usuaris del 
port, 
embarcacions, 
fauna i flora 
marina i 
terrestre, Mar 
Mediterrani i 
zones naturals 
adjacents al 
port. 

Material i 
instal·lacions 
contraincendis 
(extintors, BIEs, 
alarma 
d’incendis, 
sistema de 
detecció 
d’incendis, 
columnes 
seques i 
hidrants), 
material 
anticontaminaci
ó (absorbents i 
de contenció), i 
mitjans humans. 

Abocaments de substàncies 
utilitzades per a l'extinció de 
l'incendi 
Residus generats (material 
cremat i/o enfonsat) 
Destrucció de flora i fauna 
marina i terrestre 

Vessament de 
contaminant a 
terra i a l'aigua 

Emissions atmosfèriques 
Abocaments incontrolats de 
substàncies perilloses 
Residus de material malmès 
pel vessament i absorbents 
contaminats 
Contaminació de l'aigua 
Contaminació del sòl 
Destrucció de flora i fauna 
marina i terrestre 

Enfonsament 
d'embarcació 

Abocaments incontrolats 
Residus de material malmès i 
absorbents contaminats en 
cas de vessament de 
contaminants 
Destrucció de flora i fauna 
marina 
Contaminació de l'aigua 

Un element molt vulnerable és un element que aglutina població especialment 
sensible exposat a patir danys d'intensitat superior als danys que patiria un element 
vulnerable davant del mateix perill. En general, els elements molt vulnerables poden 
ser persones malaltes, infants, persones grans, dones embarassades i altres que 
pugui definir el grup sanitari.  

Al port de Sant Carles de la Ràpita, únicament existeixen elements molt vulnerables 
relacionats amb les persones grans, ja que s’hi ubica el Club de Pensionistes de la 
Casa del Mar on s’apleguen persones grans per realitzar diverses activitats 
socioculturals. 

En la taula següent, s'identifiquen els elements molt vulnerables existents al port, els 
principals perills (riscos) als quals poden estar exposats i els seus efectes, així com els 
recursos que disposa el port per tal d'afrontar-los:  
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Perills 
(riscos) Efectes Elements molt 

vulnerables Recursos 

Incendi en 
edifici o 
equipament 

Emissions atmosfèriques 

Persones grans 

Material i 
instal·lacions 
contraincendis 
(extintors, 
sistema manual 
d’alarma 
d’incendis i 
sistema 
automàtic de 
detecció i 
alarma 
d’incendis) i 
mitjans humans. 

Residus generats (material 
cremat) 

Destrucció de flora i fauna 
terrestre 

Veure plànol de les zones vulnerables (Annex 3 – P.1.3.1 i P.1.3.2). 

1.7 – PLÀNOLS (veure Annex 3) 

P.1.1 – Plànol de seccions  

P.1.2.1 – Zones de risc (Secció nord) 

P.1.2.2 – Zones de risc (Secció sud) 

P.1.3.1 – Zones vulnerables (Secció nord) 

P.1.3.2 – Zones vulnerables (Secció sud) 

P.1.4 – Plànol de nomenclatura portuària 

P.1.5.1 – Plànol de la instal·lació (Secció nord) 

P.1.5.2 – Plànol de la instal·lació (Secció sud) 

P.1.6.1 – Subministraments bàsics (Secció nord) 

P.1.6.2 – Subministraments bàsics (Secció sud) 
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DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTT   222   

IIINNNVVVEEENNNTTTAAARRRIII   III   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLLSSS   
MMMIIITTTJJJAAANNNSSS   III   MMMEEESSSUUURRREEESSS   
DDD’’’AAAUUUTTTOOOPPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓ  
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2.1 – MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

2.1.1 - SECTORITZACIÓ 

A nivell d’autoprotecció, el port de Sant Carles de la Ràpita es divideix en els següents 
sectors: 

SECTOR NÚM. 
Dàrsena comercial 1 
Subministrament de carburants 2 
Escar port Sant Carles de la Ràpita 3 
Parc de Garbí 4 
CN Sant Carles de la Ràpita 5 
Creuers turístics locals i embarcacions de lloguer 6 
Dàrsena pesquera 7 
Nàutica popular 8 
Sant Carles Marina 9 
Espai natural de ribera 10 
Escar de Sant Carles Marina 11 
Dàrsena est 12 
Zona serveis 13 
Aigües interiors 14 

Veure plànol de sectorització (Annex 3 – P.2.1). 

2.1.2 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ 

2.1.2.1 - D'incendis 

Els restaurants i locals comercials del port de Sant Carles de la Ràpita estan equipats 
amb els sistemes de detecció d’incendis disposats en la legislació vigent.  

2.1.2.2 / 2.1.2.3 - De monòxid de carboni i altres  

Els edificis i instal·lacions més moderns o de nova construcció també disposen dels 
mecanismes de detecció estipulats en la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

2.1.3 - INSTAL·LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

El port disposa de diferents tipologies d’equips d’extinció d’incendis, les quals es 
descriuen tot seguit.  

Extintors  

Hi ha repartits extintors de diferents característiques per totes les concessions 
portuàries. Aquesta és una breu relació: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

3 kg pols ABC 

Sant Carles Marina, S.A. (escar i 
benzinera) 1 

7 

Sant Carles Marina, S.A. (embarcació 
auxiliar: «Flamingo One» 1 

Sant Carles Marina, S.A. (oficines i 
edifici social) 1 

Ports de la Generalitat (vehicle 
especial: escombradora) 1 

Ports de la Generalitat (vehicles 
oficials) 4 
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6 kg pols ABC 

Accastillage Diffusion (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 1 

129 

Àngels Boutique (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 

Bar Cafè 17 (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 

Bar de la Llotja 1 
Bar Lo Xicago (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 3 

Bar restaurant de la Marina 1 
Bar restaurant del Club Nàutic 2 
Bar restaurant La Lola (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 3 

Centre Comercial Bulevard Les 
Gavines (zones comunes) 4 

Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita (àrea tècnica) 1 

Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita (oficines) 2 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (edificis i magatzems) 8 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (fàbrica de gel) 1 

Escar del port de Sant Carles de la 
Ràpita 1 

Gimnàs Badia Fitness (Centre 
Comercial Bulevard Les Gavines) 3 

Institut Social de la Marina (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 5 

L'Andarin (Centre Comercial Bulevard 
Les Gavines) 1 

Lo Cafè del Port 1 
Lo Submarí (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 1 

Oficina de Benestar Social i Família de 
Sant Carles de la Ràpita i Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar 

7 

Pizzeria Roma (Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines) 3 

Restaurant Les Noves Algues 4 
Sant Carles Marina, S.A. (cambra 
bombes piscina) 1 

Sant Carles Marina, S.A. (dàrsena i 
pantalans) 50 

Sant Carles Marina, S.A. (escar i 
benzinera) 7 

Sant Carles Marina, S.A. (oficines i 
edifici social) 3 

Sant Carles Marina, S.A. (panyol 
marineria) 1 

Ports de la Generalitat (Duana de 
control d’accessos) 1 
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Ports de la Generalitat (Edifici bàscula) 1 
Ports de la Generalitat (Grua 
autopropulsada) 1 

Ports de la Generalitat (Magatzem 
Euromar) 1 

Ports de la Generalitat (Magatzem 
TAC) 1 

Ports de la Generalitat (Magatzem 
ZPS) 1 

Ports de la Generalitat (Oficina ZPS) 4 
Ports de la Generalitat (Pòrtics 
elevadors) 2 

9 kg pols ABC 

Bar de la Llotja 1 

21 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (edificis i magatzems) 13 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (fàbrica de gel) 2 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (nau neteja caixes de peix) 3 

Repsol, S.A. 2 

25 kg Pols ABC (carro) 
Repsol, S.A. 2 

3 Sant Carles Marina, S.A. (escar i 
benzinera) 1 

50 kg Pols ABC (carro) 

Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita (benzinera) 1 

2 
Sant Carles Marina, S.A. (escar i 
benzinera) 1 

2 kg CO2 

Bar de la Llotja 1 

5 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (fàbrica de gel) 1 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (nau neteja caixes de peix) 1 

Institut Social de la Marina (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 1 

Lo Cafè del Port 1 

5 kg CO2 

Bar restaurant de la Marina 1 

41 

Bar restaurant del Club Nàutic 1 
Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (edificis i magatzems) 6 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» (nau neteja caixes de peix) 1 

Centre Comercial Bulevard Les 
Gavines (zones comunes) 1 

Districte Marítim de Sant Carles de la 
Ràpita 6 

Escar del port de Sant Carles de la 
Ràpita 1 

Institut Social de la Marina (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 1 

Repsol, S.A. 1 
Restaurant Les Noves Algues 2 
Sant Carles Marina, S.A. (Cambra ET 1 
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CT1) 
Sant Carles Marina, S.A. (Cambra ET 
CT2) 1 

Sant Carles Marina, S.A. (oficines i 
edifici social) 2 

Ports de la Generalitat (Cambra antiga 
ET Ponent) 1 

Ports de la Generalitat (Cambra 
comptadors llotja) 1 

Ports de la Generalitat (Cambra ERM 
Llevant) 1 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
CTA CAMCAT) 2 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
CTB Saliner) 2 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
CTC Varador II) 2 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
Llotja) 1 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
Ponent) 1 

Ports de la Generalitat (Cambra ET 
Ribera) 1 

Ports de la Generalitat (Duana de 
control d’accessos) 1 

Ports de la Generalitat (Magatzem 
Genomar) 1 

Ports de la Generalitat (Magatzem 
TAC) 1 

Ports de la Generalitat (Oficina ZPS) 1 

Els restaurants del port de Sant Carles de la Ràpita, a banda dels extintors indicats en 
la taula anterior, també disposen de sistema fix d’extinció automàtic en la campana 
extractora de la cuina per a focs derivats d’olis i greixos d’ús alimentari.  

Xarxa d’hidrants i columnes seques 

Els hidrants i columnes seques existents en les instal·lacions portuàries són: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Hidrants 

CN Sant Carles de la Ràpita – Benzinera 1 

41 

Sant Carles Marina – Àrea de serveis (illa) 7 
Sant Carles Marina – Escar 5 
Ports de la Generalitat - Av. dels Alfacs 
(front edifici Districte Marítim) 1 

Ports de la Generalitat – Espigó 
d'Arrossegament 2 

Ports de la Generalitat - Moll Comercial 3 
Ports de la Generalitat – Moll Contradic 2 
Ports de la Generalitat – Moll Montsià 4 
Ports de la Generalitat - Moll Motovelers 1 
Ports de la Generalitat - Nàutica Popular 2 
Ports de la Generalitat - Passeig Ribera 
Nord (zona firaires) 1 
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Ports de la Generalitat - Passeig Ribera 
Sud (zona enjardinada) 1 

Ports de la Generalitat – Vial dic est 6 
Ports de la Generalitat - Vial dic ponent 4 
Ports de la Generalitat - Vial Moll Velers 
(entrada àrea tècnica CN) 1 

Columnes seques 

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita - 
Av. dels Alfacs (front edifici Recinte Firal) 1 

8 

Sant Carles Marina – Àrea de serveis (illa) 3 
Ports de la Generalitat – Aparcament llotja 1 
Ports de la Generalitat – Espigó de 
Tresmall  2 

Ports de la Generalitat – Vial moll Velers 
(front esplanada escar) 1 

Torretes d'aigua 

Les torretes de subministrament d’aigua i llum o només d’aigua existents en les 
instal·lacions portuàries que poden ser utilitzades en cas d'emergència són: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ 
NÚM. 

AIGUA I 
LLUM 

NÚM. 
AIGUA TOTAL 

Torretes 

CN Sant Carles de la Ràpita 186 - 

461 

Escar de Sant Carles de la Ràpita 11 - 
Sant Carles Marina 223 - 
Ports de la Generalitat - Espigó 
d'Arrossegament (dàrsena pesquera) 7 - 

Ports de la Generalitat - Espigó de 
Tresmall (dàrsena pesquera) - 2 

Ports de la Generalitat - Moll Comercial 
(dàrsena comercial) 5 3 

Ports de la Generalitat - Moll Contradic 
(dàrsena pesquera) 4 1 

Ports de la Generalitat - Moll d'Armament 
(dàrsena comercial) 1 - 

Ports de la Generalitat – Moll de Creuers 
Turístics 2 - 

Ports de la Generalitat - Moll Llotja 
(dàrsena pesquera) - 3 

Ports de la Generalitat - Moll Montsià 
(dàrsena est) 10 - 

Ports de la Generalitat - Moll Motovelers 
(dàrsena comercial) 1 - 

Ports de la Generalitat - Moll Ribera Sud 
(creuers turístics locals) 2 - 

Boques d’incendi equipades 

Les boques d’incendi equipades (BIE) existents en les instal·lacions portuàries són: 
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TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

BIE - 25 mm 

Centre Comercial Bulevard Les Gavines - 
Zones comunes 3 

6 CN Sant Carles de la Ràpita – Edifici 
marineria (àrea tècnica) 1 

Restaurant Les Noves Algues 2 

Cal recordar que és imprescindible desconnectar la instal·lació elèctrica per utilitzar 
una BIE, evitant així el risc d'electrocució.  

Bombes d’aigua portàtils 

Les bombes d’aigua portàtils autònomes existents en les instal·lacions portuàries per 
al bombeig d'aigua de mar són: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Gasolina 
CN Sant Carles de la Ràpita – Àrea tècnica 2 

4 Sant Carles Marina – Pallol escar 1 
Sant Carles Marina – Pallol marineria 1 

Elèctrica Ports de la Generalitat – Magatzem ZPS 1 1 

Veure plànol d’ubicació del material contra incendis (Annex 3 – P.2.2.1 (I), P.2.2.2 (I), 
P.2.2.1 (II) i P.2.2.2 (II)).  

2.1.4 - INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ / EXTRACCIÓ I DEPURACIÓ DE FUMS 

Els restaurants del port disposen, a les cuines, d’extractors de fums reglamentaris per 
a la seva activitat.  

2.1.5 - EQUIPAMENTS PER A LA LLUITA CONTRA SINISTRES 

El port de Sant Carles de la Ràpita disposa del següent equipament i material 
anticontaminació per fer front a vessaments de productes contaminants a l’aigua i 
sobre la superfície del sòl. 

Ports de la Generalitat 

A continuació, s’indica el material anticontaminació propietat de Ports de la Generalitat 
i on es troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Contenidor «Gaexcon 
900» (Moll Comercial) 

30 metres de barreres absorbents 
Fulls absorbents hidròfobs 
1 sac d’absorbent hidròfob pel terra de 12,5 kg/ut. 
1 bossa d’absorbent hidròfob pel terra de 6,8 kg/ut. 

Contenidor Moll 
Motovelers 150 metres de barreres de contenció de PVC 

Contenidor «ProMar 
8000» (Moll Comercial) 

108 metres de barreres absorbents 
10 rotllos absorbents hidròfobs de 80 cm d’amplada 
6 rotllos absorbents hidròfobs de 40 cm d’amplada 
20 sacs d’absorbent de diatomea calcinada pel terra de 10 
kg/ut. 

Magatzem Euromar 

125 metres de barreres absorbents amb faldó 
11 rotllos absorbents hidròfobs de mides 44 m x 50 cm x 
0,6 cm1

23 sacs d’absorbent vegetal ignífug per al terra de 6,5 
kg/ut.1
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Magatzem Genomar 
25 metres de barreres absorbents 
2 rotllos absorbents hidròfobs de mides 44 m x 50 cm x 
0,6 cm 

Magatzem Llotja 1 rotllo absorbent hidròfob de mida 44 m x 50 cm x 0,6 cm 

Magatzem ZPS 

1 rotllo absorbent hidròfob de mida 44 m x 50 cm x 0,6 cm 
1 sac d’absorbent vegetal ignífug per al terra de 6,5 kg/ut. 
1 camió basculant, que pot ser utilitzat per transportar el 
material anticontaminació  

(1) Cal tenir en compte que des del port de Sant Carles de la Ràpita es subministren 
rotllos absorbents i sacs d’absorbent vegetal a la resta de ports adscrits a la Zona 
Portuària Sud i, per aquest motiu, pot variar la quantitat de material disponible en 
funció de la demanda de la resta de ports.  

Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat del Club Nàutic de 
Sant Carles de la Ràpita i on es troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Magatzem àrea tècnica 
24 metres de barreres absorbents 
100 fulls absorbents hidròfobs 

Benzinera 1 sac d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita) 

Dàrsena esportiva 
1 embarcació auxiliar («Isis» 7ª TA-1-27-05) 
1 furgoneta, que pot ser utilitzada per transportar el 
material anticontaminació  

Sant Carles Marina, S.A. 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de Sant Carles 
Marina, S.A. i on es troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 
Pallol marineria 200 metres de barreres de contenció de PVC 

Benzinera 
25 metres de barreres absorbents 
200 fulls absorbents hidròfobs 

Dàrsena esportiva 
1 embarcació auxiliar («Flamingo One» 6ª TA-1-4-08) 
1 cotxe de golf, que pot  ser utilitzat per transportar el 
material anticontaminació  

Confraria de pescadors «Verge del Carme» 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de la Confraria de 
pescadors «Verge del Carme» i on es troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 
Mòdul d'olis principal 5 sacs d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita) 

Benzinera REPSOL (Estació fixa de subministrament de combustible) 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de Repsol i on es 
troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Benzinera Repsol 
70 metres de barreres absorbents 
Fulls absorbents hidròfobs 
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LUVIRR, S.A. (Camions cisterna de subministrament de combustible) 

L'empresa LUVIRR, S.A. disposa d'un contracte de posada a disposició i de 
manteniment d'un mòdul de prevenció de la contaminació marina (Contenidor «ProMar 
8000») amb l'empresa Kepler Ingeniería y Ecogestión, S.L., la qual s'encarrega de 
reposar el material utilitzat en cas d'emergència. Aquest mòdul s'ubica al Moll 
Comercial, al costat de l'edifici on es troba la bàscula.  

En la taula següent, s'indica el material anticontaminació que disposa el Contenidor 
«ProMar 8000» i el material del camió cisterna del transportista LUVIRR, S.A.: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Contenidor «ProMar 
8000» (Moll Comercial) 

108 metres de barreres absorbents 
10 rotllos absorbents hidròfobs de 80 cm d’amplada 
6 rotllos absorbents hidròfobs de 40 cm d’amplada 
20 sacs d’absorbent de diatomea calcinada pel terra 
Guants, pales i big-bags. 

Camió cisterna 
LUVIRR, S.A. 
(capacitat absorció: 
55L) 

50 fulls absorbents hidròfobs 
2 mànegues tubulars absorbents 
4 catifes obturadores de clavegueram 
4 draps absorbents secants 
2 taps cònics 
2 bosses de recollida amb tancament 
1 parell de guants de PVC 

CEPSA (Camions cisterna de subministrament de combustible) 

L'empresa CEPSA, a través dels seus transportistes Hijos de Ramon Bono Guarner, 
S.A. (HRBG) i Tradisa Logic Petrol, S.L. (TLP), disposa d'un contracte de posada a 
disposició i de manteniment d'un mòdul de prevenció de la contaminació marina 
(Contenidor «ProMar 8000») amb l'empresa Kepler Ingeniería y Ecogestión, S.L., la 
qual s'encarrega de reposar el material utilitzat en cas d'emergència. Aquest mòdul 
s'ubica al Moll Comercial, al costat de l'edifici on es troba la bàscula. 

En la taula següent, s'indica el material anticontaminació que disposa el Contenidor 
«ProMar 8000» i el material que disposen els camions cisterna: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Contenidor «ProMar 
8000» (Moll Comercial) 

108 metres de barreres absorbents 
10 rotllos absorbents hidròfobs de 80 cm d’amplada 
6 rotllos absorbents hidròfobs de 40 cm d’amplada 
20 sacs d’absorbent de diatomea calcinada pel terra 
Guants, pales i big-bags. 

Camió cisterna HRBG 
(capacitat absorció: 
60L) 

Fulls absorbents hidròfobs 
Mànegues tubulars absorbents 
Bosses de recollida estanques 
Guants, ulleres de protecció, mascareta de gasos, calçat 
de seguretat i vestit de protecció.  

