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DOCUMENT 0: INTRODUCCIÓ  
 

 

0.0 INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I LEGISLACIÓ 
 
Aquest pla d´autoprotecció vol ser l´instrument per donar resposta al que en matèria 
d´autoprotecció disposa la legislació vigent a través del Decret 30/2015, de 3 de març pel 
qual s´actualitza i deroga el Decret 82/2010, de 29 de juny per qual s’aprovava el catàleg 
d´activitats i centres obligats a adoptar mesures d´autoprotecció i el contingut d´aquestes 
mesures, el format a presentar i el sistema per integrar-se a la Plataforma Hermes de la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
L´activitat està inclosa a l’Annex I, Catàleg d´activitats i centres amb obligació 
d´autoprotecció en protecció civil, epígraf A, Catàleg d´activitats i centres d’interès per a la 
Protecció Civil de Catalunya, en l´apartat c), Activitats d´infraestructures de transports, 
dins del punt 7, ports d’interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i 
esportius que no siguin d’interès general. 
 
En efecte, a tots els ports es poden desencadenar situacions de risc a causa de l´activitat 
humana o causades per fenòmens naturals. Les emergències repercuteixen directament 
en el funcionament habitual dels ports, tot i que el desencadenant es trobi fora del recinte 
portuari. També tenim que considerar que els ports, per la seva situació, per la 
concentració de bens de gran valor i, especialment, per la presencia constant d´usuaris, 
son instal·lacions especialment vulnerables. 
 
L´objectiu principal d´aquest document es 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, hem de: 
- Adoptar les mesures preventives necessàries per a 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 el mes ràpidament possible les instal·lacions afectades per les 

emergències. 
Per tal d´aconseguir la màxima eficiència d´aquest pla, cal establir-ne la coordinació amb 
els altres plans d’àmbit superior que ens afecten. 
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La legislació bàsica que és d’aplicació en relació al Pla d’autoprotecció del P o r t  

d e  T o r r e d e m b a r r a  és de dos tipus, la sectorial en matèria de protecció civil i 

la sectorial en matèria de ports. 

 
En relació a la legislació de protecció civil, la Generalitat de Catalunya té la 

competència exclusiva en matèria protecció civil, de conformitat al que es disposa a 

l’art. 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de 2006, per tant, serà d’aplicació, en tant li 

correspongui, la següent legislació: 
 

 Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya (DOGC núm. 

2401, de 29 de maig de 1997, correcció d’errades DOGC núm. 2406, de 5 de 

juny de 1997). 

 
 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya (DOGC núm. 3.865, de 15 d’abril). 

 
Desenvolupades pels següents Decrets: 

 
 Decret 152/1987, de 9 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció 

Civil de Catalunya (DOGC núm. 841, de 20 de maig), amb diferents 

modificacions posteriors: 

‐ Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació dels articles 4.3 i 5.3 del 

Decret 152/1987, de 9 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil 

de Catalunya (DOGC núm. 1155, de 14 de juny). 
 

‐ Decret 16/1991, de 4 de febrer, de modificació del Decret 152/1987, de 9 

d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (DOGC 

núm. 1409, de 20 de febrer) 
 

‐ Decret 255/1991, de 25 de novembre, de modificació de l’article 4.3 del 

Decret 152/1987, de 9 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil 

de Catalunya (DOGC núm. 1529, de 13 de desembre). 
 

‐ Decret 33/1995, de 7 de febrer, de modificació del Decret 152/1987, de 9 

d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i del 

Decret 246/1992, de 26 d’octubre, sobre la creació del Centre de 

Coordinació  Operativa  (DOGC núm. 2017, de 27 de febrer). 
 

 Decret 246/1992,  de 26  d’octubre, sobre la  creació del Centre de 

Coordinació Operativa (DOGC núm. 1668, de 1 de novembre). Modificat pel 

Decret 33/1995 
 

 Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 

contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 

municipals (DOGC núm. 2945, de 4 d’agost). 
 

 Decret 161/1995, de maig pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 

Catalunya (PROCICAT) ) (DOGC de 2 de juny de 1995) 
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 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 cas d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines, sigui d’origen 

químic o bacteriològic, s’actuarà d’acord al que es disposa pel Pla Especial 

d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines (CAMCAT) i, en el 

seu cas, pel pla d’actuació municipal (PAM) de Torredembarra per risc de 

contaminació marina. 

 
En el cas de les emergències que tenen lloc a la mar cal tenir present el que 

disposa al respecte la “Ley 24/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante”, especialment al seu art. 88. 3. g, que es desenvolupa pel 

“Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el que se regulan las Capitanías 

Marítimas” i a la Secció 3 del Capítol III (Administración Marítima) del Títol III (de la 

Marina Mercante) respecte a la “Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima” 

(SASEMAR). Tanmateix en relació a les emergències i protecció civil en la mar l’Estatut 

d’Autonomia (Ley Orgànica 6/2006, de 19 de juliol) atorga la competència executiva a 

la Generalitat de Catalunya. 

 
En relació a les aigües interiors cal tenir present el 

 

 “Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen 

medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones 

de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo 

y portuario” (BOE núm. 39 de 14/02/2004). 

 
En matèria de ports és d’aplicació el que es disposa a: 

 
 La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya (DOGC núm. 2632 

de 5 de maig) 
 

 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 

(DOGC núm. 3999 de 30 d’octubre de 2003). 
 

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

Portuària (DOGC núm. 3443/2001 d’1 d’agost). 

 
També serà d’aplicació el disposat al: 

 
 Reglamento General de Régimen Interior del Puerto Deportivo y Pesquero de 

Torredembarra, aprovat per el Consell d´Administració de Port Torredembarra, 
S.A. en data 30 de Novembre de 2005 i per la direcció General de Ports i 
Transports del Departament de Política territorial i Obres Públiques de la 
generalitat de Catalunya en data 15 de Gener de 2007. 

 
 
En relació als edificis cal senyalar que, en tot moment, compliran el que es disposa per: 

 
 “Código técnico de la Edificación” (CTE), aprovat per Real Decreto 314/2006 
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de 17 de març (BOE núm. 74 de 28 de març de 2006). 
 

 “Reglamento de instalaciones contra incendios”. R.D. 1942 de 5 de 

novembre de 1993.  (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993). 

 
 
 
De conformitat amb l’art. 4 d) de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 

5584 de 10 de març de 2010), el port de Torred emb arra  resta subjecte a les 

determinacions de l’esmentada Llei, quan procedeixi en el marc de la preceptiva 

llicència municipal, d’acord el que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control d’activitats (DOGC núm. 5524 de 11 de desembre de 2009) 

 
A més, totes les activitats que es realitzin als locals situats a l’àmbit del present Pla 

hauran de disposar de la corresponent llicència ambiental i complir la legislació 

d´aplicació. 

 

Aquest PLA D´AUTOPROTECCIÓ ha estat elaborat per: Miguel Angel Gutiérrez García 

 

Que signa com a acreditat 

 

 

 

I es subscrit per: 

 

 

 

Les dades obtingudes per a l´elaboració del Pla d´Autoprotecció son reflex de la situació 

analitzada en les visites, així com de les informacions facilitades per la Institució sense 

prejudici de possibles canvis o circumstancies no contemplades que puguin donar-se en el 

futur i que originin revisions o precisions en el present document. El titular haurà de posar 

en coneixement tals circumstancies. 

 

Aquest Pla d´Autoprotecció haurà de ser revisat abans de quatre anys a partir de la data de 

la signatura i homologació i així mateix, sempre que tinguin lloc modificacions substancials. 
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DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I 

AVALUACIÓ DEL RISC 
 
 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

 

1.1.1 NOM 
 

Port esportiu de Torredembarra concessionat a Port Torredembarra, S.A. 
 

 

1.1.2 RAÓ SOCIAL 
 

Port Torredembarra, S.A.  

Edifici capitania (Port Torredembarra) 

43830 Torredembarra (El Tarragonès)  

Tel: 977 64 32 34 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 
 

 

1.1.3 NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 
 

A-43355403 
 

1.1.4 ADREÇA POSTAL 
 

Port Torredembarra, S.A.  

Edifici capitania (Port Torredembarra) 

43830 Torredembarra (El Tarragonès)  
 

 

1.1.5 DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 

Persona contacte: Sr. Oriol Milà 

Director i Capità del port  / Gerent / Cap d´Emergències 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 
Tel. Mòbil: 627 988 307 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 
 

 

Persona contacte (2): Cap d´Intervenció 

Contramestre Sr. Albert Limeres/ Cap d´Operacions Sr. Alfred Siller 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 

Tel. Mòbil: 671 037 636 / 659 776 344 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es operacions@port-torredembarra.es 
 

1.1.6 IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES TITULARS DE L’ACTIVITAT 
 

Sr. Oriol Milà 

Director i Capità del port  / Gerent 

PORT TORREDEMBARRA, S.A. 

Tel. 977 64 32 34  oficines - 671 097 635 (servei 24 hores) 
Tel. Mòbil: 627 988 307 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 

 

mailto:capitania@port-torredembarra.es
mailto:eamatriain@cnelbalis.com
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:operacions@port-torredembarra.es
mailto:eamatriain@cnelbalis.com
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1.1.7 NOM DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I 
RESPONSABLES 

 

Director del pla:  
Sr. Oriol Milà 

Director i Capità del port  / Gerent 

PORT TORREDEMBARRA, S.A. 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 
Tel. Mòbil: 627 988 307 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic:  capitania@port-torredembarra.es 
 

Cap d´Emergències:  

Sr. Oriol Milà 

Director i Capità del port  / Gerent 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 
Tel. Mòbil: 627 988 307 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 

 
Cap d Íntervenció:  
Sr. Albert Limeres (Cues) - Contramestre 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 

Tel. Mòbil: 659 776 344 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

 

Responsable Centre de Control, Avisos i Comunicacions:  

Mariner de Torn 

Tel. 671 097 635 (servei 24 hores) 

FAX: 977 64 32 36 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

 

Responsable Gabinet de Comunicació:  

Sra. Laia Manero  
Tel. 977 64 32 34  (servei 24 hores) 

Tel. Mòbil: 658 876 527 

FAX: 977 64 32 36 
Correu electrònic: comunicació@port-torredembarra.es 

 
 
 

1.2 EMPLAÇAMENT, DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS, COORDENADES UTM DE L’ESTABLIMENT. 
 

 

1.2.1 EMPLAÇAMENT 
 

El port de Torredembarra és un port esportiu que acull, també, una dàrsena pesquera, situat 

al litoral del casc urbà de la vil∙la de Torredembarra, municipi de la comarca del Tarragonès, al 

nord del port de Tarragona. Les seves coordenades són: 

Latitud 41o      7’ 30” N 
Longitud 1o   24’  0” E 

 
Està situat en el sector marítim de Torredembarra, com una prolongació del seu Passeig Marítim pel 

seu costat de ponent, ocupant el mar litoral que limita amb el Roquer, un penya‐segat situat al 

mailto:eamatriain@cnelbalis.com
mailto:eamatriain@cnelbalis.com
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:comunicació@port-torredembarra.es
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final de la llarga platja de Torredembarra, coneguda com platja de la Paella. Ocupa una zona 

de fons sorrencs amb profunditats que en alguna zona, han arribat als 11 metres. 

La titularitat del port pertany a Port Torredembarra SA que gestiona la major part del port sota 

la tutela de la Subdirecció general de Ports i Costes, de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya, mentre la 

dàrsena pesquera està gestionada directament per Ports de la Generalitat 
 

Les coordenades UTM (vèrtex nord – est de l’edifici de Capitania del Port) 

són: X = 365.892,56                           Y = 4.555.160,69 

 
El plànol P 1.1 detalla la situació i emplaçament del port. 

 
El port acull les activitats d’esbarjo i pesqueres i les seves característiques físiques més notables 

es centren en tres punts: 

 
• Es tracta d’un port artificial recolzat al massís rocós anomenat Roquer i el petit cap de la 

zona dels  Munts, que el protegeixen pel costat de l’oest, i que li ofereixen una 
protecció natural davant els temporals de ponent. 

 
• El fons és sorrenc, al final d’una important unitat fisiogràfica, àmplia, que s’inicia a 

ponent del port de Vilanova i la Geltrú. El moviment longitudinal de sorra, de llevant 
a ponent, tot i l’amplitud de la platja, no aporta problemes d’aterrament a la bocana, 
mantenint‐se el calat, d’uns 8 m. 

 
• Tot i trobar‐se en un fons sorrenc, es troben algunes formacions rocoses que no 

presenten problemes importants per a la navegació. 
 

 
 

1.2.2 ÀMBIT 
 

L’àmbit territorial del present Pla és la superfície de mar i de terra del litoral de Torredembarra 
que constitueix el sistema general portuari del port de Torredembarra, definint com a tal l’espai 
delimitat pel límit de la zona de servei del port i el mar territorial, que va ser fixada a 
l’acta d’adscripció parcial dels terrenys de domini públic de mar litoral corresponents a l’obra 
d’infraestructura portuària del port esportiu i pesquer de Torredembarra, signada entre els 
representants del MOPU i de la Generalitat de Catalunya, el 3 de juny de 1.993. 

 
Aquest àmbit va ser concessionat a Port Torredembarra SA amb una superfície total de 
150.681,38 m2 dels quals 69.683,13 corresponen al mirall d’aigua i els restants 80.998,25 m2 a 
la de terra (18.520,16 m2 corresponen a les esculleres i espatllers). Aquesta superfície inclou, 
per la seva integració amb les instal∙lacions que gestiona Port Torredembarra, els 13.094,42 m2 

de la dàrsena pesquera. L’àmbit del pla i de la concessió es detalla al plànol núm. P 1.2 
 

Urbanísticament, el planejament urbanístic vigent de Torredembarra (Revisió del Pla general 
de ordenació urbana municipal, aprovat el 20 de març de 2002) qualifica tot l’àmbit del port com 
sol urbà, sector portuari (clau SP) que forma part dels sistemes de comunicació). 

 
El medi físic on es desenvolupa aquest Pla d’autoprotecció és una obra artificial i per això no 
escau de definir‐ne unes característiques de subsòl ni una topografia, ja que seria d’escassa utilitat. 
Per la banda de terra el límit be establert per l’atermenament de la zona marítima – terrestre. 

 
Els altres elements que delimiten l’àmbit són: 

 
‐ El dic de llevant (primera alineació del dic d’abric) presenta una alineació recta de 228,00 m de 
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llargada, mesurats al peu de l’espatller i és perpendicular a l’alineació del dic d’abric, que a la 
seva vegada es paral∙lel al moll de ribera. 

 
‐ El dic d’abric, prolongació del dic de llevant, presenta dues alineacions, la primera de 330,60 m  i 

un rumb de 389 – E, mentre que la segona, que correspon a la zona depassable, és circular de 
160,00 m de radi i un desenvolupament de 160,00 m, estant rematada per un morrot 
sensiblement semicircular de 10 m de radi. 

 
‐ El contradic presenta dues alineacions, la primera és recta i té una llargada de 61,50 m. La 

segona, també recta, enllaça amb la primera mitjançant un acord circular amb un radi de 38,00 
m i una llargada de 156 m. En el moll adossat al contradic està la zona destinada a la pesca. 

 
‐ La bocana té 70,00 m d’amplada. 
 

 
1.2.3 PLÀNOLS 

 

Inclosos al Annex 3. 
 

P.1.1 Situació  i  emplaçament  (plànol  de  situació  amb  l’entorn  urbà  i  natural  més 

proper, els accessos generals i les vies de comunicació) 
 

P.1.2         Planta general del port (plànol general del port amb les diferents zones i la 

ubicació dels edificis i instal·lacions)  
 

P.1.3 Accessos i vials interiors: vials interiors al port 

 

1.3 ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA. DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 
 

 

La vil∙la de Torredembarra està situada al litoral de la comarca del Tarragonès, a 13 km de la 
capital. La A ‐7 (antiga CN‐340) és la carretera principal d’accés a la població, així com la AP‐7 que 
disposa d’entrada i sortida en la població (sortida 32), prop del nus del Mediterrani, on la AP – 7 
enllaça amb la AP ‐ 2. També es pot accedir a Torredembarra per la T ‐ 210 des de la Pobla de 
Montornès i des de la Riera de Gaià per la T ‐ 214. Existeix servei de ferrocarril a Torredembarra 
amb l’estació molt propera al port. 

 
El port està situat a 23 km de l’aeroport de Reus i a uns 20 de l’estació de l’AVE de 
Tarragona. 