Camió cisterna TLP 
(capacitat absorció: 
60L) 

Fulls absorbents hidròfobs 
Mànegues tubulars absorbents 
Bosses de recollida estanques 
Guants, ulleres de protecció i calçat de seguretat 
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REPSOL (Camions cisterna de subministrament de combustible) 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de Repsol i on es 
troba emmagatzemat, així com el material que disposa el camió cisterna del 
transportista Compañía Ibérica de Transportes Especiales, S.A. (CITESA): 

UBICACIÓ MATERIAL 

Benzinera Repsol 
70 metres de barreres absorbents 
Fulls absorbents hidròfobs 

Camió cisterna CITESA 
(capacitat absorció: 
54,4L) 

2 sacs d’absorbent hidròfob pel terra 
6 mànegues tubulars absorbents 
10 fulls absorbents hidròfobs 
1 catifa obturadora de clavegueram 
1 bossa de recollida estanca 
1 bossa autoportant 
1 pala 

Veure plànol d’ubicació del material anticontaminació (Annex 3 – P.2.3.1 i P.2.3.2). 

Equips de protecció individual 

El personal de Ports de la Generalitat disposa dels següents equips de protecció 
individual (EPI) per a casos d'emergència: armilles reflectores, roba d'alta visibilitat, 
armilles salvavides, botes de goma, calçat de seguretat, guants, mascaretes per a 
pols, mascaretes per gasos i vapors orgànics, roba d'aigua, vestits d'un sòl ús i ulleres 
de protecció ocular.  

Instal·lacions complementàries 

Al port de Sant Carles de la Ràpita, existeixen diverses instal·lacions que, en cas de 
sinistre o emergència, podrien ser utilitzades per hissar embarcacions i objectes 
pesants de l'aigua. A continuació, s'indica una breu relació: 

UBICACIÓ INSTATAL·LACIÓ 
Club Nàutic de Sant 
Carles de la Ràpita 
(àrea tècnica) 

Grua fixa elèctrica de 3 tones 

Grua fixa elèctrica de 10 tones 

Sant Carles Marina, 
S.A. (escar) 

Grua fixa elèctrica de 5 tones 
Travel diesel de 75 tones 

Escar de Sant Carles 
de la Ràpita 

Grua fixa elèctrica de 10 tones 
Travel diesel de 100 tones 

Ports de la Generalitat - 
Espigó 
d'Arrossegament 
(dàrsena pesquera) 

Grua fixa manual de 5 tones 

Ports de la Generalitat - 
Moll Comercial 

Grua autopropulsada diesel de 20 tones 
Pòrtic elevador elèctric de 8 tones 
Pòrtic elevador elèctric de 12 tones 

Embarcació de Salvament Marítim 

Tot i que no es tracta d’un mitjà propi, cal fer esment de l’existència de l'embarcació 
Salvamar «Achernar» en base al port de Sant Carles de la Ràpita i atracada en la 
dàrsena esportiva del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita. Aquesta embarcació té 
una eslora de 21 metres, va entrar en servei l’any 2009 i és propietat de Salvament 
Marítim del Ministeri de Foment.  

Veure plànol d’altres mitjans d'autoprotecció (Annex 3 – P.2.4.2). 
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2.1.6 - SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES 

Actualment, el port de Sant Carles de la Ràpita no està dotat amb senyalització 
d’emergències. 

Tots els hidrants soterrats es troben senyalitzats amb pintura vermella i únicament els 
hidrants ubicats al vial del Dic de Ponent, al Moll Comercial i a l’avinguda Alfacs es 
troben identificats amb senyalització vertical, la qual cosa està previst instal·lar a la 
resta d’hidrants del port. Els extintors ubicats en l'interior dels diversos edificis del port 
i en els pantalans de les dàrsenes esportives, així com les BIE disponibles, es troben 
identificats mitjançant rètols indicatius.  

Els edificis disposen de llums d’emergència i pictogrames de senyalització. 

2.1.7 - SISTEMES INTERNS D’AVÍS 

El sistema intern d’avís serà la trucada al telèfon mòbil del Cap de Guardamolls de la 
Zona Portuària Sud o, en el seu defecte, al telèfon mòbil del Responsable Territorial 
de la Zona Portuària Sud. 

Tanmateix, algunes activitats portuàries disposen de sistemes interns per tal de donar 
l'avís als ocupants d'edificis o instal·lacions en cas d'emergència:  

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Megàfon portàtil 
Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 1 

2 
Sant Carles Marina, S.A. 1 

Sistema manual 
d'alarma 
d'incendis 

Centre Comercial Bulevard Les Gavines - 
Zones comunes 1 

4 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» - Edifici de la llotja  1 

Oficina de Benestar Social i Família de 
Sant Carles de la Ràpita i Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar 

1 

Sant Carles Marina, S.A. - Edifici de 
capitania 1 

Sistema automàtic 
de detecció i 
alarma d'incendis 

Centre Comercial Bulevard Les Gavines - 
Zones comunes 1 

3 
Institut Social de la Marina (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social) 1 

Oficina de Benestar Social i Família de 
Sant Carles de la Ràpita i Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar 

1 

Veure plànol d’ubicació del material contra incendis (Annex 3 – P.2.2.1 (II) i P.2.2.2 
(II)).  

2.2 – MITJANS HUMANS DISPONIBLES 

Per tal de donar compliment a l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció 
mínims), el port de Sant Carles de la Ràpita disposa dels següents mitjans humans 
disponibles: 

2.2.1 - DISPOSITIUS PER A LA VIGILÀNCIA, LA IDENTIFICACIÓ DE 
L'EMERGÈNCIA I L'ORDENACIÓ DE L'AUTOPROTECCIÓ  

D'acord amb l'annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), les 
activitats s'han de dotar de personal suficient o sistemes tecnològics adequats i 
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suficients per a la identificació de les emergències i garantir l'avís als serveis públics 
per a la seva gestió. En aquest sentit, les activitats han de disposar de vigilants de 
seguretat o de sistemes automàtics de videovigilància. 

Departament de Seguretat 

Ports de la Generalitat disposa d’un departament de seguretat centralitzat a gerència 
(Barcelona) i format pel responsable de seguretat. 

Vigilants de Seguretat 

La Confraria de pescadors «Verge del Carme» disposa d’un treballador que realitzar la 
vigilància nocturna de 22h a 06h, els 365 dies de l’any. Així mateix, aquesta persona 
s’encarrega d’obrir i tancar manualment cada dia les portes abatibles d’entrada i 
sortida al vial del Dic Central (dàrsena pesquera).  

El Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita disposa d’un mariner de guàrdia a les 
seves instal·lacions, en un primer torn de 02h a 08h i en un segon torn de 20h a 02h, 
els 365 dies de l’any.  

Sant Carles Marina disposa d’un mariner de guàrdia a les seves instal·lacions en 
horari nocturn de 23h a 07h, els 365 dies de l’any.  

Els mesos de juliol i agost, el port de Sant Carles de la Ràpita disposa d’un vigilant de 
seguretat contractat a una empresa externa per part de Ports de la Generalitat, el qual 
realitza el servei de vigilància en horari nocturn de 23h a 07h, els dijous, divendres, 
dissabtes i dies festius, a la zona de la plaça del port i del passeig marítim de ribera, 
on s’hi ubiquen els principals locals d’oci de bars i restaurants.  

Sistema de videovigilància 

El port de Sant Carles de la Ràpita està dotat amb un equip de videovigilància CCTV 
format per 8 càmeres de seguretat operatives les 24 hores del dia. 

El Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita i Sant Carles Marina també disposen 
d’equips de videovigilància, amb 5 i 1 càmeres respectivament, a les seves 
instal·lacions. 

Connexió amb central receptora d’alarmes 

El port de Sant Carles de la Ràpita no disposa de connexió amb central receptora 
d’alarmes. Tanmateix, l’oficina de Ports de la Generalitat a Sant Carles de la Ràpita 
disposa d’alarma antiintrusió.  

2.2.2 - MITJANS SANITARIS 

No és obligatori disposar de mitjans sanitaris en el cas del port de Sant Carles de la 
Ràpita, però es disposa de farmacioles de primers auxilis a l’oficina i als magatzems 
de Ports de la Generalitat, a les instal·lacions del Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita i de Sant Carles Marina, així com als edificis de les activitats del port (llotja, 
escar, benzinera, etc.); segons estableixen els respectius plans de prevenció de riscos 
laborals.  

2.2.3 - MITJANS D'INTERVENCIÓ 

D'acord amb l'annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), les 
activitats s'han de dotar adequadament d'equips de primera i segons intervenció.  



PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
PORT SANT CARLES DE LA RÀPITA (TARRAGONA)  

C. Dr. Roux, 59-61 
08017 Barcelona 
Tel.: 93.206.09.30 
Fax: 93.206.09.31 

PAU PORT SANT CARLES DE LA RÀPITA 
DOCUMENT 2 

NOVEMBRE 2016_v2.1 

Cap d’emergència 

El cap d’emergència del port de Sant Carles de la Ràpita és el Responsable Territorial 
de la Zona Portuària Sud. El seu substitut serà el Cap de Guardamolls de la Zona 
Portuària Sud.  

Cap d’intervenció 

Aquesta figura recau sobre el Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud. En cas 
d’absència, el seu substitut serà el Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita o, 
en cas d’absència d’aquest, el Guardamolls del port de Les Cases d’Alcanar.  

Equip de primera intervenció 

Està format per l'ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita i pel 
personal de cadascuna de les concessions, els quals apareixen detallats en l’annex 1 
d’aquest pla. 

Equip de segona intervenció 

Està format per l'ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita i pels 
mariners del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita i de Sant Carles Marina que 
actuaran en cas de vessament de contaminant a l’aigua.  

També està previst, en un futur, la formació d’equips de segona intervenció en cas 
d’incendi, una vegada completada la formació corresponent d’aquests equips.  

Equip de tercera intervenció 

El port de Sant Carles de la Ràpita no disposa d’equip de tercera intervenció, donat 
que no és obligatori segons el que es detalla en l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans 
d'autoprotecció mínims). 

Cap d’evacuació i confinament 

Aquesta figura recau sobre el Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud. En cas 
d’absència, el seu substitut serà el Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita o, 
en cas d’absència d’aquest, el Guardamolls del port de Les Cases d’Alcanar.  

Equip d'evacuació i confinament 

Està format per l'ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita i pel 
personal de cadascuna de les concessions, els quals apareixen detallats en l'annex 1 
d'aquest pla.  

Cap de primers auxilis 

El port de Sant Carles de la Ràpita no disposa de cap de primers auxilis, donat que no 
és obligatori segons el que es detalla en l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans 
d'autoprotecció mínims). 

Equip de primers auxilis 

El port de Sant Carles de la Ràpita no disposa d’equip de primers auxilis, donat que no 
és obligatori segons el que es detalla en l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans 
d'autoprotecció mínims). 

Centre de control, alarma i comunicacions 

En funció de la gravetat de l’emergència, el centre de control, alarma i comunicacions 
s’establirà en la concessió afectada o bé a l’oficina de Ports de la Generalitat a Sant 
Carles de la Ràpita, tal i com es detalla en el document 3.  
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2.3 – MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 

El port disposa de diverses mesures correctores del risc i d'autoprotecció, les quals es 
descriuen tot seguit.  

Instal·lacions per a la recepció i emmagatzematge de residus 

El port compta amb diverses instal·lacions per a la recollida de residus perillosos i no 
perillosos, entre les quals destaquen les següents: 

UBICACIÓ INSTATAL·LACIÓ 

Club Nàutic de Sant 
Carles de la Ràpita 

Punt de recepció d'aigües residuals connectat a la xarxa 
de clavegueram 
Punt de recepció d'aigües de sentina (1 dipòsit de 1.500L) 
Punt net per a la recollida de residus perillosos i no 
perillosos 
Contenidor per a la recollida d'oli mineral usat (1 dipòsit de 
600L) 

Sant Carles Marina, 
S.A. 

Punt de recepció d'aigües residuals connectat a la xarxa 
de clavegueram 
Punt de recepció d'aigües de sentina (1 dipòsit soterrat de 
105 m3 i 3 dipòsits aeris de 1.000L/ut.) 
Equip portàtil per a la recepció d'aigües residuals (1 
dipòsit de 200L) 
Equip portàtil per a la recepció d'aigües de sentina (1 
dipòsit de 200L) 
Punt net per a la recollida de residus perillosos i no 
perillosos 
Contenidor per a la recollida d'oli mineral usat (1 dipòsit de 
1.000L) 

Sector pesquer 

Punt de recepció d'aigües residuals connectat a la xarxa 
de clavegueram 
Punt de recepció d'aigües de sentina (2 dipòsits de 
1.000L/ut.) 
Punt net per a la recollida de residus perillosos i no 
perillosos 
Mòdul principal de recollida d'oli mineral usat (3 dipòsits 
de 1.000L/ut.) 
Mòdul secundari de recollida d'oli mineral usat (1 dipòsit 
de 1.000L) 

Aquesta infraestructura es troba instal·lada a fi de reduir el risc de vessament de 
productes o substàncies contaminants a l’aigua i sobre la superfície del sòl.  

Veure plànol de la instal·lació (Annex 3 – P.1.5.1 i P.1.5.2).  

Elements de senyalització 

Pel que fa a la senyalització dels hidrants ubicats en diversos punts del port, està 
previst millorar-la amb senyalització vertical per als que encara no en disposen.  

Anells de salvament i escales 

En la dàrsena esportiva del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita, actualment no hi 
ha escales ni anells de salvament, però està previst millorar aquest aspecte. 

Pel que fa a la resta d'instal·lacions, els anells de salvament i les escales es troben 
ubicats en diferents punts estratègics de molls i pantalans segona la relació següent:   
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TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Anells de 
salvament 

Sant Carles Marina, S.A. - Pantalans fixos 13 

59 Sant Carles Marina, S.A. - Pantalans 
flotants 42 

Sant Carles Marina, S.A. - Piscina exterior 4 

Escales 

Sant Carles Marina, S.A. - Escar (escala 
portàtil) 1 

66 

Sant Carles Marina, S.A. - Pantalans fixos 11 
Sant Carles Marina, S.A. - Pantalans 
flotants 34 

Ports de la Generalitat - Espigó 
d'Arrossegament (dàrsena pesquera) 3 

Ports de la Generalitat - Moll Comercial 
(dàrsena comercial) 2 

Ports de la Generalitat - Moll Contradic 
(dàrsena pesquera) 1 

Ports de la Generalitat – Moll d’Armament 
(dàrsena comercial) 2 

Ports de la Generalitat – Moll 
d’Arrossegament (dàrsena pesquera) 1 

Ports de la Generalitat – Moll de Creuers 
Turístics 2 

Ports de la Generalitat - Moll de Tresmall 
(dàrsena pesquera) 1 

Ports de la Generalitat - Moll Llotja 
(dàrsena pesquera) 2 

Ports de la Generalitat - Moll Montsià 
(dàrsena est) 2 

Ports de la Generalitat - Moll Motovelers 
(dàrsena comercial) 1 

Ports de la Generalitat – Nàutica popular 
nord (pantalans) 1 

Ports de la Generalitat – Nàutica popular 
sud (pantalans) 2 

Rampes de sortida de l’aigua 

El port disposa de vàries rampes segons el quadre següent: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Rampes de 
sortida de l’aigua 

Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita – 
Moll Club de Vela 1 

6 

Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita – 
Moll Ribera Club Nàutic Sud 1 

Escar del port de Sant Carles de la Ràpita 
– Moll Varador 1 

Sant Carles Marina – Moll Varador MSC 1 
Ports de la Generalitat – Nàutica popular 
nord 1 

Ports de la Generalitat – Moll Comercial 1 
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Ganxos de subjecció de barreres anticontaminació 

Ports de la Generalitat disposa d'un total de 6 ganxos per a la subjecció de les 
barreres anticontaminació a l'antiga i nova bocana del port de Sant Carles de la 
Ràpita. A continuació, se n'indica la ubicació: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Ganxos subjecció 
barreres 

Antiga bocana - Extrem Moll Contradic 2 

6 

Antiga bocana - Extrem Espigó 
d'Arrossegament 1 

Antiga bocana - Extrem sud Moll 
Motovelers 1 

Nova bocana - Extrem escullera dic central 1 
Nova bocana - Extrem escullera Moll 
Montsià 1 

Grups electrògens 

En cas de d'interrupció del subministrament elèctric, algunes instal·lacions del port 
disposen de grups electrògens segons el quadre següent: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Grups electrògens 

Bar restaurant del Club Nàutic 1 

3 Centre Comercial Bulevard Les Gavines 1 
Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» 1 

Veure plànol d’altres mitjans d’autoprotecció (Annex 3 – P.2.4.1 i P.2.4.2). 

2.4 – PLÀNOLS (veure Annex 3) 

P.2.1 – Sectorització 

P.2.2.1 (I) – Ubicació del material contra incendis (I): Extintors (Secció nord) 

P.2.2.2 (I) – Ubicació del material contra incendis (I): Extintors (Secció sud) 

P.2.2.1 (II) – Ubicació del material contra incendis (II): Columnes seques, hidrants i 
altres (Secció nord) 

P.2.2.2 (II) – Ubicació del material contra incendis (II): Columnes seques, hidrants i 
altres (Secció sud) 

P.2.3.1 – Ubicació del material anticontaminació (Secció nord) 

P.2.3.2 – Ubicació del material anticontaminació (Secció sud) 

P.2.4.1 – Altres mitjans d'autoprotecció (Secció nord) 

P.2.4.2 – Altres mitjans d'autoprotecció (Secció sud) 

P.2.5.1 – Vies d’evacuació i punts de trobada (Secció nord) 

P.2.5.2 – Vies d’evacuació i punts de trobada (Secció sud) 

P.2.6.1 - Àrees de confinament (Secció nord) 

P.2.6.2 - Àrees de confinament (Secció sud) 
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3.1 – OBJECTE 

L’objecte del manual d’actuació és detallar l’operativa i les accions necessàries per 
controlar una situació d’emergència i minimitzar els danys a les persones i als béns 
materials. 

3.2 – IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

3.2.1 – EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC 

Les emergències, segons el tipus de risc que les ha provocades, es classificaran de la 
següent manera: 

Origen intern 

- Emergències d’àmbit policial: 

Robatoris 

Amenaça de bomba 

Sabotatges 

Baralles i alteracions de l’ordre públic 

- Emergències en l’àmbit terrestre: 

Incendi en edifici o equipament 

Explosió 

Accident de trànsit 

Vessament de contaminant a terra 

Col·lapse d’edifici 

Col·lapse d’infraestructura 

Núvol tòxic per fuita d’amoníac (fàbrica de gel) 

- Emergències en l’àmbit marítim: 

Col·lisió entre embarcacions 

Col·lisió d’embarcació amb moll o objecte surant 

Incendi en embarcació 

Vessament de contaminant a l’aigua 

Enfonsament d’embarcació 

Arribada de vaixell amb via d’aigua  

- Emergències de l’àmbit sanitari: 

Emergència sanitària 

Caiguda de persona a l’aigua 

Arribada de ferit per mar 

- Emergències en l’àmbit dels subministraments: 

Tall en el subministrament de llum 

Tall en el subministrament d’aigua 
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Fuita o trencament en canonada d’aigües residuals 

Fallada de línies telefòniques 

Origen extern 

- Inundacions 

- Nevades 

- Sequeres 

- Sismes 

- Incendis forestals 

- Contaminació accidental d’aigües marines 

- Temporals  

- Accidents greus en empreses químiques  

- Accidents durant el transport de mercaderies perilloses 

- Accidents greus en centrals nuclears 

- Contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix 

- Contaminació marina accidental o deliberada de qualsevol origen o naturalesa 

3.2.2 – EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT  

Segons la gravetat de l’emergència i també segons les seves conseqüències, es 
defineixen els següents escenaris: 

Incidència 

Alteració de la normalitat que es pot corregir amb els mitjans interns disponibles i no 
representa cap risc per a les persones, el medi ambient ni tampoc cap problema greu 
en la prestació dels serveis. 

Emergència 

Alteració de la normalitat que requereix la intervenció de mitjans externs per ser 
corregida i representa un risc per a les persones i/o el medi ambient, i causa 
problemes greus en la prestació dels serveis. 

Catàstrofe 

Alteració de la normalitat que requereix la intervenció de mitjans externs per ser 
corregida, provoca conseqüències greus sobre les persones i/o el medi ambient, i 
impedeix completament la prestació dels serveis. 

3.2.3 – EN FUNCIÓ DEL NIVELL DE L’EMERGÈNCIA 

Les emergències, en funció del tipus de risc, de la gravetat i de l’àrea d’afectació, 
provocaran o no l’activació del pla d’autoprotecció segons els nivells descrits a 
continuació: 

Alerta 

El PAU del port de Sant Carles de la Ràpita s’activarà en ALERTA quan s’esdevingui 
una situació de risc susceptible de provocar una emergència i que aquesta no hagi 
estat confirmada. L’afectació de les instal·lacions portuàries, els seus usuaris i el medi 
ambient associat serà lleu. En general, no ha de representar cap alteració en la 
prestació dels serveis. 
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Requereix l’actuació del cap d’intervenció i el seguiment de la situació que hagi 
provocat l’alerta. Segons la valoració que en faci el cap d’intervenció, aquest 
n’informarà al cap d’emergència. Si escau, es notificarà als serveis externs a títol 
informatiu o preventiu. 

Emergència parcial 

El PAU del port de Sant Carles de la Ràpita s’activarà en EMERGÈNCIA PARCIAL 
quan s’esdevingui una situació de risc que provoqui una emergència localitzada en un 
sector o concessió del port, sense previsió de causar un efecte domino. L’afectació a 
les instal·lacions portuàries, als seus usuaris i al medi ambient associat pot ser greu. 
En general, la prestació dels serveis portuaris en el sector pot veure’s afectada, però 
no a la resta del recinte portuari. 

Implicarà l’actuació de tot l’organigrama d’emergències de Ports de la Generalitat i la 
presència de mitjans externs. Probablement, també es requerirà l’ajuda del personal 
de la concessió i/o sector afectat. 

Emergència general 

El PAU del port de Sant Carles de la Ràpita s’activarà en EMERGÈNCIA GENERAL 
quan s’esdevingui una situació de risc que provoqui una emergència general al recinte 
portuari i una afectació molt greu a les seves instal·lacions, als seus usuaris i al medi 
ambient associat. La prestació dels serveis es veurà seriosament afectada o serà del 
tot impossible. 

Serà necessària l’activació de tot l’organigrama d’emergència de Ports de la 
Generalitat, la col·laboració del personal de totes les concessions, així com la 
presència dels màxims responsables de la Zona Portuària Sud al port de Sant Carles 
de la Ràpita. També es mobilitzaran gran quantitat de recursos externs i probablement 
implicarà l’activació d’algun pla d’àmbit superior, amb els quals s’haurà de coordinar el 
PAU del port de Sant Carles de la Ràpita.  

3.2.3.1 – Nivell d’activació del PAU per a cada risc 

A continuació es relacionen, a nivell orientatiu, els nivells d’activació del PAU del port 
de Sant Carles de la Ràpita per a cada risc analitzat: 

RISC ALERTA EMERGÈNCIA 
PARCIAL 

EMERGÈNCIA 
GENERAL 

ÀMBIT POLICIAL 
Robatoris Segons la gravetat - 
Amenaça de bomba X - - 
Sabotatges 

Segons la gravetat 
- 

Baralles i alteracions de l’ordre públic - 
ÀMBIT TERRESTRE 

Incendi en edifici o equipament - Sense 
víctimes Amb víctimes 

Explosió - 
Accident de trànsit - X - 
Vessament de contaminant a terra - X - 
Col·lapse d’edifici - Sense 

víctimes Amb víctimes 
Col·lapse d’infraestructura - 
Núvol tòxic per fuita d’amoníac 
(fàbrica de gel) - Sense 

víctimes Amb víctimes 

ÀMBIT MARÍTIM 
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Col·lisió entre embarcacions - 

Sense 
víctimes Amb víctimes 

Col·lisió d’embarcació amb moll o 
objecte surant - 

Incendi en vaixell mercant - 
Incendi en creuer de passatgers - 
Incendi en embarcació de pesca - 
Incendi en embarcació esportiva - 
Vessament de contaminant a l’aigua Segons la gravetat 
Enfonsament de vaixell mercant Segons la gravetat 
Enfonsament de creuer de passatgers Segons la gravetat 
Enfonsament d’embarcació de pesca Segons la gravetat 
Enfonsament d’embarcació esportiva Segons la gravetat 
Arribada de vaixell amb via d’aigua Segons la gravetat 

ÀMBIT SANITARI 
Emergència sanitària - X - 
Caiguda de persona a l’aigua Segons la gravetat - 
Arribada de ferit per mar X - - 

SUBMINISTRAMENTS 
Tall en el subministrament de llum 

Segons el seu abast 
Tall en el subministrament d’aigua 
Fuita o trencament en canonada 
d’aigües residuals 
Fallada de línies telefòniques 

RISCOS EXTERNS 
Activació de plans d’àmbit superior Segons afectació real al port 

3.2.4 – EN FUNCIÓ DE L’OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS 

Segons l’hora a la qual es produeixi la situació d’emergència la disponibilitat de 
recursos humans en els diferents equips d’intervenció patirà alteracions i canvis. Es 
defineixen tres situacions possibles: 

Situació 1: Dins de l'horari de treball del cap d'emergència 

Els recursos humans disponibles són els següents: 

- Responsable Territorial de la Zona Portuària Sud (cap d'emergència) 

o  Estiu i hivern: de dilluns a dijous de 09h a 14h i de 16h a 19h, i
divendres de 09h a 14h.

- Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud 

o Estiu: juny i setembre de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a
18h; juliol i agost de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.

- Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 

o Estiu: juny i setembre de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a
18h; juliol i agost de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.

- Guardamolls del port de Les Cases d’Alcanar 

o Estiu i hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.
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- Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 

o Estiu: de dilluns a divendres de 07h a 14h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15h a 17:30h.

- Personal de l'oficina de la Zona Portuària Sud 

o Estiu: de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a dijous de 08h a 18h, i divendres de 08h a 15h.

- Personal de la resta de concessions segons quadres de presència horària de 
l'apartat 1.5.2.  

Situació 2: Fora de l'horari de treball o en període de vacances del cap d'emergència 

Els recursos humans disponibles són els següents: 

- Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud 

o Estiu: juny i setembre de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a
18h; juliol i agost de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.

- Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 

o Estiu: juny i setembre de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a
18h; juliol i agost de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.

- Guardamolls del port de Les Cases d’Alcanar 

o Estiu i hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15:30h a 18h.

- Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 

o Estiu: de dilluns a divendres de 07h a 14h.

o Hivern: de dilluns a divendres de 08h a 13h i de 15h a 17:30h.

- Personal de l'oficina de la Zona Portuària Sud 

o Estiu: de dilluns a divendres de 08h a 15h.

o Hivern: de dilluns a dijous de 08h a 18h, i divendres de 08h a 15h.

- Personal de la resta de concessions segons quadres de presència horària de 
l'apartat 1.5.2. 

Situació 3: Dissabtes, diumenges i festius 

Els recursos humans disponibles són els següents: 

- Responsable Territorial de la Zona Portuària Sud (guàrdia telefònica) 

- Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud (guàrdia telefònica) 

- Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita i Les Cases d'Alcanar 

- Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 

- Personal de la resta de concessions segons quadres de presència horària de 
l'apartat 1.5.2. 
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3.3 – EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

La part operativa o d'execució del pla d’autoprotecció correspon als grups d'actuació, 
formats per persones presents o no al port, a les quals, organitzades en equips 
d’emergència, s’assignen diferents funcions o tasques. 

A continuació, es mostra l'organigrama d'emergència i personal de suport del port de 
Sant Carles de la Ràpita: 

3.3.1 – CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CCAC) 

Si l’emergència es localitza en una de les concessions del port de Sant Carles de la 
Ràpita, sempre que sigui possible, aquesta acollirà també el centre de control de 
l’emergència. En cas que l’emergència afecti tot el port o que no es pugui ubicar en la 
concessió o sector afectats, el centre de control s’establirà a les oficines del port de 
Sant Carles de la Ràpita.   

L’oficina del port de Sant Carles de la Ràpita disposa de telèfon fix, fax operatiu les 24 
hores, Internet i radio VHF amb emissora marítima. D’altra banda, el cap d'emergència 
i el cap d'intervenció disposen d’un telèfon mòbil cadascú.   

Fora de l’horari de treball del personal del port de Sant Carles de la Ràpita, les 
funcions de recepció d'informació i alarma se centralitzaran a través del telèfon mòbil 
del cap d'emergència o, en absència d'aquest, del cap d'intervenció, que es 
desplaçarà al port en cas necessari.  

En funció de l'emergència, el cap d'emergència i el cap d'intervenció podran decidir la 
ubicació del centre de control i coordinació. En el cas del port de Sant Carles de la 
Ràpita, es podran considerar diverses possibilitats: 

- Oficines de Sant Carles Marina 

- Oficines del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 

- Oficines de la Confraria de pescadors «Verge del Carme» 
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En cas que algun dels mitjans externs desplaci al port una unitat mòbil de 
comandament, també s'hi podrà ubicar el centre de control de l'emergència.  

EMERGÈNCIA EN CONCESSIÓ 

Tipus Ubicació centre de control Fitxa 
d’actuació 

Lleu Concessió afectada 

7Greu 

Oficines del port de Sant Carles de la Ràpita 
Oficines de Sant Carles Marina 
Oficines del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 
Oficines de la Confraria pescadors «Verge del Carme» 

EMERGÈNCIA GENERAL AL PORT 

Tipus Ubicació centre de control Fitxa 
d’actuació 

Lleu Oficines del port de Sant Carles de la Ràpita 
Oficines de Sant Carles Marina 
Oficines del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita 
Oficines de la Confraria pescadors «Verge del Carme» 

7Greu 

Funcions 

1) Rebre i transmetre l’alarma inicial, efectuant els primers avisos interns i externs
de forma immediata.

2) Ocupar-se de les comunicacions del pla d’autoprotecció en l’activació, durant
l’emergència i un cop aquesta hagi estat controlada.

3) Si s’escau, donar suport al grup d’evacuació i confinament per solucionar tots
els aspectes relatius a les persones afectades per l’emergència: allotjament,
trasllat de víctimes, etc.

El Cap d’emergència (CE) pot ordenar la realització d’avisos telefònics interns i 
externs addicionals al Centre de Control Alarma i Comunicacions (CCAC), per a què, 
paral·lelament, es realitzin les comunicacions necessàries per tal de reduir el temps de 
transmissió de l’alarma.  

3.3.2 – CAP D’EMERGÈNCIA (CE) 

És el màxim responsable del pla d’autoprotecció del port. Determina el nivell 
d’activació del PAU i decideix l’estratègia a aplicar per resoldre la situació.  

NOM Càrrec habitual Localització Fitxa 
d’actuació 

Titular Responsable Territorial Zona Portuària Sud Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

1 
Suplent Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud Port de 

Sant Carles 
de la Ràpita 

Funcions: 

1) Analitzar i valorar la gravetat de l’emergència i activar el pla d’autoprotecció
amb el nivell que correspongui.

2) Confirmar l’activació del PAU al CECAT i mantenir-lo informat.
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3) Confirmar els avisos externs i interns fets, realitzar els pendents i ordenar la
realització d’avisos addicionals al CCAC.

4) Avisar i mantenir informats als superiors jeràrquics i al gabinet de comunicació.

5) Dirigir i coordinar els grups d’intervenció a través del Cap d’Intervenció.

6) Centralitzar la informació.

7) Sol·licitar els recursos externs necessaris.

8) Validar i coordinar les actuacions de: tancament i obertura d’accessos,
evacuació i confinament, atenció als afectats, identificació de ferits, i atenció
als mitjans de comunicació.

9) Informar a les autoritats i entitats afectades per l’emergència.

10) Sol·licitar a Salvament Marítim la retransmissió dels avisos necessaris per radio
VHF.

11) Declarar el final de l’emergència i desactivar el PAU.

12) Confirmar la desactivació del PAU al CECAT.

13) Confirmar la desactivació del PAU als organismes externs corresponents.

14) Confirmar la desactivació del PAU als superior jeràrquics i al gabinet de
comunicació.

15) Vetllar per la implantació del PAU.

3.3.3 – EQUIPS D’INTERVENCIÓ 

3.3.3.1 – Cap d’Intervenció (CI) 

És el comandament natural de l’equip de primera intervenció i representa el cap 
d’emergència al lloc de l’emergència, per tant, si escau, és el màxim comandament del 
PAU fins a la seva arribada. Valorarà inicialment l’emergència i assumirà la 
coordinació dels equips d’intervenció. 

NOM Càrrec habitual Localització Fitxa 
d’actuació 

Titular Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

2 
Suplent 

1 
Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

Suplent 
2 

Guardamolls del port de Les Cases d'Alcanar 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 
i Les Cases 
d'Alcanar 

Funcions: 

1) Realitzar la valoració inicial de l’emergència, informar al cap d’emergència i
proposar l’activació del PAU.
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2) Assegurar-se que el centre de control, alarma i comunicacions
(CCAC) realitza els avisos corresponents.

3) En cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit marítim, trucar a Salvament
Marítim i a la Guàrdia Civil.

4) Dirigir i coordinar els equips de primera intervenció, de segona intervenció, i
d’evacuació i confinament seguint les directrius donades pel cap d’emergència
fins l’arribada dels mitjans externs.

5) És responsable de rebre els mitjans d’ajuda externa.

6) Garantir que els mitjans aquàtics que hagin d’actuar en cas de vessament de
contaminant a l’aigua es trobin a la part exterior de la bocana en cas d’haver-la
de tancar amb barreres anticontaminació (per exemple, l’embarcació de
Salvament Marítim).

7) Mantenir informat al cap d’emergència sobre l’evolució de la situació i seguir
les seves instruccions.

8) Proposar al cap d’emergència la desactivació del PAU un cop la situació estigui
controlada.

9) Revisar periòdicament els elements contra incendis i el material
anticontaminació.

10) Participar en la redacció, les actualitzacions i la implementació del PAU.

3.3.3.2 – Equip de primera intervenció (EPI) 

És un equip d’intervenció de nivell bàsic i el nombre de persones disponibles s'ha de 
determinar en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o 
infraestructura. Per eficàcia operativa, seran treballadors de la concessió afectada per 
l’emergència o de la concessió més propera al punt on s’estigui produint l’emergència.  

Càrrec habitual Localització Fitxa 
d’actuació 

Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de la 
Ràpita 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 3 

Personal de la concessió afectada 
Port de 

Sant Carles 
de la Ràpita 

L’EPI realitzarà una actuació immediata per anular la causa i els efectes de 
l'emergència amb els mitjans de primera intervenció disponibles a cada concessió. La 
intervenció en equip garanteix una major eficàcia de les operacions i la seguretat 
personal dels seus membres al estar permanentment controlats entre si. 

Ports de la Generalitat vetllarà per exigir als concessionaris la redacció de plans 
d’emergència de les seves instal·lacions. A través de la implantació d’aquests plans, 
els treballadors rebran la formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació 
de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats 
d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. 

D’altra banda, també rebran formació durant l’execució dels exercicis interns i els 
simulacres a càrrec dels mitjans externs d’emergència. Finalment, seran coneixedors 
del protocol d’avís telefònic en cas d’emergència que és vàlid al port de Sant Carles de 
la Ràpita.  
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Funcions: 

1) Conèixer el pla d’autoprotecció.

2) Participar en les activitats formatives i cursos que s’organitzin dins del recinte
portuari relacionats amb l’autoprotecció.

3) Mantenir informat al cap d’intervenció sobre l’evolució dels fets.

4) Col·laborar amb els altres equips.

5) Seguir les instruccions del cap d’intervenció.

3.3.3.3 – Equip de segona intervenció (ESI) 

És un equip d’intervenció de nivell avançat i el nombre de persones disponibles s'ha 
de determinar en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o 
infraestructura. 

Aquest equip ha de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos 
concrets inherents a l’activitat, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans 
específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas 
d’emergència, complementant la de l'equip de primera intervenció.  

Càrrec habitual Localització Fitxa 
d’actuació 

Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

4Marineria del Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

Marineria de Sant Carles Marina 
Port de 

Sant Carles 
de la Ràpita 

Segons la disposició final quarta del Decret 30/2015, els titulars de les activitats 
afectats per l'annex III (Mitjans d'autoprotecció mínims) disposen del termini màxim d'1 
any, des de la publicació del citat Decret, per donar compliment a les previsions que 
s'estableixen en l’annex esmentat.  

En aquest sentit i vistos els mitjans humans i els recursos disponibles actualment al 
port de Sant Carles de la Ràpita, no és possible la disposició de grups de segona 
intervenció en àmbit terrestre, tot i això; està prevista la seva formació tal i com 
s’indica en l’apartat 2.2.3 Mitjans d'intervenció.  

No obstant això, quan l’emergència es produeixi dins l’àmbit marítim, l’equip de 
segona intervenció estarà format pels mariners del Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita i de Sant Carles Marina, amb el suport de l'ajudant de Guardamolls del port de 
Sant Carles de la Ràpita, ja que han rebut formació específica en instal·lació i ús de 
material anticontaminació marina. 

Funcions: 

1) Conèixer exactament la ubicació, l’estat i el funcionament dels mitjans
d’intervenció i de protecció.

2) Conèixer el port i les seves característiques per poder anticipar-se a l’afectació
de l’emergència.
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3) Recolzar als equips de primera intervenció.

4) Seguir les instruccions del cap d’intervenció.

5) Efectuar les accions d’eliminació o limitació de la incidència amb els mitjans
disponibles fins a l’arribada dels bombers o de les forces de seguretat.

3.3.3.4 – Equip de tercera intervenció (ETI) 

Segons l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), no és 
obligatori que el port de Sant Carles de la Ràpita disposi d'equips de tercera 
intervenció.  

3.3.4 – EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 

3.3.4.1/ 3.3.4.2 - Cap d'evacuació i confinament i actuants/membres de l'equip (CEC) 

És el grup de persones encarregades de transmetre l’alarma i organitzar l’evacuació o 
el confinament, segons indiqui el cap d’intervenció d’acord amb el cap d’emergència. 

NOM Càrrec habitual Localització Fitxa 
d’actuació 

Cap Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

5 

Suplent 
1 

Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

Suplent 
2 

Guardamolls del port de Les Cases d'Alcanar 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 
i Les Cases 
d'Alcanar 

Equip 
Ajudant de Guardamolls del port de Sant 
Carles de la Ràpita i personal de 
concessions no afectades 

Port de 
Sant Carles 
de la Ràpita 

En cas d’emergència, els membres de l’equip d’evacuació i confinament, després 
d’haver-se informat de la naturalesa de la mateixa, hauran de fer sortir a tothom, de 
forma ordenada i seguint els recorreguts d’evacuació predefinits, cap a l’exterior o a 
les zones segures, verificant que no queda ningú a l’interior de la concessió. 

3.3.4.3 - Funcions 

1) Garantir la transmissió de l’alarma a tots els usuaris i treballadors del recinte
portuari.

2) Assegurar la protecció de les persones no implicades en els altres equips
d'emergència, ja siguin treballadors, personal subcontractat, visites o usuaris
del port, dirigint-los als punts de reunió distribuïts pel recinte portuari.

3) Controlar l'evacuació i el confinament de persones, per tal que es realitzin de
manera ordenada i informar-ne al coordinador de l’emergència.

4) Comptabilitzar el nombre de persones evacuades i/o confinades en tot moment
durant l’emergència.

5) Seguir les instruccions del cap d'evacuació i confinament.
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3.3.5 – EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 

És el grup que s’ocuparà de l’atenció sanitària a les víctimes de l’emergència. 