 
Al port de Torredembarra es pot accedir a través de vials urbans del nucli de la platja de la 
població, concretament pel passeig marítim (passeig d’en Rafael de Campalans), i pel carrer dels 
Pins de la zona dels Munts. Tots dos accessos rodats al port (passeig d’en Rafael de Campalans 
i carrer dels Pins) conflueixen en una rotonda situada a l’entrada del port on existeix un senyal 
informatiu de la situació de l’aparcament del port (lliure o ple). L’accés al port esportiu i al seu 
aparcament disposa d’un dispositiu de control d’accés (una barrera), situat a l’entrada de la 
zona d’accés restringit, actiu tot l’any. També existeix un segon disposit iu de control d’accés, 
una altra  barrera,  desmontada en l´actuali tat ,  més exterior, per  accedir  a l  vial 
perimetral d’accés a la dàrsena pesquera i l’escar amb el seu l’aparcament situat al llarg del vial. 

 
El port disposa d’un bon accés per a vianants al llarg del seu contacte amb el passeig marítim, i 
la platja adjacent, per on pot accedir i sortir una major afluència de gent. En estar integrat al 
passeig marítim com un espai públic més, les possibilitats d’evacuació per via terrestre són 
fàcils pel costat nord. En canvi l’àmbit pesquer del port i la zona de l’escar, situats al peu 
d’un penya‐segat (el Roquer) presenten una menor accessibilitat, ja que l’únic accés rodat és el 
vial esmentat anteriorment, situat al costat nord del port, i els accessos per a vianants a través 
del Roquer es limiten a dos punts situats als dos extrems (sud – carrers Orenga i Pedrera ‐ i 
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nord – Carrer dels Pins) que estan lligats per una zona per a vianants que discorre al peu del 
Roquer. Pel que respecta a la zona d’activitats comercials també està comunicada per un vial 
rodat amb l’accés per a vehicles, que passat el control d’accés discorre perimetral a ella existint 
zones d’aparcament al llarg del vial. 

 
En determinats moments de forta afluència de gent al port, especialment al tancament nocturn de 
les activitats lúdiques, els dos vials que possibiliten l’accés al port poden estar saturats, i 
poden representar problemes a nivell de possibles evacuacions per via terrestre en casos 
d’emergència i d’arribada de mitjans de rescat, extinció o salvament, externs al port. En cas 
d´emergència i activació del PAU, al parlar de dos carrers externs a la nostra instal-lació, s´haurà de 
comunicar la situació a la Policia Local per tal de garantitzar l´accesibilitat (ho farà el CCAC). 

 
L’accés al port disposa d’una tanca pel que es pot limitar l’accés a vianants. L’accés a l’espatller 
està tancat donat el risc de caigudes que pot suposar. 
 
Resum de distancies, recorreguts i temps aproximats de resposta de les ajudes externes: 

 

SERVEI ADREÇA TELÈFON 
DISTANCIA 

KM 

TEMPS 
RESPOSTA 

APROX. 
MINUTS 

Guardia Civil 
Servei Maritim 

Edifici Capitanía - PORT 
977 
643329 

0 0 

CAP 
Onze de Setembre, s/n - 

43830 Torredembarra 
977 
643809 

1,4 6 

Centre Mèdic 
Torredembarra 

Carrer de la Sort, 38 - 
43830 Torredembarra 

977 
644515 

2 7 

Policia local 
Comisaria 

 Plaça de la Vila, 1 - 
43830 Torredembarra 

977 
646005 

2 8 

Guardia Civil 
Plaça del Castell, 4 - 
43830 Torredembarra 

977 
640903 

1,9 8 

Protecció Civil 
Carrer Envalat, 20 - 

43830 Torredembarra 
977 
640025 

3,5 12 

Creu Roja 
Tarragona 

Av. Principat d¨Andorra, 
61 - 43002 Tarragona 

977 
244769 

18 22 

Bombers de la 
Generalitat de 

Catalunya 

Poligon Francolí, s/n - 
43006 Tarragona 

112 20 23 
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Creu Roja El 
Vendrell 

Av. Jaume Carner, s/n - 
43700 El Vendrell 

977 
661141 

20,3 24 

Mossos 
d´Esquadra 

Plaça de Mossos 
d´Esquadra, 1 - 43006 

Tarragona 

977 
640528 

21,6 26 

 

Respecte de la descripció dels trajectes per acudir en cas d´emergència, adjuntem els 
plànols de recorregut, en ordre dels temps ordenats de menor a major: 
 
 
CAP – Torredembarra: 

 
 
Centre Mèdic Torredembarra: 
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Policia Local Torredembarra: 
 

 
 
Guardia Civil Torredembarra: 
 

 
 
Protecció Civil Torredembarra: 
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Bombers Generalitat de Tarragona: 
 

 
 
Mossos d´Esquadra de Tarragona: 
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1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

 
 

 

Es tracta d’un port tradicional, posat en servei al 1996, amb una planta sensiblement rectangular 
i amb un dic d’abric d’escullera de pedra calcaria de pes superior als 5.000 kg en la capa del 
mantell i un espatller de formigó coronat a la cota + 6,50 m amb la part final del dic, corresponent 
al morrot, depassable a la zona de l’avantport. 

 
El port està situat a l’extrem de ponent de la platja de “la Paella” en una zona on existeix un 
penya‐ segat que correspon a la zona coneguda com “els Munts” sobre el que existeix el far de 
Torredembarra. 

 
El port s’organitza al tombant d’un moll de ribera, sensiblement paral∙lel a la línia mitja de la 
costa en aquest indret, amb dues alineacions, corresponent la del costat de llevant i al centre a la 
dàrsena esportiva i a l’escar i la de llevant, reculada en relació a l’anterior,a la dàrsena pesquera. 
El moll de ribera defineix una àmplia superfície de terra on estan disposats en una alineació 
paral∙lela al moll i a una cota 90 cm més alta que la cota del moll (la + 1.00 m), un conjunt de 
quatre edificis articulats entre si, en la major part desenvolupats únicament en planta baixa, 
mentre que en la part central, parcialment, a més en una planta pis. Aquests edificis que acullen 
els locals comercials, bàsicament dedicats a la restauració i l’oci estan situats en una illa envoltada 
pel vial perimetral. 

 
Entre el moll de ribera i la plataforma que acull els locals discorre el vial perimetral als edificis, 
que en aquest tram és unidireccional, i junt al qual, entre ell i la plataforma dels edificis existeix 
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una banda d’aparcaments en bateria. En el perímetre de la plataforma que acull els edificis i 
enfront ells existeix una terrassa amb una pèrgola la gestió de la qual, per trams, correspon al 
local en front del qual està situada. 

 
Al costat de ponent d’aquest bloc de locals, separat d’ells pel vial perimetral, està situat l’edifici 
de capitania que acull els serveis d’administració del port, les dependencies utilitzades per 
centre d´entrenament de la escola de vela del Club Marítim Torredembarra, La Galera campus 
naútic, l´Associació de rem Bogadors de Baix a Mar i activitats de formació marítima, les 
dependencies de marinería i unes oficines del servei marítim de la Guàrdia Civil. Al costat de 
llevant de la illa, també separat pel vial perimetral i el vial que discorre paral∙lelament al moll del 
dic de llevant i del dic d’abric, existeix altre edifici exempt que també acull 3 locals dedicats a la 
restauració i el lleure. 

 
Paral∙lelament a la illa que acull als locals comercials i al vial perimetral existeix un altre 
vial, bidireccional, que discorre pel peu del Roquer i que també acull a cada costat unes bandes 
d’aparcaments en bateria. Aquest vial constitueix l’accés a la dàrsena pesquera situada al costat 
de ponent del port, junt al contradic, i a l’escar, situat entre l’edifici de capitania i la dàrsena 
pesquera i, també, darrera d’ella entre les seves instal∙lacions i el peu del Roquer. 

 
El “Roquer” acull un passeig per a vianants, el paper del qual, fonamentalment és el de encarrilar 
els moviments dels vianants, limitant l’accessibilitat a la major part del “Roquer” per a preservar 
els seus valors naturals i paisatgístics. 

 
Al llarg dels molls adossats al dic de llevant i al dic d’abric existeix un vial perimetral bidireccional 
al llarg del qual, a més de bandes d’aparcament de vehicles, existeixen panyols i un bloc de serveis 
en cadascun dels molls. L’accés al vial a la zona del dic d’abric disposa d’un control constituit per 
una porta d´obertura automática amb targeta magnética, tant per a vehicles com per a vianants de 
manera que tan sols tenen accés els usuaris del moll. 

 
Els amarraments s’organitzen, en primer lloc, al llarg de vuit pantalans que parteixen del moll 
de ribera, perpendicularment a ell. El pantalà 8, que és de major amplada, està format per dos 
molls paral∙lels, massissos, separa la dàrsena esportiva de la pesquera i al seu extrem hi ha una 
plataforma on està situada la benzinera amb els corresponents dipòsits. El moll de ponent 
d’aquest pantalà 8, encara que estigui en la dàrsena pesquera, acull actualment embarcacions 
esportives. Els 8 pantalans defineixen amb el moll de llevant 8 dàrsenes que acullen 
embarcacions amb eslora creixent des de llevant (6,00 m) cap a la bocana (20,00 m) 

 
Altres amarraments estan disposats al llarg del moll de llevant i, els de major mida, al llarg del 
moll adossat al dic d’abric. 
El port disposa de 138 pallols tots ells adossats a l’espatller, uns al llarg del dic de llevant i altres 
al llarg del dic d’abric. 
Com s’ha indicat existeixen un únic accés per a vehicles i altres 2 accessos per a vianants. 

El calat al llarg del port oscil∙la entre els 2,75 m a la part més interior i els 7 junt a la bocana. A 
la bocana el calat arriba als 8,00 m. Des de la posada en servei del port al 1996 no ha calgut 
realitzar cap dragat de manteniment a la bocana del port. 

 

 

a) Característiques físiques. 
 

Es tracta d’una obra artificial que proporciona un àrea protegida pel dic de recer i el contradic 
del port que configuren una bocana orientada a ponent. L’espatller és de formigó en massa i 
adossats a ell existeixen uns panyols. 

 
La secció dels dics de recer i de llevant es conforma exteriorment amb blocs d’escullera de unes 
5 tones de pes amb un talús aproximat 3H / 1V i interiorment amb un espatller de formigó en 
massa, un vial de servei i un moll vertical de formigó. 
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La secció estructural del contradic està formada per escullera de pes superior als 3.000 kg en 
el mantell, que té un talús 5/2, i es corona a la cota + 3,50 m, amb un recreixement d’un m a la 
zona dels magatzems pesquers. 

 
La totalitat de molls són de formigó en massa, massissos , estan coronats a la cota + 1,00 m i 
tenen un calat no inferior als 2,75 m, mentre que a la dàrsena pesquera arriben a 4,00 m. 

 
Pel que respecta als 7 pantalans estan formats per plaques alveolars de formigó, pretesades, 

de 3’00 m d’amplada recolzades sobre piles de formigó, 5 dels pantalans tenen 138 m de llargada, 
un es de 102 m (el 5) i altre (el 7) de 127 m. 

 
Els vials disposen de paviment d’aglomerat asfàltic i al llarg dels molls es disposa 
longitudinalment de vorades per evitar la caiguda de vehicles al mar. 

 

 

1.4.1 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DELS EDIFICIS 

 

 
 
 
 

Per àrees de les nostres instal-lacions, els edificis que podem diferenciar son els següents: 

 

Àrea 1.- CAPITANÍA, CONTROL ENTRADES, PALLOLS I VESTIDORS: 

 

1 

2 

3 

4 

1/2 
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Vista de la trasera del edifici de Capitanía des la Darsena, la porta de comunicació romania oberta a 

les visites efectuades, assegurada amb una corda. 

 
Detall trassera Capitanía, Servei Maritim G.C., dependències marineria i aules formació. 

 
Detall de les instal-lacions formatives del edifici de Capitanía 

1 

2 

1/2 
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Vista del edifici de Capitanía des del pantalà 8, que es el que comunica amb la benzinera. 

 

 
Detall entrada oficines de Capitanía, a la dreta podem veure l´entrada principal al Servei Maritim de 

la Guardia Civil. 

 
 

 

 

1 

3 

4 

4 
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Situació garita de control que s´utilitza normalment en el servei nocturn. 

 
Barreres tancament accessos. 

 
Clau tancament general del subministrament de gas a les instal-lacions 

 
Localització clau general tancament gas 

1 

2 

3 
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Hidrant situat a les proximitats de la garita de control nocturn d´accessos. 

Distribució de pallols i vestidors a la banda de platja: 

 

 
Vista pallols banda platja. 

 
Detall defenses per evitar caigudes de vehicles que resten instal-lades a totes les voreres que donen 

a mar. 

4 

1 

1 

2 

2 

3 
4 
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Dutxes i vestidors. 

 
Centre control distribució elèctrica 3. 

Distribució de pallols a la banda de mar: 

 

  
Porta control accessos. 

3 

4 

1 
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Àrea 2.- DARSENA PESQUERA: 

 

 
Entrada del vial exterior a la dàrsena pesquera per la banda dels magatzems. 

 

 
Porta d´entrada a l´escar, normalment oberta, que permet l´acces a la dàrsena pesquera per una 

altra porta (veure fotografia següent). 

1 

1 

8 
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4 

3 

2 
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Porta que comunica l´escar amb la dàrsena pesquera. Oberta en les visites realitzades. 

 

 
Vista llotja. 

 

 
Interior llotja. 

3 

4 
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Vista magatzems i porta accés dàrsena pesquera. 

 

 
Vista lateral dàrsena pesquera. 

 

 
Zona assecat i reparació xarxes. 

 

 

6 

7 
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Àrea 3.- ESCAR – TALLERS: 

 
 

 
Sortida del escar a la via de circumval·lació. 

 

 
Vista sertida peatonal lateral nau tallers. 

7 

6 

5 
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1 
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Vista accés a escar des capitania 

 

 
Vista del mateix accés desde la banda de l´escar, la porta estaba lligada en totes les visites. 

 

 
Vista general de les naus destinades a tallers. 

3 

4 
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Boca de conexió que forma part de la xarxa d´extinció de l´escar 

 

 
Banda oposada de la xarxa de subministrament de PCI de l´escar 

 

 
Clau d´accionament de la xarxa de PCI de l´escar. 

 

 

6 

7 

8 
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Punt de recollida de residus, olis, bateries, fluorescents, ... 

 

 
Detall constructiu naus tallers, sala comandaments elèctrics 

 

 
Contenidor de material anti-incendis i lluita contra contaminació 

 

9 

10 
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Àrea 4.- ZONES SERVEIS: 

Planta inferior.- 

 
 

 
 

 

Localització Local Nom comercial 

m2 
aprox. Personal 

Ocupaci
ó (1) 

A b Estació Transformadora 1 25 0 0 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 54 3 29 

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 258 7 138 

10,11,k,l Nautica Javier Berga 160 2 16 

C 

1,a,b Nautica Mestral 140 2 14 

2,c Restaurant Cozynook 77 4 41 

3 Restaurant La Pulperia 54 3 29 

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 
340 7 181 

i Sports Marina 25 2 10 

k Bar El Café 25 2 13 

l Nautica Comarruga 30 2 6 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 77 4 41 

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 108 5 58 

g,h Odisea 50 3 10 

E 
2 Picnic Port 75 4 40 

3 Vermuts del Port, S.L. 56 3 30 

    
53 655 

 

 

Ocupació 
(1) 

Aplicant CTI DB-SI 3 

    

 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 

 

9 

 

10 

 11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 
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ET - 1 

 
Restaurant Lisa i Marc 

 
Restaurant Al Capone 

 
 
 

1 

2 

3 
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Nautica Javier Berga 

 

 
Nautica Mestral 

 

 
Restaurant Cozynook 

 

 

 

4 

5 

6 
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Restaurant La Pulperia 

 

 
Cafe Cantant, París – Sala de Ball, malgrat els Estatuts aprovats ho proibeixen específicament. 

 
Fotografía del rètol a l´entrada 

7 

 

8 
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Calentito (Sala de festes malgrat els Estatuts hi ho prohibeixen expressament) 

 

 
Esports Marina 

 

 
Bar El Café 

 

 

 

 

 

9 

 

10 
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Nautica Comarruga 

 
Restaurant La Rocalla 

 

 
Bar La Gelateria Iceberg 

 

13 

12 

11 
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Odisea Sports 

 

 
Picnic Port 

 

 
Bar Vermuts del Port 

 

 

16 

15 

14 
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Planta superior.- 

 

 
 

 
 

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. Personal 
Ocupació 

(1) 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 

E 5 P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 

    
10 191 

 
 
 

Ocupació 
(1) 

Aplicant CTI DB-SI 3 

 

 
 

 

 
 

Restaurant Musical Blau Marí 

17 

18 

17 
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Restaurant La Quilla 

 

Com es pot comprovar en les imatges anteriors, les edificacions es tracten d´obres realitzades en 

estructura de formigó o ferro (en el cas de la llotja pesquera), amb cobertes de formigó 

unidireccional en les zones transitables o plantes que suporten un altre pis, de coberta lleugera de 

plaques metal-liques i estructures portant de ferro en el cas de la llotja, els tancaments s´han 

realitzat en totes les construccions amb blocs de formigó prefabricats deixant amples obertures 

tancades amb portes d´alumini i vidre de doble càmera. 

 

 
1.4.2 ÀREES DE LA INSTAL∙LACIÓ  

 

1.6.2.1 Àrees / Zones. 
 

Com s’ha indicat, el sector portuari té una superfície total de 150.681,38 m2 , dels que 
corresponen a la superfície d’aigua 69.683,13 m2 i a la de terra 80.998,25 m2 (18.520,16 m2 

corresponen a les esculleres). 
 

El port s’estructura a efectes de l’anàlisi del risc en nou grans àrees (veure plànol 1.2). Cal senyalar 
que existeix la possibilitat de realitzar un tancament de la totalitat del port, llevat de la zona verda 
del “Roquer”, junt al límit de la zona de domini públic marítimo‐ terrestre i del vial que discorre 
al seu peu, per aquesta raó es pot limitar l’accés als vianants en determinades circumstàncies. 
Pel que respecta a l’accés de vehicles existeix un punt de control que, també, permet, en 
determinades circumstàncies limitar l’accés ja que la part interior del port tan sols és accessible 
per un punt, on existeix el control d’accés. 

 
Les diferents àrees es poden definir de la forma següent: 

 
Àrea 1.‐ Correspon la superfície d’aigua, als molls i palanques d’una amplia dàrsena esportiva, 
al costat nord del port, recolzada al moll de ribera i al moll del dic de llevant (1a alineació del 
dic d’abric). La superfície de la dàrsena esportiva és de 70.136,70 m2. Disposa per a’atracament 
de les embarcacions esportives de 7 palanques. Existeix una vuitena palanca de 88,00 metres de 
longitud per 6,00 d’amplària que separa la dàrsena dedicada a la pesca de l’esportiva. 

 
El port disposa de molls adossats als dics de llevant (primera alineació del dic d’abric, amb 
165,00 m), d’abric (323,60 m) i del contradic (137,75 m), així com el moll de ribera, que 
presenta dues alineacions separades per la palanca 8 (271,05 m i 69,95 m). A mes, disposa 

18 
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dels amarraments existents al llarg dels 1.837,5 m de les 7 palanques i els 88 m del costat 
interior de la palanca 8. Al costat exterior de la palanca 8, a la dàrsena pesquera, existeixen 
altres 78 m que es destinen a l’amarrament d’embarcacions esportives (altres 13 amarraments), 
que gestiona Port Torredembarra SA, i dues embarcacions de la Guardia Civil del mar. 

 
La capacitat d’aquesta dàrsena és de 741 amaraments destinats a la cessió privativa, 74 dels  

 

 
quals són per a l’ús públic tarifat. Els punts d’amarrament van des dels 6,00 als 28,00 metres 
d’eslora i la profunditat mínima és de 3,30 metres. La resta d’amarraments esportius (13) està 
en el moll de ponent del pantalà 8, que gestiona Port Torredembarra a través d’un concert 
econòmic amb Ports de la Generalitat, fent un total de 754. 

 
Al llarg dels pantalans es distribueixen torretes per al subministrament d’aigua i electricitat, a 
més de servir d’abalisament. Les canalitzacions de l’aigua i electricitat discorren per l’interior  dels 
alvèols. El fondeig es realitza mitjançant morts de formigó i norais a terra. 

 
Adossats a l’espatller existeixen uns pallols, l’ús dels quals ha estat cedit a particulars amb 
una superfície total de 1.202,42 m2 i uns vestidors (al dic de llevant) amb una superfície de 114,19 
m2. 

 
A l’extrem sud‐oest, junt a l’escar, està ubicat l’edifici de capitania amb una superfície de 302,00 
m2 que a més d’activitats administratives acull l’escola de vela i uns lavabos. Aquesta àrea 
inclou la zona de 227,90 m2 situada a l’inici del contradic junt al peu del Roquer on 
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s’emmagatzemen els remolcs 
 

En aquesta àrea es desenvolupa la major part de l’activitat relacionada amb la pràctica dels 
esports nàutics, també acull un mercat d’embarcacions noves i d’ocasió, tant a motor com a vela. 

 
Discontínuament amb aquesta zona existeix una petita zona a l’extrem de ponent del port, junt 
al contradic i al peu del Roquer destinada a l’aparcament dels remolcs. 
 

 
Àrea 2.‐ Correspon a la dàrsena pesquera, situada al costat sud del port, a l’extrem del moll 
de ribera i adossada al contradic, amb una superfície total de 13.094,42 m2. Està separada 
de la dàrsena esportiva per la palanca 8, tanmateix, el moll sud corresponent a aquesta 
palanca 8 es destina a l’amarrament d’embarcacions esportives de gran mida, amb una 
reserva de les dues primeres places per a la Guardia Civil del mar i els gestiona Port 
Torredembarra SA. La dàrsena pesquera la gestiona Ports de la Generalitat i limita amb la 
dàrsena esportiva a través la zona de l’escar. 

 
A la pesca es destinen 186,05 m de moll (88,85 al moll de ribera, 14,10 a la primera alineació 
del contradic i 83,10 a la segona). Actualment la flota pesquera és de 4 embarcacions. 

A la zona de terra es disposa d’una llotja, de 364 m2, que no s´utilitza per aquesta aplicació, que 
inclou la nau de venda i magatzems per a les arts de pesca.  

La nau inclou una fàbrica de gel amb una capacitat de producció de 3 tones/dia i una 
capacitat d’emmagatzematge de 5 m3. Tant la llotja com la fàbrica de gel no s´utilitzen 
actualment, les captures de les quatre embarcacions es carreguen en furgó per enviar a 
destí final fora del Port. 

També existeixen magatzems per als pescadors, junt a l’espatller, de 209 m2. 
 

Per a l’estesa de xarxes es disposa d’una superfície d’uns 500 m2. La zona pesquera resta inclosa a 

l’àmbit del present pla. 

 

 

Àrea 3.‐ Al moll de ribera, a ponent de la palanca 8, junt a la dàrsena pesquera, existeix una àmplia 
zona on s’ubica l’escar de 7.537,69 m2 de terra i altres 96,00 d’aigua que disposa d’una cubeta 
pel pòrtic de 45 tones, una grua de 5 tones i les rampes, fixa i mòbil, per a la vela lleugera. 
L’esplanada per a l’estacionament de les embarcacions té una superfície de 2.475 m2. En aquesta 
zona existeixen 5 tallers amb una superfície  total de 400,00 m2 i una zona dedicada a 
l’hivernada d’embarcacions amb una superfície de 1.000 m2. 

 
 

Àrea 4.‐ La zona de serveis contempla un espai lineal al llarg del moll de ribera destinat 
bàsicament usos de restauració i l’oci i alguns comerços relacionats amb l’activitat nàutica. Té una 
superfície de terra de 8.081,23 m2 i un sostre edificat de 4.052,85 m2, més altres 144,80 als 
accessos. En total, en aquests moments, existeixen 41 locals, 33 en la planta baixa de la illa que 
inclou els blocs A (5), B (10), C (11), D (7), i 4 en el E (un d’ells també en planta pis). En planta pis 
dels blocs A i B existeixen altres 4 locals. És a dir en la seva majoria estan en planta baixa i tan sols 
5 en planta pis. A data de realització del Pau, hi ha activitat en 15 locals en planta baixa i 2 en 
planta primera. 
 
Dels 41 locals, 1 del bloc A està ocupat per una ET i altres 7 corresponen a locals de serveis del 
propi port. 
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BLOC 
MÒD

ULS 
NOM 

LOCAL 
ACTIVITAT PLANTA 

SUPERFÍCIE 
(m2) 

A 

b ET  Port Transformador PB 25 

e 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

B 

d 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

j 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

  j 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

D d 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

E 4 
Serveis 
Port 

Magatzem PB 25 

 
Els locals es formen per agrupació de mòduls d’uns 25 m2, de manera que els que únicament 
tenen façana al nord tenen una superfície de 25,80 m2, i els que tenen tan sols façana al port 
54,30 m2, la superfície més freqüent és de 76,93 m2 i el local més gran té una superfície de 344,30 
m2 . Detalls a la taula descriptiva 

 
Per altra banda inclou un espai de pèrgoles de 1.441 m2, paral∙lel al moll de ribera, l’explotació 
de les quals es realitza pels titulars dels locals contigus. 
En general són edificis de pública concurrència, en part gestionats per persones alienes al titular 
de la concessió, que disposen d’un dret de cessió de l’ús i gaudi o un lloguer. 

 

 

Àrea 5.‐ Al final de la vuitena palanca que parteix del moll de ribera hi ha una plataforma de 

14,00 metres per 30,00 metres on se situen el moll d’espera i el subministrament de carburants 

(gasolina, gasoil, i gasoil subvencionat per a la pesca) amb els corresponents dipòsits 

 

 

Caseta gasolinera amb carros extintors i sortidor 1 
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Sortidor 2 

 

Sortidor gasoil bonificat pesca – Sortidor 3 

 
Àrea 6.‐ Una altra superfície d’aigua correspon a la zona que anomenem avantport, amb 
una superfície de 5.336,40 m2, situada a la bocana del port, que és d’ús general. 

 
 

Àrea 7.‐ Al llarg del port existeixen diferents vials que permeten l’accés als diferents àrees i la 
circulació per elles i al llarg dels quals estan distribuïts els aparcaments per a vehicles. Inclou 
els vials interiors del port amb les zones d’aparcament lligades a ells i les voreres per a vianants. 
També se inclou les petites zones verdes existents. 

 
A partir de l’accés general al port existeix una rotonda de distribució de la que parteix, per 
una banda, cap a ponent, un vial bidireccional que discorre pel peu del Roquer i que facilita 
l’accés a la zona de l’escar i a la dàrsena pesquera, disposant els dos sectors (escar i dàrsena 
pesquera) de control d’accés. Al llarg d’aquest vial existeixen 111 places d’aparcament (16 a la 
zona de l’escar i 95 al tram contigu a la zona de serveis). Aquest vial està situat exteriorment a la 
zona del port amb accés controlat per a vianants. 

 
Per altra banda, a més de la derivació d’aquest vial, existeix la prolongació del vial d’accés de la 
que parteix, ja en la zona d’accés controlat, el vial d’accés a la dàrsena esportiva (en prolongació 
del vial)  i altre, sensiblement paral∙lel al vial exterior del peu del Roquer, també bidireccional, que 
arriba fins a una segona rotonda ubicada a l’extrem de ponent de la dàrsena esportiva, on està 
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 AIGUA TERRA TOTAL 

DÀRSENA ESPORTIVA 57.803,65 12.333,05 70.136,70 

DÀRSENA PESQUERA 6.447,08 6.647,34 13.094,42 

ESCAR 96,00 7.537,69 7.633,69 

ZONA DE SERVEIS ‐ 8.081,23 8.081,23 

BENZINERA ‐ 423,85 423,85 

AVANTPORT 5.336,40 ‐ 5.336,40 

VIALS INTERIORS, APARC. I VORERES ‐ 13.208,33 13.208,33 

ZONA VERDA (ROQUER) ‐ 14.246,60 14.474,45 

ESCULLERES  I ESPATLLERS - 18.520,16 18.520,11 

SUPERFÍCIE TOTAL 69.683,13 80.998,25 150.681,38 

 

ubicat l’edifici de capitania. A partir d’aquesta segona rotonda, que permet el canvi de sentit, es 
prolonga el vial al llarg del moll de ribera amb sentit, únicament, cap a Capitania, envoltant una 
illa que acull la zona de serveis portuaris, fins enllaçar amb el vial d’accés a la dàrsena esportiva, 
tancant l’anella perimetral a la zona de serveis.. 
El vial d’accés a la dàrsena esportiva es prolonga, com vial interior a la dàrsena, al llarg del moll 
del dic de llevant i, més endavant, amb control d’accés, al moll del dic d’abric. 
Al llarg d’aquests vials existeixen diferents aparcaments per a vehicles, concretament: 

 

Vial perimetral a la zona de serveis 151 

Capitania 3 

Moll de ribera 90 

Moll de llevant 155 

Moll d’abric (accés limitat) 108 

Total zona interior 507 

 

En conjunt, els vials, aparcaments i voreres ocupen 13.208,33 m2 dels que 11.127,15 m2 

corresponen als vials i 2.081,18 a les voreres i zones verdes. 

 
Àrea 8.-  A la part de terra de la concessió situada al llarg de l’atermenament de la zona 

maritimoterrestre, llevat  de la zona  on està  l’accés, existeix una  àmplia  zona  verda  amb una 

superfície de 14.246,60 m2 que té un gran valor paisatgístic, és l’anomenat Roquer, on existeix 

un itinerari per a vianants delimitat, tan per a evitar danys a les persones com para protegir 

l’espai natural. Al peu del Roquer a la zona més propera a l’escar existeix una zona on estava 

ubicat, soterrat, el dipòsit de propà, actualment fora d’ús ja que el port disposa de gas natural, 

i al seu costat una zona que s’utilitza com magatzem de remolcs d’embarcacions. 
 

 

Àrea 9.‐ Finalment, cal destacar l’àrea ocupada per esculleres i espatllers, és a dir per les obres de 
defensa, els dics de l’escullera i els espatllers (dues alineacions del contradic i tres del dic de llevant 

– dic d’abric). Es tracta, per tant, d’un àrea sense ús directe pels usuaris del port i l’accés a la qual 
cal limitar i controlar. 

La superfície de les esculleres i dels espatllers és de 18.520,16 m2
 

 
RESUM: principals paràmetres del port 

 
Com a resum, la superfície total ocupada pel port suposa 150.681,38 m2 i es distribueix en 
69.683,13 m2 d’aigua (incloent 2.757,00 de pantalans) i 80.998,25 m2 de terra (veure el plànol 
1.7.1), incloent 18.520,16 m2 pertanyent a l’escullera i l’espatller i 13.094,42 a la dàrsena pesquera. 

 
Al quadre adjunt es detallen les superfícies més característiques del port. 
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La superfície ocupada pels pantalans i les palanques, que suposa 2.757,00 m2 està 
comptabilitzada com superfície d’aigua de l’àrea 1. 

 
La superfície total del sostre edificat és de 6.625,67 m2, dels que 4.052,85 corresponen als 
locals comercials, 529,00 a l’edifici de capitania i administració (a més d’altres 74,72 dels porxos 
coberts), 350,88 m2 als tallers i 956,98 als pallols. Altres 268,50 m2 corresponen a la pèrgola (895 
d’ocupació x 0,30) i 144,80 m2  als accessos coberts als locals comercials i els descrits a la darsena 
pesquera. 
 

 
1.6.2.2 Instal·lacions de serveis existents 

 

En relació als serveis cal destacar: 

a) Subministrament d’aigua: El port de Torredembarra disposa de xarxa d’aigua potable abastida en 
alta per la xarxa municipal de Torredembarra, gestionada per SOREA, existint un dipòsit de 100  
m3, que abasta la xarxa d’hidrants anti‐incendis. La xarxa interior del port la gestiona 
directament Port Torredembarra SA. qui realitza la distribució, llevat dels locals comercials que 
reben l’aigua directament de SOREA. 
D’altra banda, tots els amarraments disposen de preses d’aigua potable a través de les 
corresponents torretes. 

 
b) Subministrament elèctric.: El port disposa de dues estacions transformadores, titularitat de 

FECSA‐ENDESA, una ubicada al moll de ribera de la dàrsena esportiva, en un local ubicat en el 
bloc  A (prop de Capitania), i l’altra ubicada al vèrtex de la confluència dels dics de llevant i 
d’abric, en un local adossat a l’espatller. 

 
c) Benzinera: El port de Torredembarra disposa d’una benzinera ubicada a l’extrem de la palanca 8, 

que gestiona directament la concessionària, ocupant una superfície de 423,85 m2. Disposa de 2 
sortidors dobles (gasolina i gasoil) per a l’’ús públic. Està oberta les 24 h amb autoservei en 
horari  nocturn. A més  disposa  d’un altre  sortidor  pel  gasoil  pesquer.  Els  dipòsits  d’aquesta 
benzinera, 3 de 30.000 litres, es situen en aquesta zona, són subterranis i s’omplen per gravetat 
des dels  punts de descàrrega situats en aquesta mateixa zona. Les instal∙lacions han estat 
objecte de renovació al llarg de 2006. 

 
d) Subministrament de gas: Inicialment es realitzava el subministrament de gas propà a partir 

d’un dipòsit situat al peu del Roquer junt a l’escar, però des de 2008 s’ha anul∙lat el dipòsit i es 
realitza la distribució de gas natural als locals que s’han abonat des de la xarxa de distribució al 
municipi. 