Segons l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), no és 
obligatori que el port de Sant Carles de la Ràpita disposi de mitjans sanitaris. No 
obstant això, el personal d’algunes concessions ha adquirit coneixements en aquesta 
matèria i pot realitzar una primera atenció a les víctimes mentre s’espera l’arribada 
dels efectius del grup sanitari.  

3.3.6 – GABINET DE COMUNICACIÓ (GC) 

Està constituït pel personal encarregat d’atendre les sol·licituds d’informació de 
l’exterior (premsa, veïns, altres afectats...) no relacionades directament amb la gestió 
de l’emergència. El formen, bàsicament, l’equip de comunicació de Ports de la 
Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Qualsevol comunicat emès en relació amb l’emergència s’ha de coordinar amb altres 
gabinets de comunicació activats, especialment el del Pla de Protecció Civil Municipal. 

Localització Fitxa d’actuació 

Responsable Premsa  Ports de la Generalitat Gerència 
(Barcelona) 

6Sala de Premsa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat Barcelona 

Funcions: 

1) Atendre les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la gestió de
l’emergència.

2) Centralitzar, coordinar i preparar la informació (comunicats de premsa,
recomanacions, etc.) sobre l’emergència.

3) Preparar i transmetre la informació necessària i suficient als usuaris de les
concessions i als veïns del recinte portuari.

4) Atendre als mitjans de comunicació.

5) Col·laborar amb altres gabinets de comunicació activats.

3.4 – ACCIONS A REALITZAR 

3.4.1 - DETECCIÓ I ALERTA 

La detecció de l’emergència es pot produir per diferents vies: 

- Per personal de Ports de la Generalitat 

- Per personal de les concessions 

- Per transeünts i usuaris del port 

- Per la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita o per altres cossos de 
seguretat 

- Per detecció automàtica (alarmes o detectors que disposin algunes 
concessions) 

Una vegada detectada l’emergència, se seguiran els següents passos: 
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1) Confirmació de la situació d’emergència i trucada al 112, al CECAT i a la
Policia Local de Sant Carles de la Ràpita.

2) En cas que l'emergència s'hagi produït en l'àmbit marítim, caldrà notificar-ho
també a Salvament Marítim i a la Guàrdia Civil.

3) En cas que la detecció no la faci el personal de Ports de la Generalitat, cal
avisar al Cap de Guardamolls (cap d’intervenció) després d’haver trucat al 112.

4) Determinar l’activació o no del pla d’autoprotecció del port i en quin nivell, en
funció de la gravetat i l’afectació de l’emergència.

No obstant l'indicat anteriorment, i segons s'estableix en l'article 12.1 del Decret 
30/2015, la trucada al 112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla 
d'autoprotecció s'apliqui de forma preventiva davant una contingència interna o 
externa o no es requereixi ajuda externa.  

3.4.2 – COMUNICACIÓ I ALARMA 

Una vegada detectada i confirmada la situació d’emergència, cal avisar via telefònica o 
personalment al cap d’intervenció i aquest notificarà l’avís al cap d’emergència 

El cap d’intervenció considerarà la millor via per a la transmissió de l’alarma. Al port de 
Sant Carles de la Ràpita hi ha dues possibles vies: 

1) Per via telefònica als membres dels equips de primera i/o segona intervenció.

2) Per radio VHF (canal 9), sobretot en emergències que es produeixin en l’àmbit
marítim del port. Un cop establerta la comunicació, es passarà a un canal lliure
(canal 73 o 74).

La comunicació entre els diferents equips d’emergència durant el desenvolupament de 
l’emergència es farà via telefònica i/o via ràdio, sobretot en el cas d'emergències en 
àmbit marítim. 

3.4.3 – INTERVENCIÓ 

Les accions dels equips d’intervenció aniran sempre enfocades a resoldre la situació 
d’emergència. Aquestes accions seran dirigides en tot moment pel cap d’intervenció 
fins a l’arribada dels bombers, que assumiran les responsabilitats del control de 
l’emergència. 

Durant la intervenció és molt important conservar la calma en tot moment i no córrer 
riscos innecessàriament. 

La primera acció que es portarà a terme dins del procediment d’intervenció és eliminar 
l’origen o la causa de l’emergència, sempre i quan això sigui possible. 

En cas d'incendi, primerament caldrà pensar en limitar l'avanç i el creixement del foc, 
retirant material combustible i, finalment, intentar extingir-lo amb els mitjans 
disponibles. 

En cas d’arribada de vaixell amb una via d’aigua, aquest es dirigirà cap a la zona 
tècnica del port o escar amb la finalitat de minimitzar els efectes d’un possible 
vessament de carburant i impedir així l’arribada de la contaminació a les platges del 
municipi.  

En cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’haurà d’aturar la fuita i preveure 
l’actuació de contenció en funció del vent i dels corrents dominants. 

Sempre caldrà senyalitzar o acordonar la zona on s’està produint l’emergència i 
mantenir informat al centre de control i al cap d’emergència de l’evolució de la situació. 
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Les instruccions d’intervenció es troben detallades en les fitxes d’actuació de l’annex 
4. 

3.4.4 – EVACUACIÓ 

L’evacuació és generalment la millor resposta davant de qualsevol emergència interna 
als edificis del port, sempre que aquests siguin l’origen de l’emergència. 

L’objectiu de l’evacuació és allunyar les persones de la zona on s’està produint 
l’emergència sense que aquestes resultin afectades. 

El cap d’intervenció donarà l’ordre d’evacuació als responsables dels edificis afectats i 
aquests procediran a executar-la seguint les indicacions del seu pla d’emergència. 

Un cop evacuats els edificis, els equips d’evacuació i confinament conduiran a les 
persones evacuades fins als punts de trobada, on es realitzarà el recompte. En 
tractar-se d'un espai públic, cal tenir en compte que no es coneixerà amb exactitud el 
nombre de persones que poden haver-hi en el moment que es produeixi una 
emergència.  

Es defineixen els punts de trobada següents per als sectors en què es divideix el port: 

SECTOR PUNT DE TROBADA 

1.- Dàrsena comercial Davant de l’edifici de la bàscula i a 
l’esplanada del moll Motovelers 

2.- Subministrament de 
carburants Esplanada del moll Motovelers 

3.- Escar port Sant Carles de la 
Ràpita Zona exterior nord de l’escar 

4.- Parc de Garbí 

Davant dels locals i edificis existents al 
Parc de Garbí (oficina municipal de 
turisme, edifici de la piscina municipal, 
bar i restaurant) 

5.- Club Nàutic Sant Carles de 
la Ràpita 

Passeig de ribera (zona exterior 
aparcament CN SCR) i zona exterior 
nord de l’escar 

6.- Creuers turístics locals i 
embarcacions de lloguer Plaça del port 

7.- Dàrsena pesquera Aparcament confraria de pescadors i 
aparcament zona firaires   

8.- Nàutica popular Aparcament zona firaries 
9.- Sant Carles Marina Davant de l’edifici de capitania (SCM) 
10.- Espai natural de ribera No aplica (zona coberta d’aigua) 
11.- Escar de Sant Carles 
Marina Aparcament zona accés dic est 

12.- Dàrsena est Aparcament zona accés dic est 

13.- Zona serveis 
Passeig marítim de l’avinguda Alfacs, 
plaça del port i davant de l’edifici de la 
Casa del Mar 

14.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

Cal tenir en compte que al no existir activitats actualment al sector de la dàrsena est, 
el punt de trobada definit per aquest sector és el mateix que el de l’escar de Sant 
Carles Marina.  
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En cas que sigui necessària l’evacuació de ferits a través de via aèria, el port disposa 
de tres possibles zones d’aterratge per a helicòpters, les característiques de les quals 
s’indiquen a continuació: 

PRIORITAT ZONA COORDENADES (GPS) OBSERVACIONS 

Principal Plaça del 
port 40º37’5,1” N 0º35’45,0” E Paviment estampat 

Diàmetre màx. 15 m 

Alternativa 1 Esplanada 
Repsol 40º36’48,5” N 0º36’48,8” E Paviment formigonat 

Diàmetre màx. 15 m 

Alternativa 2 Moll Montsià 40º37’3,1” N 0º36’16,3” E Paviment formigonat 
Diàmetre màx. 15 m 

Veure plànol vies d’evacuació i punts de trobada (Annex 3 – P.2.5.1 i P.2.5.2). 

3.4.5 – CONFINAMENT 

El confinament és generalment la millor resposta davant d’emergències exteriors que 
afecten el recinte portuari, a no ser que les autoritats ordenin l’evacuació. 

L’objectiu del confinament és tancar les persones dins d’espais segurs mentre duri 
l’emergència, de manera que no resultin afectades.  

Es defineixen els següents espais de confinament, on es dirigiran les persones que es 
trobin a cada sector: 

SECTOR ÀREA DE CONFINAMENT 

1.- Dàrsena comercial 
Edifici bàscula, magatzem TAC i 
estació marítima de Ports de la 
Generalitat  

2.- Subministrament de 
carburants  

Edifici bàscula, magatzem TAC i 
estació marítima de Ports de la 
Generalitat 

3.- Escar port Sant Carles de la 
Ràpita  

Oficines de l’escar del port de Sant 
Carles de la Ràpita 

4.- Parc de Garbí 

Locals i edificis existents al Parc de 
Garbí (oficina municipal de turisme, 
edifici de la piscina municipal, bar i 
restaurant) 

5.- CN Sant Carles de la Ràpita 

Oficines, bar restaurant, edifici de 
capitania, magatzems i vestidors del 
Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita 

6. Creuers turístics locals i
embarcacions de lloguer Restaurant Les Noves Algues 

7.- Dàrsena pesquera 
Llotja i oficines de la Confraria de 
pescadors «Verge del Carme» i bar 
de la Llotja 

8.- Nàutica popular 
Llotja i oficines de la Confraria de 
pescadors «Verge del Carme» i bar 
de la Llotja 

9.- Sant Carles Marina Edifici de capitania, edifici social i bar 
restaurant de Sant Carles Marina 

10.- Espai natural de ribera No aplica (zona coberta d’aigua) 
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11.- Escar de Sant Carles 
Marina 

Magatzem i oficina de l’escar de Sant 
Carles Marina 

12.- Dàrsena est Magatzem i oficina de l’escar de Sant 
Carles Marina 

13.- Zona serveis 

Oficines de Ports de la Generalitat, 
oficines del Districte Marítim de Sant 
Carles de la Ràpita, locals i zones 
comunes del Centre Comercial 
Bulevard Les Gavines, Lo Cafè del 
Port, Recinte Firal de l’Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, restaurant 
Les Noves Algues i oficines i zones 
comunes de l’edifici de la Casa del 
Mar 

14.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

Cal tenir en compte que al no existir edificacions actualment al sector de la dàrsena 
est, l'àrea de confinament definida per aquest sector és la mateixa que la de l'escar de 
Sant Carles Marina.  

Veure plànol d’àrees de confinament (Annex 3 – P.2.6.1 i P.2.6.2). 

3.4.6 – PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES 

L’atenció de víctimes correspon al SEM com a especialistes de l’atenció mèdica en 
emergències. En qualsevol cas, tot el personal que disposi de formació en primers 
auxilis pot oferir la primera assistència als ferits, sempre i quan sigui possible fer-ho de 
forma segura i tenint en compte les seves limitacions per formació i capacitació. 

3.4.7 – RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES 

En general, serà el Cap de Guardamolls l’encarregat de rebre els mitjans d’intervenció 
externs a l’entrada del port de Sant Carles de la Ràpita, des d’on els acompanyarà fins 
al punt exacte on s’està produint l’emergència.  

No obstant això, des de l’arribada del primer cos policial, el Cap de Guardamolls podrà 
cedir la funció de recepció als membres d’aquesta dotació, sempre i quan el cos 
policial vulgui assumir expressament aquesta funció, ja que llavors seran coneixedors 
de la ubicació exacta de l’emergència i podran donar les indicacions necessàries a la 
resta de cossos que hi intervinguin. 

En el cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit terrestre, el Cap de Guardamolls, 
com a cap d’intervenció, o el Responsable Territorial, com a cap d'emergència, seran 
els encarregats de contactar amb el màxim responsable de Bombers al lloc de 
l'emergència, informar-lo de la situació i aportar la informació sol·licitada.  

3.5 – LLISTA DE FITXES D’ACTUACIÓ (veure Annex 4) 

3.5.1 - PER EQUIP D’EMERGÈNCIA 

1) Cap d’emergència (CE)

2) Cap d’intervenció (CI)

3) Equip de primera intervenció (EPI)

4) Equip de segona intervenció (ESI)

5) Equip d’evacuació i confinament (EEC)
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6) Gabinet de comunicació (GC)

7) Centre de control, alarma i comunicacions (CCAC)

8) Protocol d’avís telefònic

3.5.2 - PER SITUACIÓ DE RISC 

3.5.2.1 – En l’àmbit terrestre 

9) Incendi en edifici

10) Incendi al punt de proveïment de combustible

11) Incendi d’embarcació a la zona tècnica (escar)

12) Col·lapse d’infraestructura (edifici, moll, pantalà, etc.)

13) Vessament de contaminant a terra

14) Caiguda de grua

15) Caiguda de vaixell a la zona tècnica / escar (cop de vent)

16) Accident de trànsit

3.5.2.2 – En l’àmbit marítim 

17) Enfonsament d’embarcació

18) Embarrancament d’embarcació

19) Incendi en embarcació

20) Arribada d’embarcació amb via d’aigua

21) Vessament de contaminant a l’aigua

22) Caiguda de vehicle a les aigües del port

3.5.2.3 – En l’àmbit sanitari 

23) Caiguda de persona a les aigües del port

24) Arribada de ferit per mar

25) Emergència sanitària (ferit no traumàtic)

3.5.2.4 – Per riscos externs (fenòmens naturals) 

26) Temporal marítim

3.5.2.5 – En l’àmbit policial 

27) Amenaça de bomba

3.6 – INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

En cas d’emergència parcial o general al port, el PAU del port de Sant Carles de la 
Ràpita haurà de coordinar-se amb altres plans d’àmbit superior nacionals (PMN), 
especials (INUNCAT, CAMCAT, TRANSCAT, etc.) o territorials (PROCICAT, PBEM 
Sant Carles de la Ràpita, PAM INFOCAT Sant Carles de la Ràpita, PAM CAMCAT 
Sant Carles de la Ràpita, PEM Contaminació Accidental al Riu Ebre de Sant Carles de 
la Ràpita, etc.) en funció de l’origen, la naturalesa i l’abast de l’emergència. 

En cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’informarà directament al CECAT, a 
Salvament Marítim, a la Guàrdia Civil i a la Policia Local, a través del CRA, de la 
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contenció del líquid i, de la mateixa manera, en cas d’enfonsament d’embarcació, de la 
previsió de data i hora de l’aixecament del vaixell. 

3.6.1 – COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 

Els centres que estaran en contacte per a la coordinació a nivell directiu entre el PAU 
del port de Sant Carles de la Ràpita i els diferents plans d’àmbit superior són: 

- CAPITANIA MARÍTIMA DE TARRAGONA (PMN) 

- CECAT (Plans de Protecció Civil Autonòmics) 

- CECOPAL (Plans de Protecció Civil Municipals) 

- ZONA PORTUÀRIA SUD / PORTS DE LA GENERALITAT (Pla d’autoprotecció 
portuari) 

En cas d’emergència, aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil municipal, 
autonòmics i nacionals corresponents, quan s’activin.  

Els plans d’emergència d’àmbit superior (nacionals, autonòmics i municipals) que 
poden estar activats simultàniament al PAU són: 

Plans Nacionals Plans Especials Plans Territorials 

PMN 

INUNCAT 
NEUCAT 

SISMICAT 
INFOCAT 
CAMCAT 

PLASEQCAT 
TRANSCAT 

PROCICAT 
PBEM Sant Carles de la Ràpita 

PAM INFOCAT Sant Carles de la Ràpita 
PAM CAMCAT Sant Carles de la Ràpita 

PEM Contaminació Accidental al Riu 
Ebre de Sant Carles de la Ràpita  

3.6.2 – COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 

En cas de necessitar ajuda externa en una emergència, es trucarà immediatament als 
següents telèfons: 

1 Telèfon únic d’emergències 112 

2 CECAT 977.29.76.00 
93.551.72.85 

3 Policia Local de Sant Carles de la Ràpita 977.74.07.17 

4 
Centre de Coordinació de Salvament 

Marítim de Tarragona 
(en cas d'emergències en l'àmbit marítim) 

977.21.62.03 
977.21.62.15 

5 Servei Marítim de la Guàrdia Civil 
(en cas d'emergències en l'àmbit marítim) 

062 

D'acord amb l'article 12.1 del Decret 30/2015, a banda de la comunicació inicial, el port 
de Sant Carles de la Ràpita ha de mantenir un flux d'informació amb el CECAT mentre 
duri l'emergència.  

D’acord amb el punt 3.4.7, el responsable de la recepció de les primeres ajudes 
externes és el Cap de Guardamolls de la Zona Portuària Sud.   

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, en relació amb la comunicació posterior 
de les emergències, el titular de l’activitat, en el termini màxim de 7 dies hàbils, ha 
d'elaborar i trametre un informe, a través del registre electrònic establert per 
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l'Administració de la Generalitat, en el qual s'hauran de detallar, com a mínim, els 
aspectes següents: 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes conegudes. 
- Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència  
- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el pla 

d'autoprotecció, incloses les comunicacions internes i externes. 
- Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones 

ocupants). 
- Aspectes del pla d'autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de 

l’experiència derivada de l’emergència. 

S'ha de portar un registre de totes les emergències succeïdes. El format d'aquest 
registre es troba en l'annex 2.  
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4.1 – RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ 

4.1.1 – RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ 

Un cop homologat el Pla d’Autoprotecció, s’ha de garantir la seva correcta gestió, 
implantació i manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat del 
titular de l’activitat, tanmateix; pot delegar aquesta funció, però no la seva 
responsabilitat. A més, s'estableix un Comitè d’Autoprotecció per preveure i 
assessorar sobre les tasques abans esmentades. 

D'acord amb l'article 4.2 del Decret 30/2015, les persones al servei d'una activitat 
tenen l'obligació, d'acord amb les seves capacitats, de participar en el pla 
d'autoprotecció de l'activitat i assumir les funcions que els siguin assignades, si són 
requerides a fer-ho. Així mateix, estan obligades a participar en la formació necessària 
que s'estableixi per portar a terme les funcions esmentades i a participar en els 
simulacres.  

Objectius 

Responsable de la implantació: 

- Estudiar i aprovar el pla d’autoprotecció 
- Planificar i programar la implantació del pla 
- Planificar i programar el manteniment del pla 
- Programar l’actualització del pla 
- Planificar i programar la revisió del pla 
- Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla 

Comitè d’autoprotecció: 

- Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment 
del pla d’autoprotecció. 

4.1.2 – PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS 
D’IMPLANTACIÓ 

D'acord amb l'article 4.1 i 10.1 del Decret 30/2015, el pla d'autoprotecció ha de ser 
implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla i ha de ser 
mantingut de forma continuada. La implantació esmentada ha de donar compliment 
als aspectes següents: formació teòrica i pràctica del personal que treballa en 
l’activitat, informació a les persones usuàries de l’activitat, i realització i comunicació 
de simulacres d’emergència. En aquest sentit, abans dels dos anys de vigència del 
pla, la persona titular o responsable de l'activitat ha d'elaborar un informe de 
descripció de les actuacions d'implantació del pla realitzades el primer any, signat pel 
cap de l'emergència.  

Segons l'article 10.2 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de 
conservar la documentació de totes les actuacions d'implantació del pla. 
L'Administració competent podrà requerir en qualsevol moment, com a obligació 
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derivada del pla, la documentació esmentada; la manca de disponibilitat i tramesa de 
la documentació pot suposar la imposició de les sancions que siguin aplicables.  

Tal com queda establert en l'article 10.3 del Decret 30/2015, l'Administració competent 
podrà avaluar les actuacions d'implantació i proposar les actuacions correctores 
oportunes. Així mateix, la persona titular de l'activitat o centre podrà proposar mesures 
alternatives en funció de l'organització i mitjans disponibles.  