La clau general de pas s’ubica fora del recinte del port (veure plànol P. 1.7.4).  
 

e) Evacuació d’aigües residuals: El port disposa d’una xarxa per l’evacuació de la totalitat d’aigües 
residuals generades al port fins a la xarxa municipal mitjançant dos estacions de bombejament, 
una situada a l’inici de la palanca 8, prop de l’edifici de capitania; l’altra està situada a l’inici del 
passeig marítim junt a l’edifici més oriental de la zona de serveis. La xarxa possibilita, també, 
l’evacuació de les aigües residuals aspirades de les embarcacions, així com les de les sentines, 
mitjançant una estació d’aspiració situada a la plataforma de la benzinera. També pot evacuar 
l’escorriment de la zona de l’escar fins un determinat cabal (first flush). 

 
f) Recollida de RSU: Existeix un punt blau situat junt a l’escar. Consisteix en un espai que gestiona el 

mateix port equipat amb contenidors per a recollir: 
‐ fluorescents 
‐ bateries 
‐ pintures 
‐ envasos metàl∙lics 
‐ plàstics contaminats 
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‐ filtres d’oli 
‐ ànodes de zenc 

‐ draps contaminats 
‐ dissolvents 
‐ olis 
A més, repartits pels molls existeixen 8 illes de 4 contenidors, cadascun de 80 litres de capacitat 
per recollir: vidre, paper i cartró, matèria orgànica, envasos i rebuig i al llarg dels pantalans 
existeixen papereres 

 
g) Altres instal∙lacions ambientals: el port disposa d’una reixa interceptora perimetral a la zona 

dels sortidors de la benzinera a l’objecte d’evitar la contaminació per hidrocarburs de l’aigua del 
mar  a l’interceptar l’escorriment i enviar‐lo cap a un mecanisme que possibilita la seva 
evaporació.  Disposa igualment d’una barrera anti‐pol∙lució. També a la zona de l’escar es 
disposa d’una reixa per a la intercepció del primer escorriment 

 
h) Grues i pòrtics: La zona d’avarada de les embarcacions, situada a ponent del port disposa d’una 

grua de 5,0 t i una cubeta pel “travel –lift de 45 t. 
 

i) Enllumenat exterior: Al llarg del port existeix una xarxa d’enllumenat públic a més de 
l’enllumenat de abalisament que proporcionen les torretes. 

 
j) Control TV. El port disposa d’un sistema de control a través de càmeres de TV. 

 
k) Servei Wifi. El port disposa d’un sistema d’Internet a tot l’àmbit del port amb clau d’accés. 

 
 

1.4.3 ACTIVITATS A LA INSTAL∙LACIÓ 
 

Les diferents zones responen a l’esquema que es detalla al punt 1.4.2, que hem agrupat en 9 
àrees, es a dir: 
‐ La dàrsena esportiva que inclou una superfície d’aigua abrigada junt als molls perimetrals i les 
palanques. 
‐ La dàrsena pesquera, que està gestionada directament per Ports de la Generalitat i que, també 
inclou superfície de terra i d’aigua 
‐ L’escar amb els tallers 
‐  En  una  franja  paral∙lela  al  moll  de  ribera,  existeixen  un  conjunt  de  33  locals  dedicats, 
bàsicament a prestar serveis a les persones com son restaurants i locals d’oci així com altres locals 
dedicats a la nàutica i a serveis auxiliars per a les embarcacions. En la data de realització del PAU son 
els següents els que tenim en funcionament: 
 

Localització Local Nom comercial 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 

10,11,k,l Nautica Javier Berga 

P1 Restaurant Blau Marí 

C 

1,a,b Nautica Mestral 

2,c Restaurant Cozynook 

3 Restaurant La Pulperia 

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 

i Sports Marina 
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k Bar El Café 

l Nautica Comarruga 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 

g,h Odisea 

E 

2 Picnic Port 

3 Vermuts del Port, S.L. 

5 P1 Restaurant La Quilla 

CONTAINER 1 Mrotadiving 

 
‐ La benzinera 
 
‐ Per les seves característiques diferenciades de la resta de la superfície d’aigua considerem 
l’avantport. 
 
‐ Els vials interiors, on existeixen 507 places d’aparcament 
 
‐ La zona verda ocupada pel “Roquer” 
 
‐ La superfície ocupada per les esculleres i els espatllers o dics de recer 

 
El Port de Torredembarra acull una important activitat esportiva. És creixent l’activitat nàutica 
‐ esportiva i disposa d’una zona important de restauració i usos lúdics a la zona de ribera.  
 
L’activitat pesquera, perfectament delimitada, ha estat en permanent disminució durant els 
darrers anys. 
 
A l’apartat 1.4.2. s’han descrit les zones on s’ubiquen les diferents activitats, el que dona una 
idea de la seva importància relativa. Pel que respecta a les característiques de les diferents 
activitats cal ressaltar: 
 

a)   Activitat esportiva 
En relació a l’activitat esportiva està canalitzada per una concessió administrativa de la Generalitat 
de Catalunya, de 1992 per a 30 anys a Port Torredembarra, SA., que realitza la gestió del port, 
llevat de la dàrsena pesquera. El port té unes bones condicions de protecció en front de temporals, 
doncs la bocana s’orienta cap a l’oest, resguardada de tot temporal. 
 
L’activitat esportiva es realitza a la major part del port, de manera que, llevat de la dàrsena 
pesquera, la resta d’activitats giren al tombant de l’activitat esportiva. L’activitat que es 
desenvolupa en el port es la pràctica de la nàutica esportiva que inclou navegació a motor i vela 
i la pesca esportiva. En total disposa de 754 punts d’amarrament (741 més 13 a la dàrsena 
pesquera) que ocupen la pràctica totalitat de molls i palanques de la dàrsena amb la següent 
distribució, segons eslora: 
 

6 x 2,50 110 

7 x 2,75 216 
8 x 3,00 205 
10 x 3,50 11 
10 x 3,75 79 
10 x 4,25 1 
12 x 4,00 8 
12 x 4,20 17 
12 x 4,50 57 
12 x 4,60 1 
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14 x 5,00 4 
15 x 4,50 1 
15 x 5,00 16 
15 x 5,15 1 
16 x 5,00 6 
17 x 5,25 4 
18 x 6,00 4 
20 x 6,00 11 
28 x 9,00 2 
TOTAL 754 amarraments 

 

La superfície dels amarraments és de 23.134,15 m2 i l’eslora mitja és de 8,69 m, relativament 
petita. La longitud dels molls és e 2.445,35 m. A l’ús públic tarifat es reserven 74 amarraments amb 
una superfície de 2.355 m2. El nombre d’amarraments inclou els 13 existents al costat de ponent 
de la palanca 8 destinats a l’activitat esportiva. 
El port de Torredembarra disposa d’amplis molls i pantalans que permeten que la majoria dels 
amarraments estiguin orientats en el sentit nord ‐ sud. Els amarraments disposen d’unes 
torretes disposades al llarg dels pantalans que permeten el subministrament d’aigua i 
electricitat. 
 

Pel que respecta a la superfície de terra destinada a la pràctica esportiva està situada al moll de 
ribera, al dic de llevant i al dic d’abric. L’escola de vela està ubicada a l’extrem sud de la zona 
esportiva, a l’edifici de capitania, al costat de la zona de l’escar on estan les rampes per a la vela 
lleugera 
 
El port disposa de tallers (a la zona de l’escar) i pallols i d’un edifici de capitania que inclou 
l’escola de vela a més de dos mòduls on s’ubiquen les dependències de la marineria i uns 
vestidors, a més de l’administració portuària. Al llarg dels molls de llevant i d’abric existeixen 
altres dos mòduls de serveis. 
 
Cal assenyalar que a l’interior de port la fondària varia dels 2,75 m als 6 m, mentre que a la 
bocana és de 8 m, no existint fins el present cap tipus de problema de sedimentació de sorres a la 
bocana. 
 
b)  Activitat pesquera 
La distribució de les embarcacions pesqueres amb base al port de Torredembarra era l´any 
2010: 
 

1 arrossegament (0,45 % del total de Catalunya) 

12 arts menors (3,07 % del total de Catalunya) 
1 palangre de fons (2,00 % del total de Catalunya) 
1 palangre de superfície (9,09 % del total de Catalunya) 

15 amb base al port (1,91 % del total de Catalunya de 786 
embarcacions pesqueres ‐2010) 

 

A data d´avui, Agost de 2016, unicament tenim 4 embarcacions que estiguin fent servir les instal-
lacions. Ni la llotja ni la fabrica de gel están en activitat. Les captures es descarreguen de vaixell a 
furgoneta i es comercialitzen principalment a Tarragona. 
 
c)   Restauració i lleure 
Al dins l’àrea del port es troben 33 locals, dels que actualment funcionen 18, majoritàriament 
dedicats a la restauració i al lleure, sovint simultàniament, que arriben a concentrar en 
determinats moments fins a unes 800  persones, xifra que es justifica, en part, pels amplis 
horaris d’obertura autoritzats per l’Ajuntament de Torredembarra. 
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ÀREES ACTIVITATS 

A1 DÀRSENA ESPORTIVA 

 - 741 punts d´amarrament de vaixells 

 - Administració 

 ‐ Escola de vela 

 - Capitanía 

 - Serveis i vestidors 

 - Pallols 

A2 DÀRSENA PESQUERA 

 - 13 punts d´amarrament embarcacions 
pesqueres, 1 utilitzat per Guardia Civil 

 - Llotja i oficines 

 - Zona fabricació i magatzems gel 

 - Mòdul recollida oli usat 

 - Magatzems arts de pesca 

 - Assecador de xarxes 

A3 ESCAR / ÀREA CARENAT I TALLERS 

‐ Hissada i llançament d’embarcacions 

‐ Reparació, pintura, manteniment i 
neteja d’embarcacions 

‐ Hivernada d’embarcacions 

A4 SECTOR SERVEIS (LOCALS COMERCIALS 

‐ Locals destinats a la restauració i l’oci, a 
activitats nàutiques esportives, tallers i 
oficines i botigues relacionades amb la 
nàutica, l’oci i altres activitats de suport 

A5 BENZINERA 

‐ Descàrrega i emmagatzematge de 
combustible. 

‐ Subministrament de combustible a les 
embarcacions 

A6 AVANTPORT 
‐ Accés i sortida del port de les 
embarcacions 

A7 
VIALS INTERIORS, APARCAMENTS I 

VORERES 

‐ Circulació de vehicles i vianants per 
l’interior del port 

‐ Accés a la totalitat d’edificis del port 

‐ Aparcament de vehicles 

‐ Punts de recollida selectiva dels RSU 

A8 ZONA VERDA EL ROQUER 
‐ Zona verda perimetral, d´accesos a 
vianants restringits als vials autoritzats 

A9 ESCULLERES  I ESPATLLERS 
‐ Obres d’abric i defensa de la terra i 
l’aigua del port, per tant sense cap 
activitat 
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1.5 OCUPACIÓ 

 
1.5.1 PLANTILLA 
 
En el Port podem trobar diferents perfils de persones amb funcions o objectius diferenciats. Els 
tipus d´usuari que podem identificar son els següents: 

o Treballadors del Port que gestionen la instal·lació 
o Treballadors de les activitats que es fan al Port, com els restaurants, tallers, botigues o 

despatxos. 
o Proveïdors de serveis o productes contractats per les empreses residents, manteniment 

d’instal∙lacions, serveis subcontractats, ... 
o Usuaris del Port, que son titulars o tenen llogat un amarrador i/o que utilitzen els serveis 

nàutics o portuaris. 
o Públic que assisteix a alguna de les activitats que es fan al Port (escola de vela, 

motonàutica, ...) o que utilitzen algun del serveis oferts, restaurants, botigues, 
despatxos, ... 

o Ciutadans de visita al Port. 
 

- Per accedir al Port ho podem per diferents mitjans: 
o A peu o bicicleta, es obert per a tothom per els tres accessos descrits. 
o En cotxe o motocicleta, per els dos punts controlats per barreres. 
o En vaixell per la bocana del Port. 

 

a) Treballadors del Port que gestionen la instal·lació 
 

El port compta amb un equip professional que s’ocupa de la gestió portuària, esportiva i 

social de l’entitat i que compren totes les funcions pròpies d’una organització empresarial. La 

composició de l’equip professional, distribuïts per categories, i en funció de la seva relació 

amb el Port, és la següent: 

 
 

Categoria 
 

Fixes 
Temporada 

estival 

 

Externs 

Director‐ Gerent 1   
Cap d´operacions 1   
Contramestre 1   
Cap escar / varadero 1   
Marineria 6   
Responsable vigilància   1 
Vigilància (*)   2 
Administració 3   
Cap Administració 1   
Neteja (WC + oficines)   1 
Jardineria (mariners port)    
Neteja Industrial (mar. Port)    
TOTALS 14  3 

 
 

La responsabilitat de Qualitat i Medi Ambient és pròpia. 
 

Un dia a la setmana es compta amb un enginyer industrial que s’encarrega del manteniment de 
les instal∙lacions. 

 
Tots els mariners tenen el  certificat en prevenció de riscos laborals  i la  titulació de patrons 
portuaris. 
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Possible ocupació màxima 
 
Desenvolupada en els quadres de presencia i en els calculs de capacitat d´evacuació, punts 1.6.5 i 

següents: 

 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7

PB Oficines 7

PB Marinería 2

PP Magatzems 0

Pernoctes 

vaixells
12

Darsena 

esportiva
100

Darsena 

Pesquera
8

Espectadors o 

visitants
100

Escola vela 50

Escar 20

CCAC 1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 300

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7

BLOC A 0

Restaurants 0

BLOC B 32

Restaurants 223

BLOC C 52

Restaurants 265

BLOC D 22

Restaurants 99

BLOC E 13

Restaurants 204 909

1209

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administració 3 3 3 3 3 3 3 3

Dtor. General 1 1 1 1 1 1 1 1

Cap Administ. 1 1 1 1 1 1 1 1

Cap Operac 1 1 1 1 1 1 1 1

Contramestre 1 1 1 1 1 1 1 1

Cap Escar 1 1 1 1 1 1 1 1

Neteja 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 4 4 12 11 11 11 11 3 4 11 11 12 3 3 3 2 4 4 4 12

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7

Regular 19 19 331 330 330 330 330 322 323 330 330 331 246 16 16 15 17 17 17

Ocasional 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

Total 19 19 1221 1220 1220 1220 1220 1212 1213 1220 1220 1221 1136 906 906 905 907 907 17

Hivern

Estiu

PERSONAL 

PORT

MAXIMA 

OCUPACIÓ 

TEORICA

Màxima Ocupació 1221

75% 916

USUARIS 

LOCALS CLUB

LOCALS
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1.5.2 QUADRES DE PRESENCIA EN LES DIFERENTS HORES DEL DIA DE PERSONAL I OCUPANTS. 
 

a) L’horari de marineria es de 24 hores tot l’any 

 
b) En relació a l’horari d’oficines cal diferenciar la temporada baixa de la temporada alta. 

 
Temporada Baixa (15 de setembre al 15 de juny)  

Laborables de 9,00 h a 14,00 h i de 15,00 h a 18,00 h 

Dissabtes de 10,00 h a 14,00 h i de 16,00h a 18,00h 

Diumenges de 10,00 h a 14,00 h (tot l’any) 

El dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat 

 
Temporada Alta (15 de juny al 15 de setembre) 

Laborables de 9,00 h a 14,00 h i de 16,00 h a 19,00 h 

Dissabtes de 10,00 h a 14,00 h i de 16,00h a 19,00h 

Diumenges de 10,00 h a 14,00 h (tot l’any) 

 

A més d’un contramestre i d’un cap de l’escar (que limita la seva responsabilitat a la 
zona de l’escar), existeix un equip de 6 mariners com a personal afecte a l’explotació del port de 
Torredembarra 

L’horari de la marineria és de 24 hores a tres torns, de 6 a 14 h, de 14 a 22 h i de 22 h a les 6 
h de l’endemà durant tot l’any. L’horari de l’escar és de 9 h a 18 h de dilluns a divendres, el 
dissabte fins a les 14 h. 

A més de la marineria existeix un servei de control auxiliar, per la nit (de 22 a 8 hores) 
format per una persona, amb un reforç de dos vigilants de seguretat els caps de setmana. A 
l’estiu el servei és de 24 h amb un reforç addicional de dos auxiliars les nits dels caps de 
setmana a mes dels dos vigilants nocturns de seguretat. Tot el sistema de control i vigilància està 
a la vegada supervisat pel cap de vigilància del port (vigilant de seguretat) tot l’any. 
 
 

TEMPORADA BAIXA DEL 15/9 AL 15/6 - dilluns a divendres 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia                             1 1   

Administració   3 3 3 3 3   3 3 3               

Dtor. General   1 1 1 1 1   1 1 1               

Cap Administ.   1 1 1 1 1   1 1 1               

Cap Operac   1 1 1 1 1   1 1 1               

Contramestre   1 1 1 1 1   1 1 1               

Cap Escar   1 1 1 1 1   1 1 1               

Neteja 1 1             1             1   

Total 3 11 10 10 10 10 2 10 11 10 2 2 2 2 2 4 11 

 

TEMPORADA BAIXA DEL 15/9 AL 15/6 - dissabte 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
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Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia                             3 3   

Administració     1 1 1 1     1 1               

Dtor. General     1 1 1 1     1 1               

Cap Administ.                                   

Cap Operac     1 1 1 1     1 1               

Contramestre     1 1 1 1     1 1               

Cap Escar     1 1 1 1     1 1               

Neteja 1               1             1   

Total 3 2 7 7 7 7 2 2 8 7 2 2 2 2 4 6 8 

 

TEMPORADA BAIXA DEL 15/9 AL 15/6 - diumenge 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia                             3 3   

Administració     1 1 1 1                       

Dtor. General                                   

Cap Administ.                                   

Cap Operac                                   

Contramestre                                   

Cap Escar                                   

Neteja 1               1             1   

Total 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 6 6 

 
 
 

TEMPORADA ALTA DEL 15/6 AL 15/9 - dilluns a divendres 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Administració   3 3 3 3 3     3 3 3             

Dtor. General   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Administ.   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Operac   1 1 1 1 1     1 1 1             

Contramestre   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Escar   1 1 1 1 1     1 1 1             

Neteja 1 1           1     1         1   

Total 4 12 11 11 11 11 3 4 11 11 12 3 3 3 2 4 12 

 

TEMPORADA ALTA DEL 15/6 AL 15/9 - dissabte 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   
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Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3   

Administració     1 1 1 1     1 1 1             

Dtor. General     1 1 1 1     1 1 1             

Cap Administ.     1 1 1 1     1 1 1             

Cap Operac     1 1 1 1     1 1 1             

Contramestre     1 1 1 1     1 1 1             

Cap Escar     1 1 1 1     1 1 1             

Neteja 1                   1         1   

Total 4 3 9 9 9 9 3 3 9 9 10 3 3 3 6 6 10 

 

TEMPORADA ALTA DEL 15/6 AL 15/9 - diumenge 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3   

Administració     1 1 1 1                       

Dtor. General                                   

Cap Administ.                                   

Cap Operac                                   

Contramestre                                   

Cap Escar                                   

Neteja 1                 1           1   

Total 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 6 6 6 

 
Pel que respecta al personal ocupant dels locals, empleats i usuaris: 

Pel que respecta al detall  del personal que treballa en cada local i el càlcul d´ocupació,  

 

Localització Local Nom comercial 

m2 
aprox. Personal 

Ocupació 
(1) 

A b Estació Transformadora 1 25 0 0 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 54 3 29 

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 258 7 138 

10,11,k,l Nautica Javier Berga 160 2 16 

C 

1,a,b Nautica Mestral 140 2 14 

2,c Restaurant Cozynook 77 4 41 

3 Restaurant La Pulperia 54 3 29 

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 
340 7 181 

i Sports Marina 25 2 10 

k Bar El Café 25 2 13 

l Nautica Comarruga 30 2 6 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 77 4 41 

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 108 5 58 

g,h Odisea 50 3 10 
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E 
2 Picnic Port 75 4 40 

3 Vermuts del Port, S.L. 56 3 30 

    
53 655 

CONTAINER 1 Mrotadiving       

      

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. Personal 
Ocupació 

(1) 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 

E 5 P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 

    
10 191 

 
Ocupació (1) 

Aplicant CTI DB-SI 3 

    

En relació a l’escar cal comptar amb un màxim de 10 persones apart dels treballadors dels 
tallers, uns 10 mès. 

 

A la dàrsena esportiva cal tenir present els següents raonaments: 
 

‐ el port és un punt d’intercanvi entre terra i mar i on els usuaris en terra, estan generalment 

molt poc temps, el suficient per aparcar el cotxe i pujar a bord, per a sortir del port o, a la 

inversa, a l’arribar. En aquest cas pot ser s’estigui a bord una mica més de temps per a 

baldejar l’embarcació. 
 

‐ el nombre de persones que pernocten a bord es molt reduït i es limita a transeünts (amb 

uns mínims de 2 persones i uns màxims de 12 en temporada alta) 
 

‐ l’estada en els locals portuaris (vestidors, lavabos o pallols) pels usuaris del port és 

alternativa a la estada a bord 

‐ a l’escola de vela puntualment es poden arribar a concentrar fins a un màxim de 25 

persones, però sempre acompanyats dels monitors.  
 

‐ a l’edifici d’administració – capitania el nombre màxim de persones que poden 

coincidir és de uns 7 usuaris del port que estiguin fent alguna gestió. 
 

Finalment no s’ha d’oblidar que el port és un espai obert amb alguns locals de petita 

dimensió sempre en contacte amb l’espai obert. 

 

 

1.5.3 ORGANIGRAMA 
 

El Director Gerent del port és l’encarregat d’executar els acords, ordres i instruccions de la 
Junta Directiva, tenint encomanada la funció de coordinar i controlar els serveis del port. Té al 
seu càrrec: el cap de serveis, el capità del port, la direcció de la secció administrativa i 
comptable, tot el personal de marineria, el de manteniment, vigilància, neteja i l’eventual. 
Proposarà a la Junta Directiva el nomenament del personal, compra de material que calgui, així 
com de totes les mesures que cregui oportunes per la bona marxa del port i informarà a aquesta 
Junta Directiva sobre aquelles altres que per la seva importància i interès hagin de ser 
estudiades i resoltes per aquella. 
 
D’acord amb aquest plantejament l’organigrama estructural es: 
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ORGANIGRAMA JERARQUIC EN EMERGÈNCIES.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELL D´ADMINISTRACIÓ – PRESIDENT: Sr. Josep Mª García Navas 

 

DIRECTOR GERENT / CAPITÀ: Sr. Oriol Milà Arèvalo 

  

CAP D´OPERACIONS 
Sr.  Alfred Siller CAP ADMINISTRACIÓ I 

COMPTABILITAT                     

Sra. Rut Rovira Gual 

Sr. Enric X. Pérez Plana 
Contramestre                   

Sr. Albert Limeres (Cues) 

Cap de l´Escar                                 

Sr. Joaquim Valls Llorach (Cocu) 

Administració           

Sra. Barbara Peek 

Sra. Laia Manero 

(Comunicació) 

Sra. Nathalie Pasques 
MARINERIA 

DÀRSENA 

MARINERIA 

ESCAR 

CAP D´EMERGÈNCIES 

EQUIP PRIMERS AUXILIS 

EQUIP EVACUACIÓ I 

CONFINAMENT 

EQUIP SEGONA 

INTERVENCIÓ 

EQUIP PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

CENTRE CONTROL 

AVISOS I 

COMUNICACIONS 

CAP D´INTERVENCIÓ 

GABINET PREMSA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL EN EMERGÈNCIES.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ANÀLISI DEL RISC 
 

Per a l’avaluació dels riscos s’ha considerat la probabilitat d’ocurrència del risc i la severitat de 

les conseqüències que se’n derivin. Basant-nos en la publicació del Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, continguts mínims d´un Pla que parteix de la guia d´avaluació de riscos laborals de 

l´Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT). 

 

Categoria Probabilitat 

ALTA 
SEMPRE O QUASI 

SEMPRE. 1 vegada al any 

MITJA 
ALGUNES VEGADES. 

Entre 1 i 10 anys 

BAIXA 
EN RARES OCASIONS. 

Mes de 10 anys 

 

Categoria Severitat 

ALTA /MOLT NOCIU 
L´emergència produeix la destrucció total de la unitat. Suposa la interrupció de l´activitat i 

afecta el voltant. Pot haver-hi MORTS. Més de 100.000 € 

MITJA / NOCIU 
L´emergència produeix danys a la unitat. Pot suposar l´alteració de la normalitat de la 

zona. Pot causar LESIONS LLEUS. Entre 3 i 100.000 € 

BAIXA / POC NOCIU No suposa danys a la instal·lació. Es continua l´activitat amb normalitat. Fins 3.000 € 

 

Valoració del Risc 

Severitat 

BAIXA / POC 
NOCIU 

MITJA / 
NOCIU 

ALTA /MOLT 
NOCIU 

Probabilitat 

BAIXA Trivial - T Tolerable - TO Moderat - MO 

MITJA Tolerable - TO Moderat - MO Important - I 

ALTA Moderat - MO Important - I Intolerable - IN 

A partir d´aquest punt s´ha d´establir els criteris d´actuació en funció dels resultats: 

CAP D´INTERVENCIÓ 

CENTRE CONTROL 

AVISOS I 

COMUNICACIONS 

CAP D´EMERGÈNCIES 

EQUIP PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

EQUIP PRIMERS AUXILIS 

EQUIP SEGONA 

INTERVENCIÓ 

EQUIP EVACUACIÓ I 

CONFINAMENT 

AJUDES 

EXTERNES 

 

GABINET PREMSA 
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A mes, es obligat de considerar la Vulnerabilitat intrínseca, que es el grau de predisposició d´un 

element (persona, edifici, etc.) a ser afectat per un fenomen d´una severitat (intensitat o magnitud) 

determinada i patir danys i ens vindrà determinat per els factors que considerarem, aforament o 

ocupació elevada, dificultat en les condicions d´accessibilitat dels serveis de rescat i salvament i per 

la complicació d´adoptar mesures de protecció per el que fa al confinament o evacuació, en el 

moment de valorar les característiques al respecte, hem de tenir clar que significa el fet de que un 

element sigui vulnerable ( població, edificació, obra d´enginyeria civil, infraestructura, activitat 

econòmica, servei públic, etc. Exposat a patir danys davant d´un perill) o molt vulnerable (element 

que aglutina població especialment sensible, persones malaltes o de la tercera edat, infants, 

embarassades i altres que pugui definir el grup sanitari, exposats a patir danys d´intensitat superior 

als danys que patiria un element vulnerable davant del mateix perill), per el nostre establiment 

considerarem: 

 

Nivells de 
vulnerabilitat 

Per Ocupació 
Per accessibilitat 

Serveis Emergència 
Per Evacuació 

Per 
Confinament 

ALTA 3 per 
factor i 9 a 12 

per suma 

Elements 
vulnerables o molt 
vulnerables ubicats 

al interior del 
sector per 

quantitat de 
població 

possiblement 
afectada 

Difícil accés al 
sector 

Dificultat 
d´evacuació o els 
fluxos es creuen 

amb Serveis 
Emergència 

Sector sense 
espais de 

confinament 

MODERADA 2 
per factor i 6 a 

8 per suma 

Altres elements 
vulnerables aïllats 
ubicats al interior 

del sector 

Accés amb possible 
problemes 

Sector evacuable 
per vials limitats 

Confinament 
parcial, per 

espai insuficient 
o 

característiques 
espai 

BAIXA 1 per 
factor i 4 a 5 

per suma 
Altres instal·lacions 

Accés sense 
problemes 

Sector fàcilment 
evacuable per terra 

i mar 

Possibilitat de 
confinament 

total 

 

 

 

 

Risc 

Trivial - T No es precisa cap acció específica 

Tolerable - TO 
Es poden proposar millores de cost assumible. Revaluació permanent 

per mantenir eficàcia. 

Moderat - MO 

S´han de realitzar les inversions de millora, s´han d´establir terminis. 
Si està vinculat a severitat molt nociva, s´ha de revaluar 

immediatament. Si es disposa de mesures adients, s´han d´aplicar i 
comprovar. 

Important - I 
No s´ha de realitzar l´activitat fins a reduir el risc. Mesures 

immediates. 

Intolerable - IN No s´ha de realitzar l´activitat fins a reduir el risc. Si no es pot reduir 
amb recursos il·limitats, s´ha de prohibir. 
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1.6.1 ANÀLISI HISTÒRICA 
 

Durant els anys que el port porta en explotació no s’han plantejat situacions de risc 

rellevants, els únics problemes que ha tingut la instal∙lació són els derivats de l’envelliment 

prematur d’algunes estructures de formigó , com han estat les fonamentacions d’alguns 

molls, especialment a l’entorn de la benzinera, que han estat objecte d’una profunda 

reparació. 

En d´altres instal·lacions de similars característiques s´han produït: 

 
 

Data 
 

Descripció 
 

 

Font d’informació 

1993 Tarragona (Pantalà REPSOL), Robert_Maerks, 

4000 Tn de cru 

 

Camcat 

2001 Tarragona (Mono boia ), Tromso Trust, 4.8 

tn de cru 

 

Camcat 

2002 Abordatge embarcació “Indian Head” i una 

moto nàutica en la platja d’Illetes de 

Formentera 

 

DG Marina Mercante 

Ministerio de Fomento 

2005 Incendi del vaixell “Josef Möbius” a prop de la 

plataforma petrolífera “Casablanca” davant 

les costes de Castelló i de Tarragona 

 

DG Marina Mercante 

Ministerio de Fomento 

Desembre 

2005 

Incendi a Marina Botafoc (Eivissa). Cremats i 

enfonsats 5 vaixells de grans eslores (25 

metres) 

 

Associació Catalana de 

Ports Esportius i Turístics 

26- 

27/12/2008 

Temporal de Llevant, anomenat “temporal de 

Sant Esteva”, el pitjor en els darrers 50 anys. 

 

Meteo.cat 

Febrer 2008 Incendi a Marina Port Vell (Barcelona). 

Cremats i enfonsats 4 vaixells de grans 

dimensions (25-25 metres) 

 

Associació Catalana de 

Ports Esportius i Turístics 

14/6/2010 Incendi a Port d’Andratx (Balears). Cremats i 

enfonsats 3 vaixells de 10-12 metres. 
Associació Catalana de 

Ports Esportius i Turístics 

2014 Incendi de cuina en el poblat Port de Sitges 

28/3/2014 Incendi d’una embarcació al port de 

Tarragona 

 

@bomberscat 

29/3/2014 Port de Roses activa el seu PAU per 

amarratge defectuós d’embarcació 25 m 

d'eslora que pica al moll. 

 

@emergenciescat 

Emergències Catalunya 

 
 
 

1.6.2 INVENTARI I AVALUACIÓ DELS RISCOS INTERNS. 
 
S’han considerat tots els riscos que poden originar-se en el conjunt de les instal·lacions del Port 

de Torredembarra, arrel dels antecedents històrics i l’experiència en altres instal·lacions de 

característiques similars. 
Partint del document B 3.4 Instal·lacions i infraestructures: ports, de l´Institut de seguretat 

Pública de Catalunya i adaptant a la nostra instal·lació, s’han identificat els següents riscos i 
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han estat agrupats per àmbits amb la finalitat de facilitar la gestió de les emergències: 

 

ÀMBIT POLICIAL CONAT E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris No existeix Només trucades escaients   

Amenaça de bomba No existeix Afecta a una part del Port Afecta + del 50% del Port 

Sabotatges No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit No hi ha danys personals Danys personals lleus Morts o ferits greus 

Excés d´aforament 
Algun local, no hi 

problemes per circular 

Afecta mes d´un local i/o hi 
ha problemes puntuals de 
circulació 

Hi ha problemes per 
circular o afecta + del 50% 
del Port 

Perdua o 
extraviament de 
persona 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica o es 
necesari trucar policia 

Morts o ferits greus, es 
sospita accident o segrest 

Accessos embussats No existeix 
Embús localitzat a una 
zona 

Tenim emergència i està 
colapsat l´accés per 
evacuar o accedir mitjans 
externs 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

Abocament màxim de 10 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lapse d’edifici No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Fuita de gas No existeix 
S´ha pogut tallar sense 
problemes el 
subministrament 

No s´ha pogut tallar 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

Incendi a benzinera 
Es controla amb extintors i 

no hi ha fuites 
S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

Abocament màxim de 2 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Incendi o explosió en 
embarcació  

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

Ha de ser remolcada, 
traslladada o pot haver 
fuites 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 
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Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Enfonsament 
embarcació 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Temporal marítim 
Avís SMC, es preveuen 
danys a persones i bens 

Afectació als accesos al 
Port 

Danys a més del 50% de 
les instal-lacions 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

Es detecten animals 
catalogats 

    

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència sanitària No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Arribada de ferit per 
mar 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Brot de Legionel-la No existeix Afectats reconeguts   

SUBMINISTRAMENTS 
  

Tall en el 
subministrament de 
llum 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

 

Per cada risc es consideraran les següents àrees: 

Àrea 1: Dàrsena esportiva concessionada a Port Torredembarra SA (Superfície d’aigua, molls i 

palanques) 

Àrea  2:  Dàrsena  p e s q u e r a   g e s t i o n a d a  p e r  P o r t s  d e  l a  G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a .  