S’ha de portar un registre de totes les actuacions d’implantació. El format d’aquest 
registre es troba en l’annex 2.  

Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Implantació, Manteniment i Actualització, 
se celebraran reunions periòdiques. 

Es poden considerar tres tipus de reunions: 

• Reunions ordinàries: es recolliran les accions d’implantació, manteniment i
actualització realitzades, la seva valoració i s’anotaran les accions a realitzar en
un futur, els seus objectius i es preveuran els recursos econòmics necessaris.

• Reunions extraordinàries: després de cada possible incident o accident, es farà
una reunió extraordinària on s’avaluaran les seves causes, el funcionament
dels mitjans d’autoprotecció i l’eficàcia de les actuacions dels Equips
d’Emergència.

• Reunions post - simulacre: després d’un simulacre, es farà una altra reunió on
s’analitzaran i avaluaran les possibles deficiències observades en la realització
del mateix.

S’ha de portar un registre de totes les reunions. El format d’aquest registre es troba en 
l’annex 2. 

4.1.2.1 – Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació 

Un cop redactat el Pla, cal procedir a la seva implantació, les tasques principals de la 
qual són les següents: 

• Formació teòrica i pràctica:
o Formar al personal propi en les seves tasques específiques d’actuació

en cas d’emergències.
o Formar al personal aliè.

• Informació i Divulgació:
o Al Personal Propi.
o Al Personal Aliè.
o Al Públic o persones usuàries de l’activitat.

A continuació, es destaquen els conceptes que el PAU ha de desenvolupar per 
cadascuna de les tasques abans indicades. 

4.1.2.1.1 – Formació Personal Propi 

Els Equips d’Emergència determinats en el DOCUMENT 3, rebran la formació 
pertinent segons les funcions assignades. 

Centre de Control d’Alarmes i Comunicació (CCAC): Cal que rebin una formació 
adient, amb els següents continguts mínims, adaptats a les instal·lacions: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 
responsables de l’actuació en cas d’emergència. 

- Mecanismes receptors d’alarmes internes: senyals acústics i/o lluminosos, 
centrals de detecció automàtica. Disponibilitat i instruccions de funcionament. 
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- Mecanismes transmissors de l’alarma. Disponibilitat i instruccions de 
funcionament. 

- El directori telefònic d’emergències. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones que formen 
part del Centre de Control d’Alarmes i Comunicació (CCAC), tenint en compte els 
canvis que es produeixin que derivin en la disponibilitat de nous elements de recepció 
o transmissió de l’alarma. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació.

El Cap de l’Emergència (CE): Cal que rebi una formació adient, amb els següents 
continguts mínims, adaptats a les instal·lacions: 

- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions 
d’emergència que es poden originar, amb les mesures preventives que poden 
evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne els efectes. 

- Els equips i sistemes de protecció disponibles en cas d’emergència. 
- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència. 
- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 

responsables de l’actuació en cas d’emergència. 
- Els procediments concrets d’actuació en cas d’emergència. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones Caps de 
l’Emergència (CE), tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous 
riscos a les instal·lacions, en nous equips o sistemes de protecció, en la disponibilitat 
de nous elements de recepció o transmissió de l’alarma o en la disponibilitat de nous 
elements d’evacuació. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació. 

Equip de Primera Intervenció (EPI): Cal que el personal integrant de l’Equip de 
Primera Intervenció i el Cap d’Intervenció (CI) rebin una formació adient, amb els 
següents continguts mínims adaptats als riscos de l’activitat: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 
responsables de l’actuació en cas d’emergència. 

- Protecció i lluita contra incendis: 
o Naturalesa del foc i les explosions.
o Tipus de combustibles.
o Mètodes d’extinció d’incendis.
o Agents extintors.
o Protecció activa contra incendis: extintors portàtils d’incendi i sistemes

de detecció i alarma (si l’activitat en disposa).
o Identificació, característiques i components.
o Instruccions de funcionament.
o Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
o Indicadors de correcte funcionament.
o Manteniment de les instal·lacions.
o Pràctiques en l’ús dels extintors portàtils d’incendi.
o Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius

disponibles a l’activitat).
o Sectorització.
o Vies d’evacuació protegides.

- Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua. 
o Localització d’escomeses.
o Localització de claus de pas o seccionament.
o Identificació dels equips de consum.

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de 
Primera Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous 
riscos a les instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de 
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protecció. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de tots els 
integrants. 

Equip de Segona Intervenció (ESI): Cal que el personal integrant de l’Equip de 
Segona Intervenció i el Cap d’Intervenció rebin una formació adient, amb els següents 
continguts mínims adaptats als riscos de l’activitat: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 
responsables de l’actuació en cas d’emergència. 

- Protecció i lluita contra incendis: 
o Naturalesa del foc i les explosions.
o Tipus de combustibles.
o Mètodes d’extinció d’incendis.
o Agents extintors.

- Protecció activa contra incendis (basat en els equips i sistemes disponibles a 
l’activitat): 

o Identificació, característiques i components.
o Instruccions de funcionament.
o Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
o Indicadors de correcte funcionament.
o Manteniment de les instal·lacions.
o Pràctiques en l’ús dels equips i sistemes de protecció contra incendis.

- Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius 
disponibles a l’activitat): 

o Sectorització.
o Vies d’evacuació protegides.

- Equips de protecció individual. Ús i manteniment. 
- Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua. 

o Localització d’escomeses.
o Localització de claus de pas o seccionament.
o Identificació dels equips de consum.

- Substàncies perilloses presents a l’establiment: 
o Identificació de les substàncies perilloses presents i dels seus perills

associats. 
o Ubicació i quantitats presents de les substàncies perilloses a

l’establiment. 
o Fitxes de dades de seguretat: mesures de lluita contra incendis,

mesures en cas de fuita o vessament, manipulació i emmagatzematge, 
protecció personal, propietats físiques i químiques, estabilitat i 
reactivitat, informacions toxicològiques i ecològiques, i consideracions 
sobre la seva eliminació. 

o Processos que involucren substàncies perilloses: estats físics de les
matèries, condicions de pressió i temperatura, possibilitat de reaccions 
fora de control i d’efectes dominó, equips de control i comandament 
dels processos. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de 
Segona Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous 
riscos a les instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de 
protecció. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de tots els 
integrants. 

Equips d’Evacuació i Confinament (EEC): Cal que el personal integrant de l’Equip 
d’Evacuació i Confinament i el Cap d’Evacuació i Confinament (CEC) rebin una 
formació adient, amb els següents continguts mínims, adaptats a les instal·lacions: 
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- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 
responsables de l’actuació en cas d’emergència. 

- Coneixement de les instal·lacions. 
- El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com 

lluminosos. 
- Vies i elements previstos per a l’evacuació. 
- Vies d’evacuació protegides. 
- Ubicació del/s punt/s de reunió i de confinament. 
- Consignes d’evacuació i de confinament. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip 
d’Evacuació i Confinament, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin 
en noves instal·lacions o reformes de les mateixes, així com la disponibilitat de nous 
elements d’evacuació. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de 
tots els integrants. 

S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba 
en l’annex 2.  

Tal com s'estableix en l'article 10.1 del Decret 30/2015, es disposa d'un qüestionari 
d'assistència i avaluació de l'activitat formativa per comprovar que tots els 
coneixements han estat adquirits. El format d'aquest registre es troba en l'annex 2.  

4.1.2.1.2 – Formació Personal Aliè 

En el DOCUMENT 3, s'hi defineix quin personal aliè forma part dels Equips 
d’Emergència i s’hi estableixen els criteris formatius al respecte, equiparables a la 
formació del personal propi que fa funcions similars. 

Per altra banda, el pla ha de contemplar els mitjans i recursos necessaris per executar 
aquesta formació, ja que poden ser a càrrec de l’activitat o poden estar previstos en 
les operacions de contracte del personal aliè (en aquest cas, cal preveure les 
clàusules corresponents en els concursos de contracte de personal). 

S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba 
en l’annex 2.  

Tal com s'estableix en l'article 10.1 del Decret 30/2015, es disposa d'un qüestionari 
d'assistència i avaluació de l'activitat formativa per comprovar que tots els 
coneixements han estat adquirits. El format d'aquest registre es troba en l'annex 2.  

4.1.2.1.3 – Informació i Divulgació del pla a Personal Propi 

Tot el personal propi ha d’estar informat sobre el Pla. En el programa ha d’aparèixer, 
com a mínim, els següents aspectes: 

- Definició i objectius del PAU. 
- La cultura de la prevenció, necessitat d’elaboració d’un PAU. Requeriments 

legals. 
- Continguts i estructura bàsica del Pla. 
- Formació d’Equips d’Emergència. 
- Protocols d’actuació en cas d’emergència. Normes d’evacuació i confinament. 

Consignes de prevenció 
- Actuació en cas d’emergència. 

A més, es recomana que tot el personal de l’activitat cal que, en la mesura adient, rebi 
la informació següent: 

- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions 
d’emergència que es poden originar, amb les mesures preventives que poden 
evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne els efectes. 
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- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència. 
- Ubicació del centre receptor d’alarmes de l’establiment. 
- Cas de preveure l’avís telefònic al centre receptor d’alarmes de l’establiment, 

els números telefònics a utilitzar per donar aquest avís. 
- Cas de disposar-se de polsadors manuals d’alarma, la ubicació i el 

funcionament d’aquests. 
- Cas de disposar-se de sistema de detecció automàtica d’incendis, el 

funcionament d’aquest sistema i el lloc on s’ubica la central de detecció. 
- El telèfon únic d’emergències (112) per sol·licitar auxili als mitjans d’ajuda 

exteriors (bombers, ambulàncies i/o policia). 
- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs 

responsables de l’actuació en cas d’emergència. 
- Els recorreguts d’evacuació disponibles. Escales, passadissos, portes i 

recorreguts en general, que condueixen a l’exterior dels edificis. 
- El punt o punts de reunió establert/s, com a espai segur destí de l’evacuació. 
- Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 
- Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 
- El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com 

lluminosos. 

Tot el personal ha de rebre aquesta informació de forma escrita, individualment i/o de 
forma col·lectiva amb cartells permanents ubicats en llocs visibles a l’edifici o 
establiment. Aquesta informació cal que es realitzi periòdicament a tot el personal, 
tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les 
instal·lacions. 

S’ha de portar un registre de totes les accions d'informació i divulgació del pla. El 
format d’aquest registre es troba en l’annex 2.  

4.1.2.1.4 – Informació i Divulgació del pla a Personal Aliè i usuaris de l'activitat 

L’activitat ha d’informar de l’existència del PAU a les empreses contractades i als 
usuaris del port. Es durà registre d’aquesta comunicació i de les seves actualitzacions. 
Hi ha d’haver una relació de les empreses contractades i dels usuaris habituals del 
port, indicant el nom, raó social, NIF i persona responsable de l’empresa o entitat i, 
també, l’activitat que desenvolupa, les zones del centre on les duu a terme i el nombre 
de treballadors que té contractats i/o subcontractats. 

Es recomana que tot el Personal Aliè que treballi de manera usual al centre rebi els 
mateixos continguts abans expressats per la divulgació del Pla entre el Personal Propi. 

S’ha de portar un registre de totes les accions d'informació i divulgació del pla. El 
format d’aquest registre es troba en l’annex 2.  

4.1.2.2 – Planificació, programa i terminis de simulacres 

Un altre dels objectius del programa d’Implantació és planificar, programar, realitzar i 
avaluar els simulacres que validin el correcte funcionament del pla d’autoprotecció. 
Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del temps a fi de validar el 
correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar 
simulacres i realitzar els informes d'autoavaluació és una obligació de la persona 
Responsable de la Implantació del Pla. 

Els simulacres pretenen verificar i comprovar: 

- L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència. 
- La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta. 
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- L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació 
d’emergència. 

- La suficiència i la idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 
- L’adequació dels procediments d’actuació. 
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les 

emergències. 

La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions 
contingudes en el DOCUMENT 3. 

Segons l'article 13.1 del Decret 30/2015, totes les activitats incloses en l’àmbit 
d’aplicació del Decret esmentat estan obligades a dur a terme simulacres de supòsits 
d'activació del pla d'autoprotecció amb una periodicitat mínima anual, excepte les 
activitats desenvolupades de caràcter temporal. 

Segons l'article 13.2 del Decret 30/2015, la realització de simulacres pot ser amb 
mobilització de mitjans personals propis o aliens o bé de despatx. En el supòsit que hi 
hagi mobilització de mitjans aliens (Bombers, SEM, Mossos d'Esquadra, Policia Local, 
etc.), s'ha de comptar amb la seva acceptació prèvia a l'efecte de coordinar-s'hi.  

Atès l'article 13.3 del Decret 30/2015, pel que fa a les diferents activitats incloses en 
l'àmbit d'aplicació del Decret que es trobin físicament en un mateix centre, 
establiment, espai instal·lació o dependència, s'admet la realització d'un únic 
simulacre amb periodicitat mínima anual, sempre que hi participin totes les activitats 
incloses, d'acord amb el pla d'autoprotecció integral únic que han d'elaborar en virtut 
del que estableix el Decret.  

Tal com s’especifica en l’article 13.4 del Decret 30/2015, tots els simulacres que 
comportin accions que puguin provocar trucades al Centre d'Atenció i Gestió de 
Trucades d'Urgència 112 de Catalunya o al CECAT s'han de comunicar a 
l'Administració competent, a través del registre electrònic establert per l'Administració 
de la Generalitat, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.  

Tal com s'estableix en l'annex V del Decret 30/2015 (Dades prèvies a comunicar en 
cas de simulacre), les dades a notificar, segons l'antelació indicada en el paràgraf 
anterior, han de ser com a mínim les següents: 

- Dades generals: 
o  Nom de l'establiment
o Adreça completa

- Objectius del simulacre 
- Escenari:  

o Breu descripció de l'escenari accidental previst en el PAU l'ocurrència
del qual se simularà. 

o En el cas de ser una instal·lació afectada per la normativa d'accidents
greus, caldrà indicar de quina hipòtesi accidental es tracta. 

o En el cas que es tracti d'edificis oberts al públic on es practiqui
l'evacuació, caldrà indicar quins són el punt o els punts de reunió, si n'hi 
ha més d'un definit en el pla. 

Posteriorment a la realització dels simulacres i en el termini de 20 dies hàbils, a 
comptar de la realització d’aquests, la persona titular o responsable de l’activitat ha 
d'elaborar un informe d'autoavaluació signat pel cap de l'emergència, així com detallar 
les accions de millora, si s'escauen, i diferenciar tant les que comportin canvis en el 
pla d'autoprotecció com les d'implantació.  

Segons l'article 13.5 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de 
disposar en tot moment dels informes d'autoavaluació esmentat al paràgraf anterior i 
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els ha de facilitar, com a obligació derivada del pla, a l'Administració competent un cop 
aquesta els hi requereixi; la manca de tramesa dels informes esmentats a 
l'Administració competent pot comportar la imposició de les sancions que 
corresponguin.  

S’ha de portar un registre de tots els simulacres. El format d’aquest registre es troba 
en l’annex 2.  

4.1.3 – PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE MANTENIMENT 

D'acord amb l'article 10.1 del Decret 30/2015, el pla d'autoprotecció ha de ser 
implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla i ha de ser 
mantingut de forma continuada. El manteniment esmentat ha de donar compliment al 
manteniment del propi pla, així com de les instal·lacions i equipaments. En aquest 
sentit, de forma quadriennal, cal elaborar un informe de descripció de les actuacions 
de manteniment del pla, signat pel cap de l'emergència. 

Segons l'article 10.2 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de 
conservar la documentació de totes les actuacions de manteniment del pla. 
L'Administració competent podrà requerir en qualsevol moment, com a obligació 
derivada del pla, la documentació esmentada; la manca de disponibilitat i tramesa de 
la documentació pot suposar la imposició de les sancions que siguin aplicables.  

S’ha de portar un registre de totes les actuacions de manteniment. El format d’aquest 
registre es troba en l’annex 2.  

Per planificar, coordinar i seguir les accions de Manteniment se celebraran reunions 
periòdiques, de la tipologia, contingut i format indicats en l’apartat 4.1.2 d’aquest pla.  

4.1.3.1 – Manteniment, instal·lacions i equipaments 

El programa de Manteniment d’instal·lacions i equipaments té la següent finalitat: 

- Garantir que els mitjans disponibles per l’autoprotecció funcionen o estan 
preparats per funcionar correctament (per exemple: sectorització, detectors 
d’incendi, extintors, etc.). 

- Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que comporten, 
per si mateixos, un risc (per exemple: centres de transformació, grups 
electrògens...). 

- Garantir que aquelles zones o locals identificats com a zones de risc tinguin la 
vigilància i el manteniment pertinent (per exemple: locals de quadres elèctrics, 
magatzems,...). 

- Garantir el manteniment d’altres instal·lacions o serveis que, si bé no 
constitueixen un risc a considerar, la seva falta de manteniment pot suposar 
potencialment un risc (per exemple: enllumenat, cablejat elèctric,...). 

- La garantia d’aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per 
personal competent i és necessari que es reculli documentalment. 

Tots aquests mitjans d’autoprotecció que hauran de ser comprovats són els que s’han 
especificat en el DOCUMENT 2. Igualment, tots els equips, locals, instal·lacions o 
serveis susceptibles de produir una situació d’emergència, especificats en el 
DOCUMENT 1, han de ser mantinguts tant des del punt de vista del seu bon 
funcionament com des del punt de vista de compliment de la legislació que els hi sigui 
d’aplicació. 
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EQUIP / SISTEMA OPERACIONS TRIMESTRALS OPERACIONS 
SEMESTRALS 

Sistemes de 
detecció i alarma 

d’incendis  

Comprovació de funcionament de 
les instal·lacions (amb cada font de 
subministrament). Substitució de 
pilots, fusibles o altres elements 
defectuosos. Manteniment 
d’acumuladors (neteja, reposició 
d’aigua destil·lada, etc.). 

Extintors 
d’incendis 

Comprovació de l’accessibilitat, 
senyalització, bon estat aparent de 
conservació. Inspecció ocular 
d’assegurances, precintes, 
inscripcions, etc. Comprovació del 
pes i pressió si escau. 
Inspecció ocular de l’estat extern 
de les parts mecàniques (filtre, 
vàlvula, mànega, etc.). 

Boques d’Incendi 
Equipades (BIE) 

Comprovació de la bona 
accessibilitat i senyalització dels 
equips. Comprovació per inspecció 
de tots els components, procedint a 
desenrotllar la mànega en tota la 
seva extensió i accionament del 
filtre en cas d'ésser de diverses 
posicions. Comprovació, per 
lectura del manòmetre, de la 
pressió de servei. Neteja del 
conjunt i greixatge de tancaments i 
xarneres en portes de l'armari. 

Hidrants 

Comprovar l’accessibilitat al seu 
entorn i la senyalització en els 
hidrants enterrats. Inspecció visual 
comprovant d’estanqueïtat del 
conjunt. Treure les tapes de les 
sortides, greixar les rosques i 
comprovar l’estat de les juntes dels 
ràcords. 

Greixar la rosca 
d’accionament o emplenar la 
càmera d’oli del mateix. Obrir i 
tancar l’hidrant, comprovant el 
funcionament correcte de la 
vàlvula principal i del sistema 
de drenatge. 

Columnes seques 

Comprovació de 
l'accessibilitat de l'entrada del 
carrer i preses de pis. 
Comprovació de la 
senyalització. Comprovació de 
les tapes i correcte 
funcionament dels seus 
tancaments (greixatge si és 
necessari). Comprovar que 
les claus de les connexions 
siameses estan tancades. 
Comprovar que les claus de 
seccionament estan obertes. 
Comprovar que totes les 
tapes estan bé col·locades i 
ajustades.
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Sistemes fixos 
d'extinció 

Comprovar l'estat dels components 
del sistema. Comprovar l'estat de 
càrrega de la instal·lació. 
Comprovar els circuits de 
senyalització, pilots, etc. 