Àrea 3: Escar (inclou els tallers) 
 

Àrea 4: Zona de serveis (locals comercials) 
 

Àrea 5: Benzinera 
 

Àrea 6: Avantport 
 

Àrea 7: Vials interiors del port i aparcaments 
 

Àrea 8: Roquer 
 

Àrea 9: Esculleres i espatller 

En funció dels resultats obtinguts veurem els nivells de risc per a cada possible situació.  

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris    

Amenaça de bomba    

Sabotatges    
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Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

   

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit    

Excés d´aforament    

Perdua o 
extraviament de 
persona 

   

Accessos embussats    

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

   

Col·lapse d’edifici    

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas    

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

   

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

   

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

   

Col·lisió entre 
embarcacions 

   

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

   

Incendi o explosió en 
embarcació  

   

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

   

Enfonsament 
embarcació 

   

Temporal marítim    

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

   

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària    
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Caiguda de persona 
a l’aigua 

   

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la    

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

   

Tall en el 
subministrament de 
gas 

   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

   

 
 
 

Mitjançant el mètode de Mosler s’avalua el risc global del conjunt de les 9 àrees en les que 

s’ha dividit el port a partir de l’anàlisi dels diferents riscos existents. Posteriorment dins de 

cada àrea s’analitzen les diferents zones en què es poden subdividir. 
Aquest mètode permet valorar els riscos generals de les diferents zones del port i les 

activitats que s’hi duen a terme, tot i que es tracta d’un mètode descriptiu i que les dades 

obtingudes necessàriament han d’ésser un tant subjectives. 

Metodològicament és un procés seqüencial que es basa en l’avaluació dels 6 paràmetres que 

poden influir en la manifestació d’un risc. 
(A) Agressió 

 

És la probabilitat que un subjecte intenti que un risc es materialitzi. Es valora de la forma 

següent: 
 

5 Molt alta 

4 Alta 

3 Normal 

2 Baixa 

1 Molt Baixa 

 

(V) Vulnerabilitat 

És la probabilitat que es produeixi un dany o perjudici  

5 Molt alta 

4 Alta 

3 Normal 

2 Baixa 

1 Molt Baixa 

 

(F) Funció 

Són les conseqüències negatives o perjudicis que poden alterar l’activitat  

5 Molt greument 

4 Greument 

3 Mitjanament 

2 Lleument 
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1 Molt lleument 
 

 

(S) Substitució 

És la capacitat dels béns afectats per a ser substituïts. Es realitza la següent valoració:  

5 Molt difícilment 

4 Difícilment 

3 Sense gaires dificultats  

2 Fàcilment 

1 Molt fàcilment 

 

(Pf) Profunditat 
 

Es valora la incidència dels efectes psicològics en relació amb la imatge que es transmet per 

l’existència d’un dany o perjudici. La valorem de la forma següent: 
 

5 Pertorbació 

4 Greu 

3 Limitada 

2 Lleu 

1 Molt lleu 

(E) Extensió 
 

Valora l’abast o extensió dels perjudicis ocasionats: 
 

5 Caràcter internacional o d’entitat  

4 Nacional o d’edifici 

3 Regional o de planta  

2 Local o d’àrea 

1 Individual 

 

Per avaluar els riscos es consideren dos paràmetres: 
 

La  probabilitat  que  es  produeixi  un  accident  o  sinistre,  que  és  la  predisposició 

intrínseca a patir danys i ve donada per: 
 

P = A x V 
 

El caràcter del risc que valora la magnitud que tindria aquest possible accident, que 

ve donada per: 

 
M = (S x F) + (Pf x E) 

El producte: S x F posa de manifest la importància del succés 

El producte: Pf x E posa de manifest la magnitud dels danys ocasionats 
 

 

El producte dels dos valors, ER, representa la quantificació del risc, o nivell del risc considerat, 

que seria el nivell de riscos que comporta. 
 

 

ER = P x M (Nivell de risc = Probabilitat x Magnitud de dany) 

 

Els valors de referència, en relació al nivell de risc són: 
 

Valor de 0 fins a 2 ...................... Nivell de risc: Mínim 

Valor de 3 fins a 32 .................... Nivell de risc: Baix 

Valor de 33 fins a 162................. Nivell de risc: Mig (normal) 

Valor de 163 fins a 512............... Nivell de risc: Alt  
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Valor de 513 fins a 1250............. Nivell de risc: Màxim 

Tot seguit, i mitjançant aquest mètode, s’avaluen els riscos de cadascuna de les 9 àrees en 

que hem descompost l’àmbit del present Pla, per a determinar quins són els riscos de major 

incidència i en quina àrea es poden generar. També s’analitzen els riscos derivats de l’activitat 

a l’escar i els locals comercials la gestió dels quals està cedida a tercers, tan sols per a 

identificar‐los i en previsió d’una possible col·laboració en la gestió de les emergències que es 

pogueren produir. En aquests casos es preceptiva la llicència municipal d’activitats a través de 

la qual es realitza el control preventiu. En el cas dels amarraments i els pallols, on també l’ús i 

gaudi està cedit a un tercer, si s’inclouen plenament a l’àmbit del pla, ja que les seves 

condicions d’ús es regulen a través del Reglament de policia del port i no estan subjectes al 

control preventiu d’activitats per no ser legalment precís. 

 
A partir del mètode de Mosler, abans descrit, es poden valorar d’una manera global els riscos 

existents en cadascuna de les 9 àrees diferents en el que hem dividit el conjunt del port 

objecte del pla. 
Considerem, en aquesta aplicació, el conjunt de riscos existents, ponderant‐se el de major 

incidència o el que suposa una major extensió o intensitat d’ús. 

 

Árees Núm A V F S Pf E Probabilitat Magnitud 
N. de 
Risc Nivell 

        P = A * V M =S*F+ Pf *E P * M  
Dàrsena esportiva 1 3 3 3 3 4 2 9 17 153 Mig 
Dàrsena pesquera 2 2 3 3 3 4 2 6 17 102 Mig 
Escar 3 2 4 4 3 4 2 8 20 160 Mig 
Zona serveis (locals com.) 4 2 3 3 2 3 3 6 15 90 Mig 
Benzinera 5 2 4 5 4 5 4 8 40 320 Alt 
Avantport 6 1 2 3 3 3 2 2 15 30 Baix 
Vials generals 7 2 2 2 2 2 2 4 8 32 Baix 
Roquer (zona verda) 8 3 4 2 2 4 2 12 12 144 Mig 
Esculleres i espatllers 9 2 4 2 2 4 2 8 12 96 Mig 

 

 
Conclusions sobre l’anàlisi de la valoració general dels riscos al port 
 

a) Avaluació general 
 

Els resultats de la taula de valoració indiquen que hi ha un àrea que globalment presenta un risc 
alt (la benzinera), altres 6, inclosa la dàrsena pesquera, presenten un risc mig i dos són de risc baix, 
Tot això, tenint en compte que en algunes àrees, potser, que hi hagi zones concretes en les que el 
risc estigui per sota o per sobre del resultat global obtingut per a l’àrea, que ha estat fixat 
en el corresponent a la zona de màxim risc, llevat, que aquesta tingui un pes reduït en el 
conjunt de l’àrea, cas en el que la valoració global s’ha realitzat en funció del pes de cada zona, per 
aquesta raó cal realitzar una valoració detallada de cadascuna de les 8 + 1 àrees del port. 

 
A la vista de l’anàlisi dels diferents factors de risc i de la vulnerabilitat de les diferents àrees i 
béns, es dedueix que no existeix cap factor de risc que faci necessària l’adopció de mesures 
excepcionals, però sí calen mesures de prevenció i protecció a la benzinera i també a l’escar, la 
gestió dels quals es realitza per Port Torredembarra i on a més del risc d’accidents existeix un risc 
de contaminació del medi pel que hauran de disposar de les seves pròpies mesures 
d’autoprotecció, coordinades amb les mesures del port També als amarraments caldrà prendre 
mesures per a evitar la contaminació de les aigües. 
 

Igualment, cal programar especialment les condicions d’evacuació de les persones i dels vehicles en 
cas d’emergències i especificar les circumstàncies que fan aconsellable el tancament dels accessos 
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al port. 
De totes les actuacions que presenten algun risc les més perilloses són les relacionades amb 
la manipulació de combustible (hidrocarburs i gas natural), tant pel risc d’incendi i explosió, com 
de contaminació del medi marí en el cas dels hidrocarburs. Per aquesta raó, les instal∙lacions 
de subministrament seran objecte de revisió periòdica, per comprovar l’estat dels diferents equips 
i de les mesures de protecció; per altra banda el Reglament d’explotació i policia del port ha de 
limitar el volum màxim de combustibles a manipular amb bidons fora de l’àrea de la benzinera, 
tasca que es realitzarà prèvia autorització de Capitania del port. 

 
En qualsevol cas caldria coordinar el Pla d’actuació davant situacions d’emergències del Port 
de Torredembarra amb el de la dàrsena pesquera, donada la interrelació existent entre les dues 
i a l’objecte de poder optimitzar els recursos i els mitjans disponibles a cadascuna de les 
instal∙lacions. També s’hauran de coordinar amb el present pla les mesures que caldrà 
adoptar en els locals comercials quan pertoqui. 

 

I) Avaluació de les diferents àrees      

Àrea 1: Dàrsena esportiva del port concessionat a Port Torredembarra  

Aquest sector està format per les instal∙lacions del Port Torredembarra destinades a la 
pràctica esportiva, que és l’activitat principal del port i inclou, a més de la superfície d’aigua de 
l’àmbit de la concessió (llevant de l’avantport), les palanques i molls, un local per a 
administració i capitania, pallols, serveis i vestidors, i una escola de vela situada a l’edifici 
d’administració. Existeix una estació transformadora en la confluència dels dics de llevant i d’abric, 
integrada amb els pallols. 

 
Disposa de vigilància per la nit, capacitat per 741 + 13 amarraments, en general de mida mitjana 
(de 6,00 fins a 15,00 m) i alguns grans (39 + 6 iguals o superiors als 15 m d’eslora). 

 
Les activitats que es desenvolupen dins d’aquest sector són les pròpies d’un port esportiu, 
concretament l’amarament d’embarcacions per a la pràctica de la nàutica i la pesca de lleure, 
els subministraments d’aigua i electricitat a les embarcacions, i els edificis que directament 
donen suport als usuaris del port. 

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA BAIXA / POC NOCIU 
Trivial - T 

 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Excés d´aforament BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Accessos embussats BAIXA MITJA / NOCIU 
 

Tolerable - TO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse d’edifici BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
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Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

   

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lisió entre 
embarcacions 

   

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

   

Incendi o explosió en 
embarcació  

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Enfonsament 
embarcació 

   

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

   

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament de 
gas 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 
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a) Identificació dels riscos 

Els riscos més importants a tenir en compte 
són: 

• Incendi 

• Problemes estructurals 

• Vessament de productes contaminants 

• Col∙lisió d’embarcacions 

• Robatori 

• Vandalisme 

• Sabotatge 

• Caiguda de persones i vehicles a l’aigua 
 

 

b) Valoració 
Considerem les següents zones: 

Z1 Amarraments 
Z2 Molls i palanques 
Z3 Resta superfície aigua 
Z4 Administració i capitania 
Z5 Serveis / vestidors 
Z6 Escola de vela 
Z7 Pallols 
Z8 Vials interiors de la dàrsena 
Z9 Estació transformadora 
Z10 Superfície pels remolcs 

 
La benzinera i l’escar per les seves condicions es consideren, cadascuna, com un area específica. 
La valoració queda reflectida en la taula següent: 

 
 

Área 1 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Amarraments 1 3 3 3 3 4 2 9 17 153 

Molls i palanques 2 3 2 2 2 2 2 6 8 48 

Resta superfície aigua 3 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Administració / capitania 4 1 2 3 2 2 2 2 10 20 

Serveis / vestidors 5 2 2 3 2 1 2 4 8 32 

Escola de vela 6 1 2 3 2 2 2 2 10 20 

Pallols 7 2 2 2 2 3 1 4 7 28 

Vials interiors de la dàrsena 8 2 2 2 2 2 1 4 6 24 

Estació transformadora 9 2 3 4 3 4 3 6 24 144 

Superfície remolcs 10 2 2 2 1 2 2 4 6 24 
 

c) Conclusions 
 

D’acord amb els resultats obtinguts no existeix cap zona amb risc alt (la benzinera, dipòsit i 
sortidors, forma part de l’àrea A 5). Existeix un risc mig, proper a alt a la zona d’amarraments de 
les embarcacions, en ella el risc més important és el d’incendi, provocat o fortuït, donat la 
proximitat existent entre totes les embarcacions, també és important el de vessaments de 
contaminants i el de caiguda de persones a l’aigua. L'estació transformadora presenta, també un 
risc mig, ja que existeix la possibilitat de la seva substitució per un grup electrogen. Als molls i 
palanques existeix un risc mig 
– baix.  En relació  als  riscos  estructurals  cal realitzar  periòdiques  inspeccions  de l’estat de les 
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palanques i molls, també cal realitzar freqüents inspeccions dels elements d’amarrament de 
les embarcacions. Existeix un risc baix a la resta de zones, tanmateix cal realitzar treballs de 
manteniment i inspeccions periòdiques de les instal∙lacions elèctriques i d’aigua així com a les 
de gas que existeixen en alguns edificis i limitar la velocitat de circulació als vials. 

 

Àrea 2: Dàrsena pesquera (la gestió correspon a Ports de la Generalitat) 

Encara que la dàrsena pesquera no està gestionada per Port Torredembarra (està gestionada 
per Ports de la Generalitat) s´inclou dins del PAU, s’analitza el seu risc per la seva relació i la 
seva incidència amb la resta de instal∙lacions del port. En aquest sector es situen les 
instal∙lacions relacionades amb l’activitat pesquera del port i es detallen a continuació: 

• Amarraments d’embarcacions de diferents eslores 

• La llotja pesquera amb la nau de venda de peix i les oficines no utilitzada actualment 

• Zona de fabricació i magatzems del gel, sense ús 

• Mòdul de recollida d’olis usats 

• Magatzems per a arts de pesca 

• L´assecador de xarxes 

 
Les activitats preponderants en aquest sector  a data de realització són: 

• Càrrega i descàrrega de vaixells de pesca 

• Pesatge del peix 

• Preparació i reparació de xarxes i equips de pesca 

• Passeig de vianants 

• Aparcament de vehicles 

• Càrrega de camions 

 
 
Adjuntem l´avaluació de riscos realitzada dins del pla de contingencies (autoprotecció parcial) 
corresponent a la dàrsena pesquera, realitzat en data Octubre de 2014, seguint el Decret 82/2010 
per: 
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1.6.2.1 Incendi 
El risc és molt baix i principalment es donaria per curtcircuit elèctric i a les instal·lacions dels 
magatzems. 
1.6.2.2 Explosió 
Les explosions es donarien principalment en les zones on hi ha manipulació de gasos. A la 
dàrsena pesquera es fan servir bombones de butà per a les cuines de les embarcacions. 

A la dàrsena pesquera no s’han registrat explosions en l’últim període de 6 anys. 
1.6.2.3 Fuita 
Les fuites també s’han de diferenciar en origen i en medi receptor. L’origen de la fuita pot 
ser: 
- Gas 
- Combustible líquid 
- Productes químics com pintures i vernissos. 

- Aigües potables 
- Aigües de sentina. 
En quant al medi receptor de les possibles fuites poden ser: 
- Aigua 
- Terra 
- Atmosfera 
El combustible líquid es troba a les embarcacions així com les sentines. Es poden donar 
petits manteniments de les embarcacions a moll, però les reparacions i manteniments 
anuals es realitzen a varador. Es promou minimitzar aquestes operacions de manteniments 
puntuals. 
En l’últim període registrat s’han produït 3 vessaments de sentines a mar, que han suposat 
la intervenció de contenció, absorció i recollida del residu. 
El gas únicament pot ser el de butà per a les cuines de les embarcacions. No s’han registrat 
fuites de gas. 
En els últims 6 anys, s’han registrat un parell de fuites d’aigua. Actualment la pòlissa d’aigua 
és titularitat de la Confraria de Pescadors de Torredembarra i ells en fan el seguiment de 
consums. 
La dàrsena pesquera disposa de sistema d’aigües residuals. Es caracteritzen com a aigües 
sanitàries dels lavabos de les oficines de la llotja. La llotja disposa de reixes interceptores 

amb separadors per als sòlids i abocament a mar de l’aigua. 

Aplicant la nostra taula de valoracions: 
a) Identificació dels riscos 

• Incendi 

• Incidents elèctrics 

• Col∙lisió entre vaixells 

• Explosió 

• Vessaments 

• Fuites tòxiques 

• Accidents de tràfic 

• Caiguda a l’aigua 
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b) Valoració 
La valoració del nivell de risc de la dàrsena pesquera, d’acord amb la mateixa metodologia és 
la següent, considerem les següents zones: 

Z1 Amarraments embarcacions 
Z2 Molls ‐ zona d’estesa de xarxes 
Z3 Resta superfície d’aigua 
Z4 Llotja / nau de venda de peix 

Z5 Magatzems per les arts de pesca 

Z6 Vials i aparcaments interiors 
La  valoració  del  nivell  de  risc  de  les  zones  de  la  dàrsena  pesquera,  d’acord  amb  la  
mateixa metodologia queda reflectida en la taula següent: 

 
 

Área 2 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Amarraments embarcacions 1 2 3 3 3 4 2 6 17 102 

Molls i palanques 2 1 2 2 2 2 2 2 8 16 

Resta superfície aigua 3 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Llotja / nau de venda 4 2 3 2 3 3 3 6 15 90 

Magatzems arts de pesca 5 2 2 2 2 3 1 4 7 28 

Vials i aparcaments interiors 6 2 2 2 2 2 1 4 6 24 
 

c) Conclusions 
Es presenta risc mig a la zona de descarrega  de peix de la llotja, per la manipulació de les 
caixes i la potencial acumulació de gent que es pot produir. També existeix un risc mig als 
amarraments, per la possibilitat de caiguda de persones a l’aigua, així com  als magatzems d’arts 
de pesca, per la possibilitat de la manipulació de productes perillosos o inflamables com fustes i 
plàstics. 

 

 

Àrea 3: Escar 
La zona de l’escar, o varador, inclou l’edifici que acull els tallers per a la reparació d’embarcacions 
i la superfície a l’aire lliure per a l’avarada de les embarcacions amb la cubeta pel pòrtic 
elevador (travelift), la grua i les rampes per a la posada a flotació i hissada d’embarcacions de 
petita eslora. La gestió de l’escar es realitza directament per Port Torredembarra SA i està 
totalment tancada pel que el seu accés està controlat. 
Les activitats que es realitzen en aquest sector són les pròpies d’aquestes 
instal∙lacions. 

• Posada a flotació i hissada d’embarcacions de diferents eslores 

• Avarada d’embarcacions de diferents eslores 

• Neteja d’embarcacions 

• Pintura d’embarcacions 
• Reparació d’embarcacions 
 
És per tant, una superfície bruta, susceptible de contaminar i amb riscos derivats de la 
manipulació d’embarcacions. Cal senyalar que es tracta d’una zona a la que es pot limitar 
l’accés ja que està vallada en la seva totalitat llevat de la zona del moll de ribera on existeix un 
element indicatiu de la limitació d’accés. 

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA BAIXA / POC NOCIU Trivial - T 
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Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Excés d´aforament BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Accessos embussats BAIXA BAIXA / POC NOCIU 
Trivial - T 

 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse d’edifici BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lisió entre 
embarcacions 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Incendi o explosió en 
embarcació  

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Enfonsament 
embarcació 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
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Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament de 
gas 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte són: 

• Incendi 

• Incidents elèctrics 

• Vessaments 

• Contaminació 

• Problemes estructurals 

• Robatoris 

• Sabotatge 

• Accidents i danys personals 

• Caiguda de persones a l’aigua 
 

b) Valoració 
Considerem les següents zones: 

Z1   Tallers (cedit l’ús i gaudi a tercers)  
Z2   Superfície exterior per a l’avarada  
Z3   Rampes i cubeta 

La valoració del nivell de risc de cadascuna de les zones queda reflectida en la taula següent: 
 

 

Área 3 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Tallers 1 2 4 4 3 4 2 8 20 160 

Superfície exterior 2 2 3 4 3 3 2 6 18 108 

Rampes i cubetes 3 2 3 4 4 3 3 6 25 150 
 

c) Conclusions 
El nivell de risc és mig, donades les activitats de caire industrial que s’hi duen a terme. A les rampes 
i la cubeta existeix el risc de relliscades i de caiguda al mar i de caigudes, per aquesta raó es 
considera que en aquesta zona, també, el risc és mig. Els riscos de contaminació ambiental són 
elevats. Cal mantenir en correcte estat de manteniment els hidrants contra incendis situats a 
l’entorn i el sistema d’evacuació de l’escorriment, netejant‐lo periòdicament. 

 

 

Àrea 4: Locals comercials i de serveis 
Aquesta àrea inclou el conjunt d’edificis i pèrgoles disposats longitudinalment al llarg del moll 
de ribera en els que es desenvolupa una activitat comercial i que en part es dediquen a la 
restauració i a l’oci, encara que també existeixen locals relacionats amb l’activitat nàutica i serveis 
auxiliars a les embarcacions. La major part del edificis estan en planta baixa però també 
existeix una part en planta pis, tots ells dedicats a la restauració. Existeix una estació 
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transformadora en l’extrem de ponent dels edificis. 
 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA 
ALTA /MOLT NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA BAIXA / POC NOCIU 
Trivial - T 

 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Excés d´aforament BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Accessos embussats BAIXA MITJA / NOCIU 
 

Tolerable - TO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse d’edifici BAIXA 
ALTA /MOLT NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

   

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Col·lisió entre 
embarcacions 

   

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

   

Incendi o explosió en 
embarcació  

   

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

   

Enfonsament 
embarcació 

   

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 



Pla d’autoprotecció del Port de Torredembarra 

78 PORT DE TORREDEMBARRA 2016 

 

  

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

   

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament de 
gas 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

 

a) Identificació dels riscos 
Els riscos a tenir en compte en aquesta àrea poden afectar indirectament a la normal activitat 
del port, especialment en serveis que es presten bàsicament a la temporada estival i als 
caps de setmana, i fonamentalment són deguts a l’acumulació de gent en alguns moments i a 
l'activitat de restauració, i són: 

• Incendi 

• Explosions de gas natural o butà 

• Problemes estructurals 

• Vandalisme 

• Robatori 

• Tall de subministrament elèctric 

• Alteració d’ordre públic 

• Accidents i danys personals 
Cadascun  d’aquests  edificis  han  de  complir  la  corresponent  normativa  que  sigui  d’aplicació  i 
disposar de la corresponent llicencia d’activitat. 

 
b) Valoració 

Considerem les següents zones: 
Z1 Restaurants 
Z2 Altres locals comercials 
Z3 Estació transformadora 

         Z4          Passeig per a vianants 
La valoració queda reflectida en la taula següent: 

 
 

Área 4 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Restaurants 1 1 3 2 2 2 2 3 8 24 

Altres locals comercials 2 1 2 2 2 2 2 2 8 16 

Estació transformadora 3 2 3 4 3 4 3 6 24 144 

Passeig per a vianants 4 2 2 2 2 2 1 4 6 24 
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c) Conclusions 
El nivell de risc és baix a totes les zones del sector, a excepció de l’estació transformadora, amb 
risc mig, tot i que existeixen totes les mesures adients per contrarestar aquest risc i en cas 
d’existir algun problema es pot substituir per un grup electrogen. 

 
 

 

Àrea 5: Benzinera 

L’àrea 5 correspon a la benzinera, que inclou un sortidor amb el corresponent dipòsit de 
gasoil subvencionat per a la pesca i el moll on atraquen les embarcacions de pesca (el costat de 
ponent) i dos sortidors dobles per a les embarcacions esportives amb els corresponents dipòsits i 
dos molls. Està situat a l’extrem de la palanca 8. També existeix un equip per a l’aspiració de les 
aigües de la sentina i les aigües residuals de les embarcacions i una petita caseta per a material. 
Les activitats que es realitzen són l’emmagatzematge i subministrament de combustibles. 
És per tant, un conjunt de superfícies brutes, susceptibles de contaminar i amb riscos específics. 

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Excés d´aforament    

Accessos embussats    

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse d’edifici    

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Fuita de gas    

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

   

Incendi a benzinera MITJA 
ALTA /MOLT NOCIU 

 
Important - I 

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

MITJA 
ALTA /MOLT NOCIU 

 
Important - I 
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Col·lisió entre 
embarcacions 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Incendi o explosió en 
embarcació  

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

   

Enfonsament 
embarcació 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la    

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament de 
gas 

   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

   

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte són: 

- Incendi 

- Vessaments 

- Contaminació 

- Sabotatge 

- Caiguda de persones a l’aigua 
 

b) Valoració 
Considerem una única zona: 

Z1 Benzinera, inclou els sortidors, els dipòsits i els equips d’aspiració . 
La valoració queda reflectida en la taula següent: 

 

Área 5 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Benzinera 1 2 4 5 4 5 4 8 40 320 
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c) Conclusions 
A l’àrea de la benzinera el risc és alt pel que cal preveure les preceptives mesures de protecció i els 
mitjans de seguretat a l’entorn de les instal∙lacions i realitzar periòdiques inspeccions i cal vigilar 
les operacions de càrrega i descàrrega dels dipòsits i el correcte funcionament dels equips, 
especialment els de protecció en front vessaments. Igualment cal limitar en el possible l’accés a 
aquesta zona. 

 

 

Àrea 6: Avantport 
Agrupa les aigües abrigades situades en front la bocana i, per tant, es tracta d’una zona on 
conflueixen tots els moviments d’entrada i sortida de vaixells al port. 

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris    

Amenaça de bomba    

Sabotatges    

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

   

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit    

Excés d´aforament    

Accessos embussats    

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

   

Col·lapse d’edifici    

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas    

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

   

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

   

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lisió entre 
embarcacions 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Incendi o explosió en 
embarcació  

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
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Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Enfonsament 
embarcació 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la    

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

   

Tall en el 
subministrament de 
gas 

   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

   

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte són: 

- Col∙lisió d’embarcacions 

- Enfonsament d’embarcacions 

- Accidents i danys personals 

- Caiguda de persones a l´aigua 
  
En aquesta zona existeixen factors addicionals de risc derivats de possible presència 
d’embarcacions remolcades. Altre factor de risc important es deriva de la possible presència de 
persones banyant‐ se, malgrat estar prohibit 

 
b) Valoració 
Considerem una única zona, tota ella d’aigua:  

Z1 AvantporT 

La valoració queda reflectida en la taula següent 
 

 

Área 6 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Avantport 1 1 2 3 3 3 2 2 15 30 

 

c) Conclusió 
El nivell de risc és baix 
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Àrea 7: Vials interiors del port, voreres i aparcaments 
Aquesta àrea inclou a més de la totalitat de vials interiors del port (calçades i voreres) les 
zones contigües als vials situades al llarg del moll de ribera, al molls de llevant i d’abric i al peu de 
Roquer destinades a l’aparcament dels vehicles lleugers dels usuaris del port i dels vehicles 
industrials de petita mida que porten subministraments als locals. Aquesta zona també s’utilitza 
per a la circulació de vianants, tant per les voreres com pels vials. Aquests vials connecten amb els 
accessos exteriors al port i permeten l’accés a les diferents àrees del port. També s’inclou en 
aquesta àrea les petites zones verdes existents. 
Les activitats que es realitzen en ells són: 

• Circulació de vehicles (lleugers i pesats) 

• Aparcament de vehicles 

• Passeig de vianants (al llarg dels vials que discorren al llarg dels molls) 

 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA BAIXA / POC NOCIU 
Trivial - T 

 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Excés d´aforament BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Accessos embussats BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lapse d’edifici    

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

   

Fuita de gas BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

BAIXA 
ALTA /MOLT NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Col·lisió entre 
embarcacions 
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Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

   

Incendi o explosió en 
embarcació  

   

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

   

Enfonsament 
embarcació 

   

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

   

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la    

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

   

Tall en el 
subministrament de 
gas 

   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

   

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte en aquesta àrea difícilment poden afectar a la normal activitat del port i 
fonamentalment són deguts a algun tipus d’accident i són: 

 Incendi de vehicles 

 Accidents de tràfic 

 Vessaments 

 Caigudes a l’aigua 

 Robatori 
 
Es disposa d’elements al paviment per a protegir als vehicles en front la caiguda a l’aigua. 

 
b) Valoració 

Considerem tres zones: 
Z1 Vials (inclou les voreres)  
Z2 Aparcaments 
Z3 Zones verdes 

De totes elles, la més representativa es la corresponent als vials. La valoració queda reflectida en 
la taula següent: 
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Área 7 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Vials 1 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Aparcaments 2 1 3 1 1 3 2 3 7 21 

Zona verda 3 1 2 1 1 2 2 2 5 10 

 
c) Conclusions 

El nivell de risc és baix ‐ mig als vials i baix als aparcaments i a les petites zones verdes existents 
al llarg d’ells. Cal mantenir correctament la senyalització (horitzontal i vertical) i controlar que 
es respectin pels vehicles les limitacions de velocitats. 

 

 

Àrea 8: Roquer 
És la zona verda perimetral al port al llarg del seu contacte amb el front de la població. Es 
tracta d’una zona bàsicament calcaria amb vegetació de matolls, de gran valor natural, que cal 
preservar, per aquesta raó i per la seguretat dels vianants s’ha acotat un vial longitudinal, que ha 
de ser l’única zona accessible als vianants. Aquest vial per a vianants enllaça en dos punts amb els 
vials generals del port i, també, en dos punts amb el teixit urbà. 
Al peu del Roquer, junt a la zona de l’escar existeix una zona acotada on està ubicat l’antic dipòsit 
de propà, soterrat, en un “cubeto”, actualment fora de servei. La càrrega es realitzava per 
camions cisterna des del vial perimetral. 

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte són: 

 Caigudes de persones 

 Incendi forestal 

 Danys a la vegetació 

 Vandalisme 

 Sabotatge 
 

b) Valoració 
Considerem dues zones: 

Z1 Vial acotat per a vianants  
Z2 Zona verda natural 

La valoració queda reflectida en la taula següent: 

 
 

Área 8 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Vial per a vianants 1 2 3 1 1 3 2 6 7 42 

Zona verda natural 2 3 4 2 2 4 2 12 12 144 
 

c) Conclusions 
Es presenta risc mig al vial i la zona verda. Caldrà mantenir correctament la barana que delimita 
el vial i limita l’accés a la zona verda del Roquer i  mantenir en bon estat el paviment (terreny 
condicionat) per on discorre el vial. 

 

 
Àrea 9: Esculleres i espatllers 

Aquesta àrea inclou les obres d’abric i defensa del pot , per tant, superfícies que formen part de 
la concessió però el paper de les quals es assolir unes superfícies abrigades on desenvolupar 
l’activitat. No són, per tant, superfícies que tinguin un ús directe, és mes, donat els riscos de 
caigudes que incorporen cal limitar el seu accés estrictament a les persones autoritzades. L’accés 
a les teulades dels pallols des de l’espatller ha d’estar totalment prohibit. 
Aquestes superfícies estan situades al perímetre de la concessió al llarg de les dues alineacions 
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del dic d’abric, del dic de llevant i del contradic. 
 

ÀMBIT POLICIAL PROBABILITAT SEVERITAT NIVELL RISC 

Robatoris MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Amenaça de bomba BAIXA ALTA /MOLT NOCIU 
 

Moderat - MO 
 

Sabotatges BAIXA BAIXA / POC NOCIU 
Trivial - T 

 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit    

Excés d´aforament    

Accessos embussats    

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

   

Col·lapse d’edifici    

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Fuita de gas    

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

BAIXA 
MITJA / NOCIU 

 

Tolerable - TO 
 

Incendi a benzinera    

ÀMBIT MARÍTIM    

Caiguda vehicle al 
aigua 

   

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

   

Col·lisió entre 
embarcacions 

   

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

   

Incendi o explosió en 
embarcació  

   

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

   

Enfonsament 
embarcació 

   

Temporal marítim MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
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Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

   

ÀMBIT SANITARI    

Emergència sanitària MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

MITJA 
MITJA / NOCIU 

 

Moderat - MO 
 

Arribada de ferit per 
mar 

   

Brot de Legionel-la    

SUBMINISTRAMENTS   

Tall en el 
subministrament de 
llum 

MITJA BAIXA / POC NOCIU 
Tolerable - TO 

 

Tall en el 
subministrament de 
gas 

   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

   

 
a) Identificació dels riscos 

Els riscos a tenir en compte són: 

- Accidents i danys personals 

- Accidents deguts als forts vents 

- Caiguda de persones a l’aigua 

- Vandalisme 

- Danys estructurals 
 
 

b) Valoració 
Considerem una única zona: 

 Z1 Esculleres i espatllers 

 
La valoració queda reflectida en la taula següent: 

 
 

Área 9 
 

Zona 
 

A 
 

V 
 

F 
 

S 
 

Pf 
 

E 
 

Probabilitat 
 

Magnitud 
N. de 
Risc 

        P = A x V M=SxF+PfxE P x M 

Esculleres i espatllers 1 2 4 2 2 4 2 8 12 96 
 

c) Conclusions 
El nivell de risc és mig però cal mantenir correctament els dispositius per a limitar l’accés a 
les persones no autoritzades i el control per videovigilancia. 