Llums i 
senyalització 
d’emergència 

Comprovació de l’existència 
de tots els elements. 
Comprovació del correcte 
funcionament. Comprovació 
del bon estat dels 
components. 

Teulades i 
desguassos 

Netejar teulades i desguassos 
per evitar problemes quan es 
produeixin fortes pluges. 

Material 
anticontaminació 

Revisió de l’estat del material, 
realització de l’inventari i reposició 
en cas necessari. 

EQUIP / SISTEMA OPERACIONS ANUALS OPERACIONS CADA 
5 ANYS 

Sistemes de 
detecció i alarma 

d’incendis 

Verificació integral de la 
instal·lació. Regulació de tensions i 
intensitats. Prova final amb cada 
font de subministrament elèctric.  

Extintors 
d’incendis 

Comprovació del pes i pressió si 
escau. En el cas d’extintors de pols 
amb botellí de gas d’impulsió es 
comprovarà el bon estat de l’agent 
extintor i el pes i aspecte extern del 
botellí. Inspecció ocular de l’estat 
de la mànega, filtre o llança, 
vàlvules i parts mecàniques. Nota: 
En aquesta revisió anual no serà 
necessària l’obertura dels extintors 
portàtils de pols amb pressió 
permanent, tret que en les 
comprovacions que se citen 
s’hagin observat anomalies que ho 
justifiqui. En el cas d’obertura de 
l’extintor, l’empresa mantenidora 
situarà en l’exterior del mateix un 
sistema indicatiu que acrediti que 
s’ha realitzat la revisió interior de 
l’aparell. Com exemple de sistema 
indicatiu que s’ha realitzat 
l’obertura i revisió interior de 
l’extintor, es pot utilitzar una 
etiqueta indeleble, en forma 
d’anell, col·locada en el coll de 
l’ampolla abans del tancament de 
l’extintor i que no pugui ser retirada 
sense la destrucció o 
deterioració de la mateixa. 

A partir de la data de timbrat 
de l’extintor (i per tres 
vegades) es procedirà al 
retimbrat del mateix d’acord 
amb la ITC-MIE-AP5 del 
Reglament d’aparells a 
pressió sobre extintors 
d’incendis. Rebuig: Es 
rebutjaran aquells extintors 
que, segons el parer de 
l’empresa mantenidora 
presentin defectes que posin 
en dubte el correcte 
funcionament i la seguretat de 
l’extintor o bé aquells per als 
quals no existeixin peces 
originals que garanteixin el 
manteniment de les 
condicions de fabricació. 
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Boques d’Incendi 
Equipades (BIE) 

Desmuntatge de la manega i 
assaig d’aquesta en lloc adequat. 
Comprovació del correcte 
funcionament de la boquilla en les 
seves diferents posicions i del 
sistema de tancament. 
Comprovació de l’estanquitat dels 
ràcords i manegues i estat de las 
juntes. Comprovació de la indicació 
del manòmetre amb un altre de 
referència (patró) acoblat en el 
ràcord de connexió de la mànega. 

La mànega ha de ser sotmesa 
a una pressió de prova de 15 
kg/cm2 (bar).  

Sistemes fixos 
d'extinció 

Verificar els components del 
sistema. Comprovar la càrrega i 
l'estat de l'agent extintor. Prova de 
la instal·lació en condicions de 
recepció.  

Instal·lació 
elèctrica 

Revisió de les instal·lacions per 
part d’una empresa instal·ladora 
autoritzada. 

Instal·lació de gas 
Revisió de les instal·lacions per 
part d’una empresa instal·ladora 
autoritzada. 

Instal·lació 
climatització 

Revisió de les instal·lacions per 
part d’una empresa instal·ladora 
autoritzada. 

Les operacions de manteniment descrites en aquest capítol figuren en el registre de 
planificació de controls del port de Sant Carles de la Ràpita, el qual està establert pel 
Sistema de Gestió Integrat de Ports de la Generalitat. Es realitzen operacions de 
manteniment preventiu (inspeccions periòdiques) i de manteniment correctiu. Es 
disposa dels registres associats a les operacions de manteniment realitzades en cada 
cas.  

4.1.3.1.1 – Manteniment del propi pla 

El PAU es defineix com un document intrínsecament viu, ja que totes les dades, 
equips i actuacions previstes han d’estar sempre al dia i s’ha de garantir la seva 
eficàcia.  

Aquestes tasques necessiten d’un pressupost per portar-les a la realitat. És una funció 
de la persona Responsable de la Implantació del Pla i del Comitè d’Autoprotecció 
determinar i assignar els recursos econòmics necessaris. 

4.1.3.1.2 – Manteniment de la formació del personal propi i aliè 

L’objectiu és assegurar la formació continuada a tots els integrants dels Equips 
d’emergències en quant a les seves funcions en relació amb les actuacions en cas 
d’emergència. 

4.1.3.1.3 – Manteniment de la informació i divulgació del pla 

L'objectiu és assegurar que la informació que els diferents agents implicats (personal 
propi, personal aliè i usuaris de l'activitat) disposen del Pla estigui actualitzada i 
continuï vigent.  
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4.1.3.1.4 – Millores estructurals i de recursos 

L’objectiu és millorar els mitjans d’Autoprotecció instal·lats al centre per tal 
d'aconseguir més eficàcia en la prevenció dels riscos.  

4.1.3.2 – Estudi i avaluació dels incidents i accidents 

El Comitè d’Autoprotecció o el Responsable d'Implantació estudiarà tots els incidents i 
accidents ocorreguts a l’establiment referits a l’autoprotecció, dels quals s’ha de deixar 
constància mitjançant un informe.  

A través del Cap de l’Emergència (CE), s’ordenarà la investigació de les causes i 
condicions de desenvolupament de l’emergència a fi i efecte d’obtenir el coneixement 
necessari per a l’adopció de mesures preventives i correctives. Convindrà investigar 
les causes per les quals s’ha produït l’emergència, les conseqüències i els danys 
ocasionats; s’analitzarà quina ha estat l’actuació i comportament del públic present i 
del personal del centre, dels equips d’emergència, de l’organització i coordinació del 
pla d’actuació, de la coordinació amb els mitjans externs d’ajut i amb els plans d’àmbit 
superior i s’analitzarà el funcionament dels mitjans materials d’autoprotecció, tot 
plegat, amb l’objectiu d’adoptar les mesures correctores que siguin precises. 

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, un cop conegudes les conseqüències i 
possibles causes de les emergències, així com una estimació de la població afectada, 
les persones titulars de les activitats i centres, en el termini màxim de 7 dies hàbils, 
han d'elaborar i trametre un informe, a través del registre electrònic establert per 
l'Administració de la Generalitat, a la direcció general competent en matèria de 
protecció civil, el qual ha de detallar com a mínim: 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes conegudes. 
- Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència.  
- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el pla 

d'autoprotecció, incloses les comunicacions internes i externes. 
- Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones 

ocupants). 
- Aspectes del pla d'autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de 

l’experiència derivada de l’emergència. 

S’ha de portar un registre de tots els incidents i accidents. El format d’aquest registre 
es troba en l’annex 2. 

4.2 – ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA 

És un requisit del Decret 30/2015 que l'actualització i revisió del pla d'autoprotecció 
sigui elaborat i signat per personal tècnic competent i estigui subscrit per la persona 
titular de l'activitat.  

D’acord amb l’article 6.1 del Decret 30/2015, el pla d’autoprotecció s'ha de revisar 
sempre que hi hagi una modificació substancial i, com a mínim, cada quatre anys. La 
revisió del pla ha de seguir el mateix procediment d’homologació inicial i s’ha de 
trametre a la direcció general competent en matèria de protecció civil, a través del 
registre electrònic establert per l'Administració de la Generalitat. 
D'acord amb l'article 6.2 del Decret 30/2015, a banda de les revisions periòdiques del 
pla d’autoprotecció, aquest ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la persona 
titular de l’activitat és responsable de la modificació sistemàtica de les dades que 
hagin pogut tenir alguna variació i d'incorporar-les en els protocols d'actuació. El pla 
d'autoprotecció actualitzat s'ha de trametre, a través del registre electrònic establert 
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per l'Administració de la Generalitat, a la direcció general competent en matèria de 
protecció civil.  

Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Actualització se celebraran reunions 
periòdiques, de la tipologia, contingut i format indicats en l’apartat 4.1.2 d’aquest pla.  

La sistemàtica per recollir els canvis és la següent: 

Actualitzacions del PAU 

Descripció del 
canvi 

Documents a 
modificar 

Signatura i 
data de 
control i 

verificació 

Actualització 
enviada per 

Hermes a data  

Canvis de personal i/o telèfons 

Canvi núm. 1 

Canvi núm. 2 

... 

Canvis organitzatius 

Canvi núm. 1 

Canvi núm. 2 

... 

Revisions del PAU 

Descripció del 
canvi 

Documents a 
modificar 

Signatura i 
data de 
control i 

verificació 

Revisió 
enviada per 

Hermes a data  

Canvi núm. 1 

Canvi núm. 2 

... 
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TRUCADES D’EMERGÈNCIA OBLIGATÒRIES 

ORGANISME TELÈFON 

Bombers 

112 Mossos d’Esquadra 

SEM 

Agents Rurals 

CECAT 977.29.76.00 (Reus) 
93.551.72.85 (Barcelona) 

Policia Local de Sant Carles de 
la Ràpita 

977.74.07.17 

Centre de Coordinació de 
Salvament Marítim de Tarragona 
(En cas d'emergència en l'àmbit marítim) 

977.21.62.03 
977.21.62.15 

Servei Marítim de la Guàrdia Civil 
(En cas d'emergència en l'àmbit marítim) 

062 

ALTRES TELÈFONS D’EMERGÈNCIA D’AJUDA EXTERNA 

ORGANISME TELÈFON 

Agència Catalana de l’Aigua 93.567.28.00 

Agència de Residus de Catalunya 93.567.33.00 

Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita 

977.74.01.00 

Capitania Marítima de Tarragona 977.24.09.55 

Centre d’Atenció Primària de  
Sant Carles de la Ràpita (CAP) 

977.74.16.67 

Districte Marítim de Sant Carles de la 
Ràpita 

977.74.00.59 

Guàrdia Civil (Duana port) 977.74.00.56 

Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 977.51.91.00 

Salvamento Marítimo      
(Emergencias Marítimas) 

900.202.202 

Servei d’Informació Toxicològica 91.562.04.20 

Servei Meteorològic de Catalunya 93.567.60.90 
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TELÈFONS D’EMERGÈNCIA DE PORTS DE LA GENERALITAT 

NOM TELÈFON 

Gerència 93 206 09 30 

Zona Portuària Sud 977 74 04 56 

TELÈFONS DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA DE LES ACTIVITATS 
DEL PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

ACTIVITAT TELÈFON 

Accastillage Diffusion - Accessoris 
per a vaixells 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

977.74.59.77 

Àngels Boutique - Roba i 
complements per a nadons 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

Bahia Mar Grup 10, S.L. 
(Creuers turístics locals) 

977.74.33.31 

Bar Cafè 17 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

Bar de la Llotja 620.713.047 
Bar Lo Xicago 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

Bar restaurant de la Marina 
(Sant Carles Marina, S.A.) 

Bar restaurant del Club Nàutic  
(Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita) 

977.74.30.86 

Bar restaurant La Lola 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 
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Bergé Marítima, S.L.  
(Agent consignatari de vaixells) 

977.74.00.50 

Centre Comercial Bulevard Les 
Gavines (Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

977.74.25.06 

CEPSA Compañía Española de 
Petróleos, S.A.  
(Camions cisterna combustible) 

93.290.17.84 

Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita 

977.74.11.03 

Confraria de pescadors «Verge del 
Carme» 

977.74.01.56 

Corporació de Pràctics Port Alfacs i 
Rada d'Alcanar 

977.74.53.99 

Creuers Delta de l'Ebre, S.L. 
(Creuers turístics locals) 
Deltamar, C.B. 
(Embarcacions de lloguer) 

Districte Marítim de Sant Carles de la 
Ràpita  

977.74.00.59 

Embarcacions Badia Alfacs, S.L. 
(Embarcacions de lloguer) 

Escar del port de Sant Carles de la 
Ràpita 

977.74.20.23 

ESTICAT Societat d'Estiba dels 
Ports Catalans, S.A. 

93.815.86.70 

Gimnàs Badia Fitness 
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

977.74.57.63 

Institut Social de la Marina (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 

977.74.03.62 

L'Andarin - Regal nàutic i pesca 
esportiva (Les Gavines dels Alfacs, 
S.L.) 

977.74.09.46 

Lluís i Pau, C.B. – Ebre Alfacs 
Embarcacions 
(Embarcacions de lloguer) 
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Lo Cafè del Port 
(Chimeno, C.B.) 
Lo Submarí - Centre de suport 
familiar  
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 

LUVIRR, S.A.  
(Camions cisterna combustible) 

977.39.00.68 

NARESER Naviera de 
Remolcadores y Servicios, S.L. 

977.74.08.04 

Oficina de Benestar Social i Família 
de Sant Carles de la Ràpita i Club de 
Pensionistes de la Casa del Mar  

977.74.24.04 

Parc de Garbí i Recinte Firal  
(Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita) 

Pizzeria Roma  
(Les Gavines dels Alfacs, S.L.) 
Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A. 
(Estació fixa subministrament i camions 
cisterna combustible) 

93.484.61.25 

Restaurant Les Noves Algues 
(Lamardefoc, S.L.) 

877.05.37.47 

Sant Carles Marina, S.A. 

977.74.51.53 

T.C. VIR, S.A.  
(Agent consignatari de vaixells) 

977.74.00.11 

Turalfacs, S.L. 
(Embarcacions xàrter) 
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TELÈFONS DE CONTACTE DE LES EMPRESES DE SERVEIS I 
MANTENIMENT 

EMPRESA TELÈFON 

Abalisament 

SEMI, S.A. 
977.59.78.13 

Aigua i llum 

Aigües de Catalunya, S.A. 
(Subministrament aigua) 

977.74.57.00 (Oficina) 

900.194.998 (Avaries) 

Endesa Energía, S.A. 
(Subministrament llum) 

800.760.266 (Central) 
800.760.706 (Avaries) 

Gas Natural 
Comercializadora, S.A. 
(Subministrament llum) 

900.100.264 (Central) 
800.760.706 (Avaries) 

RAELEC  
(Manteniment baixa tensió) 

SEMI, S.A.  
(Manteniment mitja tensió) 

977.59.78.13 

Combustible 
Área de Servicios Campo, 
S.A. (Subministrament Sant 
Carles Marina) 

977.74.44.20 

Galp Energía (Subministrament 
Sant Carles Marina) 

977.74.44.20 

Petrocat (Subministrament Sant 
Carles Marina) 902.213.313 

Repsol (Subministrament Club 
Nàutic Sant Carles de la Ràpita) 

Grues  
Grúas Romaní, S.A. 977.70.17.95 

Grues i Transports Laval, S.L. 
977.74.44.21 

Manteniments i neteges 
Limpiezas Senar, S.L. 
(Neteja xarxa clavegueram) 

964.47.09.96 

SIRHSA  
(Manteniment bombes fecals) 

977.55.14.56 

Material anticontaminació 

Haléco Iberia, S.A. 
93.264.39.37 
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Kepler, S.L. 
94.725.62.33 

Markleen Terra, S.L.U. 976.68.30.00 

Sorbcontrol, S.L. 
902.889.192 

Transportistes de residus autoritzats 
Contenidors Aldea Transports 
i Serveis, S.L. (CATS) 

977.47.00.49 

Ecojet, S.L. 977.54.78.68 
Ecologia Portuària, S.L. 
(ECOPORT) 

93.464.80.18 

Ferralla i Metalls Vilamalla, 
S.L. (FEMEVI) 

972.52.52.10 

Griñó Ecològic, S.A. 977.21.52.74 
Hermanos Pellicé, S.L. 977.70.13.45 
Limpieza y Transporte de 
Residuos, S.L. (LTR) 

93.223.40.86 

Recuperacions Masnou, S.L. 
(RECUMAS) 

93.867.07.95 

Saica Natur, S.L. 93.570.62.02 
Serveis Integrals de Residus 
de Catalunya, S.L. (SIRCAT) 

93.713.02.06 

Serveis Portuaris Augusta, 
S.L. 

626.288.172 

Trans-Grúas Serrat, S.L. 93.560.20.19 

Treballs subaquàtics 
Serveis Marítims i 
Subaquàtics del Delta, S.L.U. 
(DELTASUB) 

977.07.02.90 

Vigilància i seguretat 
ON Seguretat, S.L. 
(Servei de vigilància de 
seguretat) 

902.314.491 

Segur Control, S.A.  
(Alarma antiintrusió oficina Ports 
de la Generalitat) 

933.000.203 (Oficina) 
902.365.000 (24h) 
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CANALS DE RÀDIO VHF EN CAS D'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT MARÍTIM 

Comunicació per avís inicial 
de l'emergència CANAL 9 

Comunicació durant 
l'emergència 
(passar de canal 9 a canal 73) 

CANAL 73 o 74 1

(1) Utilitzar el canal 74 en cas que el canal 73 no estigui lliure. 
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RELACIÓ DE FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈ NCIES 

 

1) Comunicació de sinistre de danys materials 

2) Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patri monial i Civil 

3) Informe d’emergència 

4) Registre de reunions del comitè d’autoprotecció  

5) Qüestionari d’assistència i avaluació activitat formativa 

6) Informe de simulacre 

7) Informe de simulacre de trucades 

8) Informe d’implantació del pla  

9) Informe de manteniment del pla  

10) Programa d'activitats de formació, informació i  divulgació  

11) Programa d'exercicis i simulacres  

 
 
 
 
 



 

 

 

Comunicació de sinistre de danys materials 
 
Dades de la persona que fa la tramesa 
 
-Cognoms i nom                                                                                                                           Mail 
 
-Port 
 
-Data i hora del succés                                                                                                                 Personal de PG ac cidentat  
 
Dades del bé sinistrat 
 
-Tipus de bé 
 
-Lloc 

 
-Testimonis 

 
-Intervenció de la autoritat (dades de la Mateixa) 

Descripció del sinistre (fer croquis) 

 
 
 
 
 
 
Estimació del valor dels danys / Pressupost  
 
Vehicle que ha provocat el sinistre  
 
-Classe (turisme, camió, grua...) 
 
-Marca Model 
 
-Matrícula 
 
Assegurat (mirar pòlissa) 
 
-Nom 
 
-Cognoms 
 
-Adreça 
 
- Telèfon 
 
Asseguradora 
 
-Número de pòlissa 
 
-Agència 
 
-Els danys propis del vehicle estan assegurats? Si/ No 
 
Conductor/a 
 
-Cognoms i Nom                                                                                                                                     Catego ria                                                                                   
 
-Adreça                                                                                                                                                     Vàlid fins 
 
-Permís de conduir número 
 
-Signatura del/de la conductor/a 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell                         Lloc i data   _________, ___ de _________ de 20__ 



 

 

 

Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patrimon ial i Civil   
 
Dades de la persona que fa la tramesa 
Cognoms i nom 

 

e.mail 

Cognoms i nom  de la persona de contacte 
(pot ser la mateixa que fa la tramesa)  

 

Centre 
 

 
Adreça Número 

 

Codi postal 

 
Municipi 

 
Telèfon 

 
Fax 

 
 
Dades del sinistre 
Data d’ocurrència i hora 

 

 Data de declaració 

Lloc on va ocórrer el sinistre 

 

Dades del perjudicat (nom cognoms i telèfon) 

  

Descripció del sinistre 

 

 
Estimació de la reclamació  

 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona que fa la tramesa i segell Lloc i data   ________, ___ de _________ de 20__ 

 
 
 
 
 
 



 

INFORME D’EMERGÈNCIA 
PORT: <Nom del port>  

 

 

INFORME: Núm.  Data (hora) del succés  

 IE_dd-mm-aa  

    

1. DESCRIPCIÓ 

� Incidència                                                     � Emergència (comunicació a Hermes) 

 
 
 
 

 

2. CAUSES CONEGUDES 

 
 
 
 

 

3. DETECCIÓ 
(Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència.) 
 
 
 
 

 

4. CRONOLOGIA D’ACTUACIONS I COMUNICACIONS  

PREVISTES AL PAU (omplir en cas d’emergència) 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

REALS  

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

 

5. MESURES DE PROTECCIÓ PRESES 
(Confinament o evacuació dels i de les ocupants, si aplica.) 
 
 
 
 
 

 



 

INFORME D’EMERGÈNCIA 
PORT: <Nom del port>  

 

 

6. MITJANS I RECURSOS UTILITZATS 
(Hores de personal, quantitat de material emprat, treballs realitzats per empreses externes, etc.) 
 

 

 

7. MILLORES I MODIFICACIONS DEL PAU 
(Com a resultes de l’experiència derivada de l emergència.) 

 

 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 
[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 



 

REGISTRE DE REUNIONS COMITÈ AUTOPROTECCIÓ  
PORT DE <Nom del port> 

 

 

Registre de les reunions anuals ordinàries: 
 
Reunió ordinària número 1 
Data:  Lloc:  
Participants: 
 
 
 
Objectius: 
 
 
 
 
Reunió ordinària número 2 
Data:  Lloc:  
Participants: 
 
 
 
Objectius: 
 
 
 
  
Registre de la reunió extraordinària: 
 
Reunió extraordinària 
Data:  Lloc:  
Participants: 
 
 
 
Incident: 
 
 
 
 
Registre de la reunió post – simulacre: 
 
Reunió post - simulacre 
Data:  Lloc:  
Participants: 
 
 
 
Simulacre: 
 
 
 



 
QÜESTIONARI D’ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ ACTIVITAT FORMATIVA  

(durada inferior o igual a un dia) 

Lloc i data  
 

Professor/Empresa Signatura 

  
 

 

Contingut i hores : 
 
 

 

 

Assistent 1: Nom complert DNI Signatura 

   

 

 

 

Assistent 2: Nom complert DNI Signatura 

   

 

 

Assistent 3: Nom complert DNI Signatura 

   

 

 

 

 

 

Avaluació Activitat Formativa 5 4 3 2 1 

Avaluació del/la  formador/a: Exposició  ☺ ☺ � � � 

Avaluació del/la  formador/a:  Coneixements i documentació (si 
escau) ☺ ☺ � � � 

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i 
poder-los aplicar al seu lloc de treball? ☺ ☺ � � � 

 5 4 3 2 1 

Avaluació del/la  formador/a: Exposició  ☺ ☺ � � � 

Avaluació del/la  formador/a:  Coneixements i documentació (si 
escau) ☺ ☺ � � � 

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i 
poder-los aplicar al seu lloc de treball? ☺ ☺ � � � 

 5 4 3 2 1 

Avaluació del/la  formador/a: Exposició  ☺ ☺ � � � 

Avaluació del/la  formador/a:  Coneixements i documentació (si 
escau) ☺ ☺ � � � 

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i 
poder-los aplicar al seu lloc de treball? ☺ ☺ � � � 

 
  



 

INFORME DE SIMULACRE (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

INFORME: Núm.  Data (hora) del simulacre 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. OBJECTIUS  

 
 
 
 
 

 

2. ESCENARI SIMULAT  

 
 
 
 
 

 

3. PARTICIPANTS  

 

 

 

 

4. CRONOLOGIA 
Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre).  
Hora avisos interns i qui els realitza.  
Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza. 
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas). 
Principals accions dels actuants del PAU. 
Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada. 
Hora es desactiva el PAU. 
Finalització del simulacre. 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

 

5. VALORACIONS 

(S’han complert els objectius?  
L'organització ha respost correctament davant l'emergència?  
Els procediments d'actuació són els adequats?  
Els mitjans i recursos són suficients i els adequats?  
Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la coordinació amb aquests?) 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE SIMULACRE (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau) 

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU 

  

  

  

Responsable Accions d'implantació 

  

  

  

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 
[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE SIMULACRE DE TRUCADES (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

INFORME: Núm.  Data (hora) del simulacre 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. OBJECTIUS  

 
 
 
 
 

 

2. ESCENARI SIMULAT  

 
 
 
 
 

 

3. PARTICIPANTS  

 

 

 

 

4. CRONOLOGIA 
Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre).  
Hora avisos interns i qui els realitza.  
Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza. 
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas). 
Principals accions dels actuants del PAU. 
Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada. 
Hora es desactiva el PAU. 
Finalització del simulacre. 

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entit at> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entit at> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 



 

INFORME DE SIMULACRE DE TRUCADES (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entit at> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 

 

5. VALORACIONS 

(S’han complert els objectius? L'organització ha respost correctament davant l'emergència? Els procediments d'actuació són els 
adequats? Els mitjans i recursos són suficients i els adequats? Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la 
coordinació amb aquests?) 
 
 
 
 
 

 

6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau) 

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU 

  

  

  

Responsable Accions d'implantació 

  

  

  

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 
[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 
 



 

INFORME D’IMPLANTACIÓ (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

INFORME: Núm.  Període (anual): 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. FORMACIÓ 
(Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat: 
� Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest. 
� Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit els objectius plantejats en el programa de formació. 
� Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de formació (percentatge de personal que ha assolit els 
objectius). 
� Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 

 

2. INFORMACIÓ ALS USUARIS 
(Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han realitzat: 
� Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, mesures a prendre en cas d'emergència i mitjans per a què 
aquestes mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de confinament) 
� Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris. 
� Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 

 

3. MITJANTS I RECURSOS 
(Descripció de les actuacions referents a la mitjans i recursos  que s'han realitzat: 
� Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris. 
� Com s'han gestionat els mitjans i recursos. 
� Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. SIMULACRES  
(Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat: 
� Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els simulacres en el PAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INFORME D’IMPLANTACIÓ (DECRET 30/2015)  
PORT: <Nom del port>  

 

 

5. MILLORES DE FUTUR 

(Prioritzar les millores de futur de cara al següent període biennal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ACTUALITZACIONS DEL PAU 

(Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg d'aquest primer any de vigència, si és el cas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 
[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE MANTENIMENT (DECRET 30/2015) 
PORT: <Nom del port>  

 

 

INFORME: Núm.  Període (quadriennal): 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. FORMACIÓ 
(Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat: 
� Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest. 
� Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit els objectius plantejats en el programa de formació. 
� Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de formació (percentatge de personal que ha assolit els 
objectius). 
� Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 

 

2. INFORMACIÓ ALS USUARIS 
(Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han realitzat: 
� Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, mesures a prendre en cas d'emergència i mitjans per a què 
aquestes mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de confinament) 
� Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris. 
� Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 

 

3. MITJANTS I RECURSOS 
(Descripció de les actuacions referents a la mitjans i recursos  que s'han realitzat: 
� Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris. 
� Com s'han gestionat els mitjans i recursos. 
� Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. SIMULACRES  
(Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat: 
� Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els simulacres en el PAU. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora en simulacres posteriors i si la valoració és positiva o no.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INFORME DE MANTENIMENT (DECRET 30/2015) 
PORT: <Nom del port>  

 

 

5. MILLORES DE FUTUR 

(Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ACTUALITZACIONS DEL PAU 

(Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg d'aquests quatre anys, si és el cas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 
[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 
 
 
 



 

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ,  
INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ  

 

 

Any:  
 
 

Port:   

Actuació: (Formació, informació o divulgació) 
 
 
 
 

Receptor/grup: (Personal propi, personal aliè o 
usuaris port) / (CE, CI, EPI, ESI, 
EEC o CCAC) 

Data i lloc:  
 
 
 

Formador:  

Convocats:   
 
 
 
 
 

Objectiu/s:  

Programa 
teòric: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
pràctic:  

 

Durada 
(hores): 

 
 
 
 
 
 
 

Documents 
referència:  

(Registre assistència activitat) / 
(Qüestionari avaluació activitat 
formativa) 

 



 
PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES  

 

 

Any:  
 
 

Port:   

Data:  
 
 
 

Hora:  

Tipologia: (Mitjans interns, mitjans externs o 
trucades d'emergència) 

 
 
 
 
 
 

Localització: (Sector/s) 

Descripció:  
 
 
 
 
 
 

Comunicació 
simulacre 
Administració: 

 

Reunions: (Coordinació, avaluació...) 
 
 
 
 
 

Informe 
simulacre: 
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DOCUMENT 1 
 
P.1.1 – Plànol de seccions  

P.1.2.1 – Zones de risc (Secció nord) 

P.1.2.2 – Zones de risc (Secció sud) 

P.1.3.1 – Zones vulnerables (Secció nord) 

P.1.3.2 – Zones vulnerables (Secció sud) 

P.1.4 – Plànol de nomenclatura portuària 

P.1.5.1 – Plànol de la instal·lació (Secció nord) 

P.1.5.2 – Plànol de la instal·lació (Secció sud) 

P.1.6.1 – Subministraments bàsics (Secció nord) 

P.1.6.2 – Subministraments bàsics (Secció sud) 

 
 
DOCUMENT 2 
 
P.2.1 – Sectorització 

P.2.2.1 (I) – Ubicació del material contra incendis (I): Extintors (Secció nord) 

P.2.2.2 (I) – Ubicació del material contra incendis (I): Extintors (Secció sud) 

P.2.2.1 (II) – Ubicació del material contra incendis (II): Columnes seques, hidrants i 
altres (Secció nord) 

P.2.2.2 (II) – Ubicació del material contra incendis (II): Columnes seques, hidrants i 
altres (Secció sud) 

P.2.3.1 – Ubicació del material anticontaminació (Secció nord) 

P.2.3.2 – Ubicació del material anticontaminació (Secció sud) 

P.2.4.1 – Altres mitjans d'autoprotecció (Secció nord) 

P.2.4.2 – Altres mitjans d'autoprotecció (Secció sud) 

P.2.5.1 – Vies d’evacuació i punts de trobada (Secció nord) 

P.2.5.2 – Vies d’evacuació i punts de trobada (Secció sud) 

P.2.6.1 - Àrees de confinament (Secció nord) 

P.2.6.2 - Àrees de confinament (Secció sud) 
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PER EQUIP D’EMERGÈNCIA 

1) Cap d’emergència (CE)

2) Cap d’intervenció (CI)

3) Equip de primera intervenció (EPI)

4) Equip de segona intervenció (ESI)

5) Equip d’evacuació i confinament (EEC)

6) Gabinet de comunicacions (GC)

7) Centre de control, alarma i comunicacions (CCAC)

8) Protocol d’avís telefònic

PER SITUACIÓ DE RISC 

En l’àmbit terrestre 

9) Incendi en edifici

10) Incendi al punt de proveïment de combustible

11) Incendi d’embarcació a la zona tècnica (escar)

12) Col·lapse d’infraestructura (edifici, moll, pantalà, etc.)

13) Vessament de contaminant a terra

14) Caiguda de grua

15) Caiguda de vaixell a la zona tècnica / escar (cop de vent)

16) Accident de trànsit

En l’àmbit marítim 

17) Enfonsament d’embarcació

18) Embarrancament d’embarcació

19) Incendi en embarcació

20) Arribada d’embarcació amb via d’aigua

21) Vessament de contaminant a l’aigua

22) Caiguda de vehicle a les aigües del port

En l’àmbit sanitari 

23) Caiguda de persona a les aigües del port

24) Arribada de ferit per mar

25) Emergència sanitària (ferit no traumàtic)

Riscos externs (fenòmens naturals) 

26) Temporal marítim

En l’àmbit policial 

27) Amenaça de bomba
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FITXA D’ACTUACIÓ 

1 
CAP D’EMERGÈNCIA (CE) 

Titular: Responsable Territorial Zona Portuària Sud 
Suplent: Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud 

ACCIONS INICIALS 

1) Decidir el nivell d’activació del pla en funció de la valoració del cap
d’intervenció (CI).

2) Confirmar l’activació del PAU al CECAT.

3) Confirmar els avisos externs i interns fets, realitzar els pendents i ordenar la
realització d’avisos addicionals al centre de control, alarma i comunicacions
(CCAC).

4) Indicar les mesures de protecció a aplicar.

5) Avisar als superiors jeràrquics.

6) Activar al gabinet de comunicació (GC).

7) Desplaçar-se, si escau, al port de Sant Carles de la Ràpita, si no hi és present
en el moment de l'emergència.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Validar i coordinar les següents actuacions del PAU:
- Tancament/obertura d’accessos
- Evacuació i confinament
- Atenció als afectats
- Identificació de ferits
- Atenció als mitjans de comunicació

2) Mantenir informat al CECAT.

3) Mantenir informats als superiors jeràrquics.

4) Mantenir informat al gabinet de comunicació (GC).

5) En cas de vessament de contaminant a l’aigua i tancament de la bocana amb
barreres anticontaminació:
- Informar-ne als sectors afectats (confraria de pescadors, club nàutic,

marina, creuers turístics, etc.). 
- Sol·licitar a Salvament Marítim, si s’escau, la retransmissió d’un avís de

ràdio (VHF canal 16) per informar del tancament de la bocana del port. 

6) En cas d’activació de plans d’àmbit superior, mantenir el contacte amb els
corresponents òrgans directius.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Verificar la tornada a la normalitat.

2) Declarar el final de l’emergència i desactivar el PAU.

3) Informar al CECAT de la finalització de l’emergència.

4) En cas de vessament de contaminant a l’aigua i un cop retirades les barreres
anticontaminació de la bocana:
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- Informar-ne als sectors afectats (confraria de pescadors, club nàutic, 
marina, creuers turístics, etc.). 

- Informar-ne a Salvament Marítim, si s’escau, perquè retransmeti un avís 
de ràdio (VHF canal 16) per informar de l’obertura de la bocana. 

5) Informar als organismes externs corresponents de la finalització de
l’emergència.

6) Notificar la fi de l’emergència al gabinet de comunicació (GC) i als superiors
jeràrquics.
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FITXA D’ACTUACIÓ 

2 
CAP D’INTERVENCIÓ (CI) 

Titular: Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud 
Suplent 1: Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 
Suplent 2: Guardamolls del port de Les Cases d'Alcanar 

El cap d’intervenció és el comandament natural dels equips d’intervenció i representa 
el cap d’emergència en el lloc de l’emergència. 

ACCIONS INICIALS 

1) En rebre l’avís, desplaçar-se fins al punt de l’emergència i fer la valoració
inicial de la situació.

2) Assegurar-se que el centre de control, alarma i comunicacions (CCAC) fa els
avisos corresponents.

3) Avisar al cap d’emergència (CE) i seguir les seves instruccions.

4) Assegurar-se que la recepció d’ajuda externa queda coberta.

5) En cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit marítim, trucar a Salvament
Marítim i a la Guàrdia Civil.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Coordinar les actuacions de l’equip de primera intervenció (EPI) i, si escau, de
l’equip de segona intervenció (ESI), així com les de l’equip d’evacuació i
confinament (EEC).

2) Determinar les mesures d’evacuació o de confinament necessàries.

3) Mantenir informat al cap d’emergència (CE).

4) Ser l’interlocutor amb els mitjans d’intervenció externs i estar en contacte
permanent amb aquests per tal de facilitar la informació sol·licitada.

5) Seguir les instruccions dels mitjans d’intervenció externs i realitzar les accions
complementàries sol·licitades.

6) En cas de vessament de contaminant a l’aigua i tancament de la bocana amb
barreres anticontaminació, garantir que els mitjans aquàtics que hagin
d’actuar es trobin a la part exterior de la bocana o disposin d’un pas habilitat
per accedir-hi (per exemple, l’embarcació de Salvament Marítim).

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Informar al cap d’emergència (CE) de la finalització de les accions
d’intervenció.

2) Proposar la desactivació del PAU al cap d’emergència (CE) d’acord amb les
indicacions dels mitjans d’intervenció externs.
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FITXA D’ACTUACIÓ 

3 
EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

Membres: Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita i personal de la concessió afectada 

ACCIONS INICIALS 

1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de l’emergència.

2) Fer ús dels equips de protecció individual (EPI) corresponents.

3) Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció (CI).

4) En cas d’incendi, utilitzar els mitjans existents a la zona per extingir-lo.

5) En cas d’evacuació, col·laborar amb l’equip d’evacuació i confinament.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

Incendi en embarcació: 

1) Aïllar l’embarcació (retirar les embarcacions veïnes, etc.).

2) Assegurar els caps que lliguen l’embarcació al moll.

3) Trincar l’embarcació amb cadenes o cables metàl·lics al moll, si escau.

4) Intentar apagar les flames.

Incendi en edifici o instal·lació 

1) Tallar el subministrament elèctric de la zona afectada.

2) Retirar productes que puguin fer revifar el foc.

3) Retirar vehicles i embarcacions propers.

4) Intentar apagar les flames.

5) Tancar les portes per tal de confinar-lo.

6) No intentar salvar objectes ni equipaments.

Vessament de contaminant a l’aigua 

1) Localitzar l’origen del vessament i aturar-lo.

2) Aturar el trànsit marítim.

Vessament de contaminant al terra 

1) Localitzar l’origen del vessament i aturar-lo.

2) Aturar el trànsit rodat.

3) Senyalitzar la zona afectada.

4) Utilitzar material absorbent per retirar el contaminant vessat.

5) No tocar el contaminant vessament amb les mans.

En general, intentar resoldre la situació d’emergència sense posar en perill la pròpia 
integritat física i mantenir, en tot moment, informat al cap d’intervenció (CI).  

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Col·laborar en les tasques de neteja per tal de retornar a la normalitat.
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FITXA D’ACTUACIÓ 

4 
EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

Membres: Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita, marineria del Club Nàutic de Sant Carles de la 
Ràpita i marineria de Sant Carles Marina 

Només es constituirà en cas de vessament de contaminant a l’aigua o quan sigui 
necessari utilitzar el material anticontaminació marina. Tanmateix, aquest equip podrà 
actuar en rescats aquàtics en casos de caigudes de persones a l’aigua.  

ACCIONS INICIALS 

1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de l’emergència.

2) Fer ús dels equips de protecció individual (EPI) corresponents.

3) Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció (CI).

4) Estibar correctament, sobre l’embarcació, el material anticontaminació.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) No circular ràpid amb l’embarcació ni travessar la taca de contaminant.

2) Instal·lar les barreres absorbents i/o de contenció al punt on s’ha iniciat la taca
de contaminant.

3) Assegurar la correcta col·locació de les barreres, amb la cara absorbent de les
barreres en contacte directe amb el contaminant vessat.

4) Si escau, instal·lar les barreres absorbents i/o de contenció a la bocana del
port o de la dàrsena on s’ha produït el vessament.

5) Si escau, utilitzar draps i fulls absorbents per retirar la major quantitat de
contaminant vessat a l’aigua.

6) No tocar el contaminant vessat amb les mans.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Extreure de l’aigua el material anticontaminació impregnat.

2) Dipositar el material que no es pugui reutilitzar al mòdul de recollida d’olis o al
punt indicat pel cap d’intervenció (CI).
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FITXA D’ACTUACIÓ 

5 

EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC)  
Cap: Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud 
Suplent 1: Guardamolls del port de Sant Carles de la Ràpita 
Suplent 2: Guardamolls del port de Les Cases d'Alcanar 
Membres: Ajudant de Guardamolls del port de Sant Carles de 
la Ràpita i personal de concessions no afectades 

ACCIONS INICIALS 

1) En ser avisats, dirigir-se a les sortides o als accessos dels punts de
confinament, segons correspongui.

2) Actuar seguint les consignes del cap d’evacuació i confinament (CEC).

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Mantenir la calma.

2) En cas d’evacuació, esperar a les persones que han de ser evacuades a les
sortides dels recintes i/o edificis.

3) En cas d’evacuació, dirigir les persones evacuades fins als punts de reunió.

4) En cas de confinament, tancar les portes i finestres de la instal·lació per
habilitar-la com a lloc de confinament.

5) Recomptar les persones evacuades o confinades i informar-ne al cap
d'evacuació i confinament (CEC).

6) Assegurar-se que no queda ningú per evacuar o confinar.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Col·laborar en les tasques de neteja, si escau.
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FITXA D’ACTUACIÓ 

6 
GABINET DE COMUNICACIÓ (GC) 

Titular: Responsable de Premsa de Ports de la Generalitat 
Suplent: Sala de premsa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

ACCIONS INICIALS 

1) En rebre l’avís d’activació del PAU, decidir juntament amb el cap d’emergència
(CE) el contingut i l’abast inicial de la informació a transmetre.

2) Preparar i transmetre la informació necessària pels usuaris del port.

3) En cas d’activació de plans d’àmbit superior, contactar amb el corresponent
responsable o cap de premsa i coordinar les actuacions.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Atendre totes les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la
gestió de l’emergència.

2) Fer arribar als usuaris del port la informació sobre l’evolució de l’emergència i
el grau d’operativitat del recinte portuari.

3) Col·laborar amb altres gabinets de comunicació activats.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Decidir la informació a transmetre als mitjans de comunicació i als usuaris del
port.
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FITXA D’ACTUACIÓ 

7 
CENTRE DE CONTROL, ALARMA I 

COMUNICACIONS (CCAC) 

El centre de control, alarma i comunicacions pot establir-se en diferents indrets 
segons el lloc i el moment en què es produeixi l’emergència. A continuació es detalla 
el procediment a seguir per transmetre l’alarma, el qual coneixen tots els usuaris i 
concessionaris del port de Sant Carles de la Ràpita.   

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC 

Qui detecta l’emergència realitza les següents trucades: 

1) Trucada al 112

- Naturalesa de l’emergència (accident, incendi, vessament...)

- Lloc exacte

- Si hi ha o no hi ha víctimes i el seu estat

- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat

2) Trucada al CECAT (977.29.76.00 o 93.551.72.85)

3) Trucada al Cap d'Emergència 

4) Trucada al Cap d’Intervenció 

5) Trucada a la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita (977.74.07.17)

Si l'emergència es produeix en l'àmbit marítim: 

6) Trucada al Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona
(977.21.62.03 / 977.21.62.15)

7) Trucada al Servei Marítim de la Guàrdia Civil (062)

En finalitzar l’emergència: 

8) Trucada al CECAT (977.29.76.00 o 93.551.72.85)

Durant l’emergència, cal assegurar-se que queda una línia telefònica lliure per rebre 
trucades dels mitjans d’intervenció externs, així com del CECAT, per tal que puguin 
actualitzar la informació sobre l’evolució de l’emergència. 

La trucada al 112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla d'autoprotecció 
s'apliqui de forma preventiva davant una contingència interna o externa o no es 
requereixi ajuda externa. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

8 PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC 

El protocol que es detalla a continuació es posarà a disposició de totes les activitats i 
usuaris del port de Sant Carles de la Ràpita per tal de garantir un bon sistema d’avís 
als cossos i forces de seguretat. 

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC AL PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

Qui detecta l’emergència realitza les següents trucades: 

1) Trucada al 112
- Naturalesa de l’emergència (accident, incendi, vessament...)
- Lloc exacte
- Si hi ha o no hi ha víctimes i el seu estat
- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat

2) Trucada al Cap d’Intervenció (Cap de Guardamolls)

3) Trucada a la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita: 977.74.07.17

4) Trucada al CECAT: 977.29.76.00 o 93.551.72.85

Si l'emergència es produeix en l'àmbit marítim: 

5) Trucada a Salvament Marítim:  977.21.62.03 / 977.21.62.15

6) Trucada a la Guàrdia Civil:  062

En finalitzar l’emergència: 

7) Trucada al CECAT: 977.29.76.00 o 93.551.72.85

PROTOCOL D’AVÍS PER RÀDIO VHF AL PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

1) Trucada d'avís inicial de l'emergència: CANAL 9

2) Comunicació durant l'emergència: CANAL 73 o 74

Un cop realitzat l'avís inicial pel canal 9, cal passar les comunicacions pel canal 73, o pel canal 
74 en cas que el 73 no estigui lliure, fins a la fi de l'emergència.  

Recomanacions: 
- Deixar una línia telefònica lliure en tot moment per rebre trucades dels 

mitjans d’intervenció externs i/o del CECAT per actualitzar informació. 
- Els actuants han d’actualitzar la informació sobre l’evolució de 

l’emergència a les persones a càrrec de la comunicació. 
- Mantenir la calma. 

La trucada al 112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla d'autoprotecció 
s'apliqui de forma preventiva davant una contingència interna o externa o no es 
requereixi ajuda externa. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

9 INCENDI EN EDIFICI 

INCENDI 
EN EDIFICI 

EVACUACIÓ 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS 
EXTINCIÓ 
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
D’EVACUACIÓ I 
CONFINAMENT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

10 INCENDI AL PUNT DE PROVEÏMENT DE COMBUSTIBLE 

RETIRAR VEHICLES 
I EMBARCACIONS 

PROPERS 

INCENDI EN 
BENZINERA 

FERITS? 

EVACUACIÓ 
EDIFICS 

PROPERS 

EXTINCIÓ 
INCENDI BOMBERS 

LLUITA CONTRA  
EL FOC AMB  

MITJANS INTERNS 

REDACCIÓ 
 INFORME 

RETORN 
NORMALITAT 

NETEJA 
DE L’ESPAI 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

EQUIP 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

11 INCENDI D’EMBARCACIÓ A LA ZONA TÈCNICA (ESCAR) 

INCENDI  
EN EMBARCACIÓ 

 VARADA 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

AÏLLAR  
EMBARCACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS EXTINCIÓ 
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

12 COL·LAPSE D’INFRAESTRUCTURA (EDIFICI, MOLL, PANTALÀ, ETC.) 

COL·LAPSE  
INFRAESTRUCTURA 

ACORDONAR 
LA ZONA 

AVALUACIÓ 
DANYS 

MATERIALS 

EVACUACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

PERITATGE RECONSTRUCCIÓ 
I/O REPARACIÓ 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
D’EVACUACIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

13 VESSAMENT DE CONTAMINANT A TERRA 

VESSAMENT 
CONTAMINANT 

A TERRA 

ATURAR LA 
FUITA 

SENYALITZAR LA 
ZONA AFECTADA 

NETEJA AMB 
MATERIAL 

ABSORBENT 
PEL TERRA 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

EQUIP  
SEGONA 

 INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

14 CAIGUDA DE GRUA 

CAIGUDA 
GRUA 

A TERRA 

RETORN NORMALITAT REDACCIÓ 
INFORME 

ON? 

FERITS? SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

NETEJA DE 
LA ZONA 

RETIRAR 
GRUA 

A MAR 

AVALUACIÓ 
DANYS 

VESSAMENT? 

SI 

NO 

CONTENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

15 CAIGUDA DE VAIXELL A LA ZONA TÈCNICA / ESCAR (COP DE VENT) 

CAIGUDA VAIXELL 
 AL VARADADOR 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

AVALUACIÓ 
DE DANYS 

RETIRAR EL 
VAIXELL 

AVÍS 
 PROPIETARI 

NETEJA DE 
LA ZONA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

16 ACCIDENT DE TRÀNSIT 

 

ACCIDENT 
DE TRÀNSIT 

AL PORT 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

INCENDI 
VEHICLES? 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

TALLAR  
CIRCULACIÓ 

AL VIAL 

SI 

NO 

BOMBERS EXTINCIÓ 
FOC 

RETIRAR 
VEHICLES 

EQUIP  
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

NETEJA 
PAVIMENT 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

CAP 
D’INTERVENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

17 ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ 

COL·LOCAR BARRERES 
ABSORBENTS 

EMBARCACIÓ 
ENFONSADA 

EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR 
TRÀNSIT  

EMBARCACIONS 

TANCAR  
BOCANA O DARSENA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

BUIDAR AIGUA 
EMBARCACIÓ 

HISSAR  
I VARAR 

 EMBARCACIÓ 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GRUA I  
CAPBUSSADORS 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

18 EMBARRANCAMENT D’EMBARCACIÓ 

COL·LOCAR  
BARRERES  

ABSORBENTS 

EMBARCACIÓ 
EMBARRANCADA 

EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR 
TRÀNSIT  

EMBARCACIONS 

TANCAR  
DARSENA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

REFLOTAR 
EMBARCACIÓ 

EQUIP  
SEGONA 

INTERVENCIÓ 

CAPBUSSADORS 

VESSAMENT? 

SI 

NO 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

19 INCENDI EN EMBARCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDI  
EN EMBARCACIÓ 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

AÏLLAR  
EMBARCACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS 
EXTINCIÓ  
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS 

NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

VESSAMENT? 

SI 

NO 

TASQUES DE 
CONTENCIÓ 

PRIMARIA 
EFECTIVES? SI 

NO 

TANCAR  
BOCANA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

20 ARRIBADA D’EMBARCACIÓ AMB VIA D’AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIXELL AMB 
VIA D’AIGUA 

ATRACADA 
FOSSAT  
ESCAR 

SI VESSAMENT? 

HISSADA  
EMBARCACIÓ 

BUIDAT  
D’AIGUA 

REPARACIÓ RETORN NORMALITAT 

NO 

CONTENCIÓ  

REDACCIÓ  
INFORME 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

21 VESSAMENT DE CONTAMINANT A L’AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURAR FUITA 

VESSAMENT 

 TASQUES DE 
CONTENCIÓ 

PRIMARIA 
EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR TRÀNSIT  
EMBARCACIONS 

TANCAR  
BOCANA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
SEGONA 

 INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

22 CAIGUDA DE VEHICLE A LES AIGÜES DEL PORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICLE 
A L’AIGUA 

RETIRADA BARRERES 

RETORN  
NORMALITAT 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

RETIRADA  
VEHICLE 

VESSAMENT? 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

CONTENCIÓ 
VESSAMENT 

SEM 

NO 

FERITS? 

SI 

NO 

GRUA I  
CAPBUSSADORS 

REDACCIÓ  
INFORME 

GESTIÓ  
BARRERES  

IMPREGNADES 

GESTOR DE  
RESIDUS  

AUTORITZAT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

23 CAIGUDA DE PERSONA A LES AIGÜES DEL PORT 

PERSONA A 
L’AIGUA 

RETORN  
NORMALITAT 

EQUIP  
SEGONA 

INTERVENCIÓ 
RESCAT AQUÀTIC 

SI 

POT NEDAR? 

PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

PERSONA 
FORA DE 
L’AIGUA 

TANCAR 
DÀRSENA 

INDICAR-LI 
SITUACIÓ ESCALA 

DE SALVAMENT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

24 ARRIBADA DE FERIT PER MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBADA  
EMBARCACIÓ 

AMB FERIT 

RETORN  
NORMALITAT 

PRIMERS  
AUXILIS 

SEM 

ESPERAR  
EMBARCACIÓ 

AL PUNT 
D’AMARRAMENT 

OBRIR VIES 
D’EVACUACIÓ 

EVACUACIÓ DEL 
FERIT 

PREPARACIÓ  
PUNT ATRACAMENT 

ESPERAR  
ARRIBADA SEM  
A L’ENTRADA 

DEL PORT 

REDACCIÓ 
INFORME 

CAP 
D’INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

25 EMERGÈNCIA SANITÀRIA (FERIT NO TRAUMÀTIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENT NO 
TRAUMATIC 

RETORN  
NORMALITAT 

DEMANAR  
AJUDA 

TRUCADA 
112 

PACIENT EN  
POSICIÓ LATERAL 
DE SEGURETAT 

NO 

SEGUIMENT 
CONSTANT DEL 

PACIENT 

ATURADA  
CARDIORESPIRATORÌA?  

REANIMACIÓ 
CARDIO  

PULMONAR 

REDACCIÓ 
INFORME 

SI 

DEMANAR  
AJUDA 

TRUCADA 
112 

SEM 

EVACUACIÓ  
PACIENT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

26 TEMPORAL MARÍTIM 

TEMPORAL 
MARÍTIM 

AVÍS A USUARIS 
ACTIVACIÓ 
INUNCAT 

NIVELL 1  
(SITUACIÓ DE RISC) 

TANCAMENT DEL 
DIC ESPATLLER 

NIVELL 2  
(SITUACIÓ D’ALT RISC) 

RETORN  
NORMALITAT 

DESACTIVACIÓ 
INUNCAT 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

27 AMENAÇA DE BOMBA 

AMENAÇA 
DE BOMBA 

TRUCADA 
LOCALITZACIÓ 

PAQUET  
SOSPITÓS 

EVACUACIÓ 
 DEL RECINTE 

ESTABLIR  
PERÍMETRE  
SEGURETAT 

MOSSOS ESQUADRA 

REVISIÓ  
RECINTE PORTUARI 

AMENAÇA 
FALSA 

AMENAÇA 
CERTA 

DESACTIVACIÓ 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
 INFORME 
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RELACIÓ DE FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL 

1) Incendi a terra

2) Incendi en una embarcació

3) Explosions

4) Vessaments de productes químics o combustible a terra o a mar

5) Inundacions

6) Enfonsament d’embarcació

7) Brot de Legionel·la

8) Presència d’animals protegits i/o perillosos
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 INCENDI A TERRA 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Emissions atmosfèriques.
� Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi).
� Residus (material cremat)
� Consum aigua per l’extinció del incendi

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
� Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les

actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
� Tallar el subministrament elèctric de la zona afectada
� Evitar la propagació del incendi retirant els productes que revifin el foc.
� Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques:

- Retirar els residus (material cremat). 
- Gestionar correctament els residus. 
- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats. 
- Avaluar els impactes ambientals.   
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 INCENDI EN UNA EMBARCACIÓ 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Emissions atmosfèriques.
� Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de

l’incendi).
� Residus (material cremat o enfonsat i absorbents

contaminats en cas de vessament contaminant provocat per
l’incendi).

� Destrucció de la flora i fauna marina
� Contaminació de l’aigua (en cas de vessament contaminant producte de l’incendi).

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
� Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les

actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
� Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques:

- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, 
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i 
emmagatzemar-los en un lloc segur. 

- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants al mar. Si és 
així impedir en primer lloc la propagació del contaminant  mitjançant les barreres 
de contenció (si es disposa). En cas de tractar-se d’un vessament important 
avisar immediatament a les autoritats.  

- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No 
utilitzar aigua per recollir el contaminant.  

- Gestionar el material absorbent com un residu perillós. 
- Retirar els residus (material cremat o enfonsat). 
- Gestionar correctament els residus. 
- Reposar de nou els elements contraincendis i anticontaminació utilitzats. (si 

escau) 
- Avaluar els impactes ambientals 
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 EXPLOSIONS 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Emissions atmosfèriques.
� Abocament (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi).
� Residus (material cremat i absorbents contaminats en cas de

vessament contaminant provocat per l’explosió).
� Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
� Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració (en cas

de vessament contaminant producte de l’explosió).
ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
� Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les

actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
� Un cop apagat el foc es realitzaran les següents tasques:

- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, 
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben propers i emmagatzemar-los 
en un lloc segur. 

- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a 
conseqüència de l’explosió. Si és així impedir en primer lloc la propagació del 
contaminant mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de 
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats.  

- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No 
utilitzar aigua per recollir el contaminant.  

- Gestionar el material absorbent com un residu perillós. 
- Retirar els residus (material cremat). 
- Gestionar correctament els residus.  
- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats. (si escau) 
- Avaluar els impactes ambientals 
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VESSAMENTS DE PRODUCTES QUÍMICS o COMBUSTIBLES  A TERRA O MAR  
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Abocaments incontrolats de substàncies perilloses
� Residus de material malmès per el vessament i absorbents

contaminats.
� Emissions atmosfèriques (no controlable).
� Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
� Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons  el Pla d’Autoprotecció.
� Identificar el producte o productes implicats al

vessament i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas de vessament accidental de les fitxes
de seguretat dels productes.

� En el cas que l’abocament arribés a la xarxa d’aigua,
informar a les autoritats.

� Impedir en primer lloc la propagació del contaminant
mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament
(barreres de contenció, material absorbent). En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar
immediatament a les autoritats.

� Retirar al màxim els contaminants mitjançant el material absorbent adient segons si es
tracta d’un vessament marí o sobre el sòl. No utilitzar aigua per recollir el contaminant.

� Gestionar el material absorbent com un residu perillós.
� Avaluar els impactes ambientals.
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INUNDACIONS 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Abocaments incontrolats.
� Residus de material malmès i absorbents contaminats (en vas de

vessament causat per la inundació).
� Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
� Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons  el Pla d’Autoprotecció.
� Un cop localitzada la inundació, tallar el subministrament d’aigua  de la zona.
� Evacuar al personal i usuaris de la zona.
� Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, residus,

pintures, combustibles, etc. que es troben a la zona i emmagatzemar-los en un lloc
segur.

� Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a
conseqüència de la inundació. Si és així impedir en primer lloc la propagació del
contaminant mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats. Retirar al
màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible.

� Un cop detinguda la font de la inundació, es realitzaran les següents tasques:
- Evacuar l’aigua per les vies de desguàs. (sempre qui no s’hagi produït 

contaminació) 
- Gestionar correctament els residus que es produeixin producte de la inundació. 
- Avaluar l’impacte ambiental. 
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ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Abocaments incontrolats
� Residus de material malmès i absorbents contaminats en cas

de vessament de contaminants.
� Destrucció de la flora i fauna marina
� Contaminació de l’aigua

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
� Evacuar al personal de l’embarcació.
� Assegurar que no es produeix cap tipus d’abocament de combustible i, de ser així,

impedir l’avançament del vessament mitjançant les barreres de contenció i
posteriorment retirar els contaminants mitjançant absorbents adequats. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats

� Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, residus,
pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i emmagatzemar-los en un
lloc segur.

� Intentar extreure l’aigua de l’embarcació.
� Gestionar correctament els residus de material malmès, la mateixa embarcació si es

considera com a tal i els absorbents utilitzats en cas de vessaments contaminants..
� Avaluar l’impacte ambiental
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BROT DE LEGIONEL·LA 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 
� Emissions atmosfèriques  (Legionella pneumophila)
� Residus de les operacions de desinfecció (envasos que han

contingut substàncies perilloses).

ACTUACIONS A REALITZAR: 
� Avís immediat a Sanitat
� Evacuar la zona afectada
� Col·laborar al màxim  amb el personal interventor
� Gestionar correctament els residus que es puguin generar en les tasques de

desinfecció
� Avaluar l’impacte ambiental
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PRESÈNCIA  D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS 
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

� Espècies protegides
� Animals perillosos

TORTUGA BABAUA   
(Caretta caretta) 
Els individus adults no solen sobrepassar 
els 100 cm. La coloració és marró amb 
variacions importants entre individus de la 
mateixa espècie. 

TORTUGA VERDA  
(Chelonia mydas)  
Les mides i els pesos són superiors als de 
la tortuga babaua (120 cm /100 kg).  

TORTUGA LLAÜT  
(Dermochelys coriacea) 
Es tracta de la tortuga més gran del món, i 
pot arribar a mesurar fins a 3 metres de 
longitud i pesar 500 kg. 

RORQUAL COMÚ  
Balaenoptera physalus 
Longitud: de 18 a 23 metres 

CATXALOT  
Physeter macrocephalus 
Longitud: de 14 a 18 metres 

DOFINS 

CAP D’OLLA GRIS  
Grampus griseus 

CAP D’OLLA COMÚ  
Globicephala melas 
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PRESÈNCIA  D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS 
BALENA AMB BEC DE CUVIER  
Ziphius cavirostris 
Longitud: de 5 a 7 metres 

RAJADES  

TAURONS i TINTORERES 
Al Mediterrani, hi ha espècies 
potencialment perilloses, com: 

-    Carcharodon carcharias: tauró blanc 
-    Galeocerdo cuvier: tauró tigre 
-    Carcharinus leucas: tauró toro 
-    Isurus oxyrinchus: solraig o marrajo 

Altres espècies que tot i no ser els més 
perillosos, poden atacar per defensar-se  si 
es veuen amenaçats són: 

-    Carcharinus plumbeus: tauró gris 
-    Prionace glauca: tintorera 

Tauró gris 

Tintorera 

ACTUACIONS A REALITZAR: 
• Avís al Cos d’agents rurals al Tel. 93 561 70 00 o a través del 112
• Evacuar la zona afectada
• És molt important no causar danys als animals
• Col·laborar al màxim  amb el personal interventor
• Avaluar l’impacte ambiental
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