 

 
1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als 

accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. 
 

No tenim substàncies perilloses per sobre dels llindars marcats al Reial decret 1254/1999 ja 

que els productes inclosos, acetilè i òxid d’etilè en els tallers i gasolina/dièsel a la benzinera 

estan presents en quantitats inferiors i pel que fa a d’instal∙lació de gas, la pressió de 

subministrament es inferior als 16 Bar. 
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1.6.2.2 Avaluació del risc d’incendi 
 

EXPLOSIÓ 

 

ORIGEN 
 

Árees Núm LOCAL VEHICLE VAIXELL VULNERABILITAT 

Dàrsena esportiva 1 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 3 

Dàrsena pesquera 2 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 3 

Escar 3 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 4 

Zona serveis (locals com.) 4 Moderat - MO Moderat - MO 
  3 

Benzinera 5 Important - I Important - I Important - I 4 

Avantport 6     Tolerable - TO 2 

Vials generals 7   Moderat - MO   2 

Roquer (zona verda) 8 Moderat - MO     4 

Esculleres i espatllers 9 Moderat - MO     4 

 

L’incendi es pot originar a mar i a terra, per aquesta raó els medis disponibles han de poder 

actuar en els dos escenaris. Caldrà revisar freqüentment els equips i realitzar periòdics 

simulacres, fins i tot incorporant els equips exteriors al port (bombers fonamentalment). 

 
El risc d’incendi existeix en totes  les àrees analitzades, com es detalla en el corresponent 

anàlisis de riscos, però es concentra a la zona de manipulació de combustibles, com es la 

benzinera i a les zona de l’escar, i en menor mida en els restaurants i els magatzems. 

Precisament per a reduir aquest risc el reglament de policia del  port  ha  de regular la 

manipulació de combustibles fora de la zona de la benzinera. També existeix cert risc als 

tallers, en aquestes zones es disposa d’instruccions pel seu ús, de compliment obligatori i de 

mesures de protecció. 

 
 Donades les activitats desenvolupades aplicarem el mètode Gretener per a la valoració addicional 

de comprovació del risc d´incendi, aquest ens permet de fer una quantificació per contrastar amb 

els valors previs, tant en edificis com en establiments industrials aplicant valors prefixats en taules 

en funció de les característiques, una vegada calculat, si es necessari, permet d´incorporar diferents 

proteccions i mesures de seguretat per incrementar els valors obtinguts i que el resultat sigui mes 

assumible. 

 

Es pot aplicar a establiments públics amb alta densitat d´ocupació o edificis de perillositat elevada 

com a : 

Exposicions / Museus / Locals d´espectacles / Grans magatzems i centres comercials / Hotels / 

Centres hospitalaris / Residencies / … 

A establiments industrials, producció, emmagatzematge, edificis administratius, edificis de 

múltiples usos, … 

 

Sempre s´ha d´aplicar a cada sector d´incendi on pugui ser calculat. En funció del resultat obtingut 

dels càlculs podrem determinar si acceptem o no el valor obtingut per el risc d´incendi : 

 

Seguretat en cas d´incendi Major o igual a 1 SUFICIENT Inferior a 1 INSUFICIENT 
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Detallem el calcul a realitzar : 

 

FACTORS A CONSIDERAR 
     Activitat s/Annex I Gretener 
     q Carrega Tèrmica mobiliaria q 

 
S1 Detecció de foc S1 

 c Combustibilitat c 

 
S2 Transmissió alarma S2 

 r Perill de fums r 

 
S3 Disponibilitat Bombers S3 

 k Perill de corrosió k 

 
S4 Temps per a intervenció S4 

 i Carrega térmica immobiliaria i 

 
S5 Instal-lacions d´extinció S5 

 e Nivell de planta e 

 
S6 Ins. Evacuació fums S6 

 

g Superficie compartiment g 

 

S - MESURES ESPECIALS S 
S1 x S2 x S3 x 
S4 x S5 x S6 = 
S 

P - PERILL POTENCIAL P 
q x c x r x k x i 
x e x g = P 

f1 Estructura Portant f1 

 n1 Extintors portàtils n1 

 
f2 Façanes f2 

 n2 Hidrants interiors BIE n2 

 
f3 Forjats f3 

 n3 Fiabilitat fonts d´aigüa n3 

 
f4 Dimensions cel-lules f4 

 
n4 Llargada conducció n4 

 

F - MESURES EN CONSTRUCCIÓ F 
f1 x f2 x f3 x f4 
= F 

n5 Personal format extinció n5 

    

N- MESURES NORMALS 
N n1 x n2 x n3 x 

n4 x n5 = N 
   

   

B- EXPOSICIÓ AL RISC B P / (N x S x F) 
= B 

   
A - PERILL D´ACTIVACIÓ A 

 

   
R- RISC D´INCENDI EFECTIU R B x A = R 

   
Ph, e - Situació perill persones Ph, e 

 

   
Ru - RISC INCENDI ACEPTAT 

Ru 
1,3 x Ph, e = 
Ru 

   

SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
(Ru/R) 

Ru/R 

  
De l’anàlisi realitzat a les diferent àrees es dedueix la següent valoració: 

 

 

Benzinera Oficines Tallers Rest. Rest.P1 Botigues Vehicle 
Vaixell 
Fusta 

Vaixell 
Fibra 

Mj/m2 92259 800 400 300 400 400 300 600 600 

q 2,50 1,50 1,30 1,20 1,30 1,30 1,20 1,40 1,40 

c 1,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,20 1,20 

r 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20 1,00 1,20 

k 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,30 

e 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

g 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

P 1,92 0,95 0,75 0,58 0,62 0,75 0,58 0,77 1,05 

n1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

n2 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

n3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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n4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

n5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

N 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

S1 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

S2 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

S3 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

S4 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

S6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

S 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

f1 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,00 1,00 

f2 1,10 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 

f3 1,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,05 1,05 

f4 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

F 1,32 1,80 1,64 1,80 1,80 1,80 1,20 1,26 1,26 

B 0,95 0,43 0,30 0,26 0,28 0,34 0,39 0,50 0,68 

A 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 0,85 1,20 1,20 

R 1,14 0,43 0,30 0,31 0,34 0,41 0,33 0,60 0,82 

Ph, e 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ru 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Ru/R 1,14 3,01 4,34 4,13 3,82 3,18 3,89 2,15 1,59 
 
 
  Tots els valors superiors al mínim acceptable de 1. Raonant zona per zona: 
 

Àrea 1:   Dàrsena esportiva: 

El risc d’incendi es centra a les embarcacions, raó per la que es limita la manipulació de 

combustibles. Podria estar ocasionat, igualment per la cuina de les embarcacions, el que no 

es massa freqüent amb la embarcació amarrada a terra. 

 

Àrea 2:   Dàrsena pesquera 

El risc d’incendi es centra a les embarcacions, al vehicles utilitzats o aparcats a les zones 

destinades o als edificis, magatzems o llotja. El subministrament de gas no arriva a les instal -

lacions.  

 
Àrea 3:   Escar  

Senyalem que el risc d’incendi es deriva dels treballs de reparació a les embarcacions, que en 

part es realitzen a l’exterior i en part a l’interior de les embarcacions. Tanmateix es disposa 

de les corresponents mesures d’autoprotecció. Disposa de la corresponent llicència 

d’activitats. 

 
Àrea 4:   Locals comercials 

Es tracta de locals que no es gestionen directament per el Port. El risc d’incendi es 

polaritza als restaurants i tallers, tots ells són locals de petita dimensió, en contacte amb 

amplis espais oberts, amb recorreguts d’evacuació molt curts i disposen de la corresponent 

llicència municipal d’activitats. 

 
Àrea 5:  Benzinera 

A la benzinera el risc d’incendi es deriva de la manipulació de carburants. Disposa de les 

corresponents mesures d’autoprotecció i es objecte de periòdiques inspeccions. Cal senyalar 
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les condicions favorables de l’entorn en un espai obert al costat del mar i amb accés limitat 

que ens permet l´ùs del grup de bombeig a manera de BIE alimentant del aigua del port.  

 
Àrea 6:   Avantport 

El risc d’incendi té molt baixa probabilitat ja que consistiria en l’incendi d’una embarcació en 

moviment, el que no es pot descartar 

 
Àrea 7:   Vials  aparcament si zones per a vianants. 

El risc d’incendi es el derivat d’un accident de tràfic o d’un sabotatge a un vehicle, per tant, és 

molt petit. Cal tenir en compta que es tracta d’espais oberts amb molta permeabilitat. 

 
Àrea 8:   Roquer (Zona verda) 

Al poder accedir a peu el públic en general, inclosos persones no usuàries del Port, existeix el 

risc de incendi forestal. 
 

Àrea 9:   Esculleres i espatller 

Als locals d´ùs privatiu pot existir risc d´incendi si es manipulen substancies inflamables, la 
pràctica resta expressament prohibida als Estatuts- 

 

 

En conclusió la probabilitat d’un incendi es petita i no cal prendre mesures addicionals a les 

que ja es disposen. 

 
1.6.2.3 Risc d’explosió 

 

EXPLOSIÓ 

 

ORIGEN 

 
Árees Núm LOCAL VEHICLE VAIXELL VULNERABILITAT 

Dàrsena esportiva 1 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 3 

Dàrsena pesquera 2 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 3 

Escar 3 Moderat - MO Moderat - MO Tolerable - TO 4 

Zona serveis (locals com.) 4 Moderat - MO Moderat - MO 
  3 

Benzinera 5 Important - I Important - I Important - I 4 

Avantport 6     Tolerable - TO 2 

Vials generals 7   Moderat - MO   2 

Roquer (zona verda) 8      4 

Esculleres i espatllers 9 Moderat - MO     4 

 

 

Aquest risc es concentra a les zones on es consumeix gas com són els  restaurants  i  les 

calderes d’ACS o es treballa amb combustibles. En aquestes zones cal extremar el 

compliment de les mesures de seguretat comuns a aquests tipus d’instal·lacions, realitzant 

les periòdiques inspeccions. Els vestidors disposen calderes elèctriques per l’aigua calenta 

sanitària. 

 
De l’anàlisi realitzat a les diferent àrees es dedueix la següent valoració: 
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Àrea 1:   Dàrsena esportiva: 

Tan sols existeix el risc d’explosió a bord a les embarcacions que disposen de bombones de 

gas butà per a cuinar. Donat que les embarcacions acostumen a estar molt obertes, i 

generalment no es cuina a bord amb l’embarcació amarrada al port, el risc es de molt petita 

probabilitat. 

 

Àrea 2:   Dàrsena pesquera 

Tan sols existeix el risc d’explosió a bord a les embarcacions que disposen de bombones de 

gas butà per a cuinar. Donat que les embarcacions acostumen a estar molt obertes, i 

generalment no es cuina a bord amb l’embarcació amarrada al port, el risc es de molt petita 

probabilitat. 

 
Àrea 3:   Escar  
El risc derivaria de les embarcacions en treballs, dels vehicles utilitzats i dels dipòsits de 
gasos per treballs de soldadura. 

 
Àrea 4:   Locals comercials 

El risc d’explosió als restaurants es derivaria d’una defectuosa manipulació del gas. 
 

 
Àrea 5:  Benzinera 

El risc d’explosió es deriva d’un incorrecte funcionament de la instal·lació per l’acumulació de 

gasos als tancs, pel que cal revisar el correcte funcionament de la ventilació. 

 
Àrea 6:   Avantport 

El risc és molt remot i es deriva de les cuines de les embarcacions navegant. No s’acostuma a 

cuinar amb la embarcació navegant pel port. 

 
Àrea 7:   Vials  aparcament si zones per a vianants. 

No existeix risc d’explosió llevat dels vehicles. 

 
Àrea 8:   Roquer (Zona verda) 

No existeix risc d’explosió  
 

Àrea 9:   Esculleres i espatller 

Als locals d´ùs privatiu pot existir risc d´explosió si es manipulen substancies inflamables, la 
pràctica resta expressament prohibida als Estatuts- 

 

 

 
1.6.2.4 Fuites i vessaments 

 

De l’anàlisi de les diferents zones es dedueix que aquest risc és reduït i es localitza per una 

banda a les embarcacions, cas de manipular combustibles, i per altre a la benzinera i a la zona 

de l’escar. A la zona de la benzinera ja s’han realitzat les obres que impedeixen o  

r e d u e i x e n  el vessament al mar de líquids contaminats ja que el port disposa de les 

corresponents reixes interceptores que impedeixen el vessament al mar de líquids 

contaminats i disposa d’un kit anti contaminació marina a la mateixa benzinera, amb draps, 

xurros, etc. També l’esplanada de l’escar disposa d’una reixa interceptora. 

 
Un risc reduït de vessament existeix als vials i aparcaments en cas d’accident en algun vehicle. 
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Altre tipus de vessament, menys probable i amb un risc de contaminació menor, es el que es 

produeix als bars i restaurants amb la manipulació d’olis, especialment els usats que han 

d’estar correctament gestionats. 

 
En el cas de vessaments a les aigües interiors del port s’actuarà d’acord el PICCMA (R.D. 

253/2004) 

 

Fuites de gas 
 

Fuita Gas 

    
Árees Núm RISC ORIGEN VULNERABILITAT 

Dàrsena esportiva 1 Moderat - MO Conducció Gas 3 

Dàrsena pesquera 2     3 

Escar 3 Moderat - MO Conducció Gas 4 

Zona serveis (locals com.) 4 Moderat - MO Conducció Gas 3 

Benzinera 5     4 

Avantport 6     2 

Vials generals 7 Moderat - MO Conducció Gas 2 

Roquer (zona verda) 8     4 

Esculleres i espatllers 9     4 
 
 
 
 

1.6.2.5 Altres 
 

A cadascuna de les àrees s’han analitzat els diferents riscos que existeixen, valorant‐se.   

Cal afegir la fitxa de detecció i valoració de presencia d´animals perillosos i/o protegits 

malgrat està prohibit i senyalitzat el bany i la pesca a les aigües interiors.  

Aspectes ambientals a considerar: Especies protegides / Animals perillosos,  

 



Pla d’autoprotecció del Port de Torredembarra 

94 PORT DE TORREDEMBARRA 2016 

 

  

 
 

 

 

 

 

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 

 

BALENA AMB BEC DE CUVIER 
Ziphius cavirostris 

Longitud: de 5 a 7 metres 
 

RAJADES 

 

CAP D’OLLA GRIS Grampus griseus 

 

CAP D’OLLA COMÚ Globicephala melas 
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ACTUACIONS A REALITZAR: 

 

1 Avís al Cos d’agents rurals al Tel. 93 561 70 00 o a través del 112 

2 Evacuar la zona afectada 

3 És molt important no causar danys als animals 

4 Col·laborar al màxim amb el personal interventor 

5 Avaluar l’impacte ambiental 

 

La resta de riscos, s´han analitzat per cada zona per separat, expresant els resultats en les taules 

generals de riscos interns. 

 

 
 

1.6.3 INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL (Referència limitada als riscos que poden 
originar emergències). 

 
 

A continuació es detallen els riscos laborals que poden originar emergències, són: 
 
 

TORREDEMBARRA 

RISC QUALIFICACIÓ LLOC RISC 

Caigudes de persones 
a diferent nivell 

Possible 
Primers pissos, 
vaixells, tallers 
amb plataforma 

Mig 

Caiguda objectes per 
desplomament 

Possible 
Qualsevol lloc de 

treball 
Mig 

Caiguda objectes per 
manipulació 

Possible 
Qualsevol lloc de 

treball 
Mig 

Caiguda objectes 
despresos 

Possible 
Qualsevol lloc de 

treball 
Mig 

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: 
- TAURO GRIS - Carcharinus plumbeus 

 
 
 

 
- TINTORERA – Prionace glauca 
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Caiguda al aigüa Possible Zona aigua Mig 

Atrapament per 
desplaçament 

Possible 
Qualsevol lloc de 

treball 
Mig 

Atrapament per 
bolcada  

Possible 
Qualsevol lloc de 

treball amb vehicle 
Mig 

Sobreesforços Possible 
Qualsevol lloc de 

treball 
Mig 

Contactes elèctrics Possible 
Manipulació 

aparells elèctrics, 
quadres, … 

Mig 

Explosions Possible 

Equips soldadura, 
linia de gas, 

diposits 
combustible, 
dipòsit GLP, 

cuines 

Mig 

Incendi Possible 

Equips soldadura, 
linia de gas, 

diposits 
combustible, 
dipòsit GLP, 

cuines 

Mig 

Causats per èssers 
vius 

Possible 
Aigües interiors, 

vials 
Mig 

Atropellaments, cops, 
xocs amb/contra 
vehicles 

Possible 

Vials, 
aparcaments, 

locals amb 
entrada vehicles 

Mig 

Accidents de trànsit Possible Vials i entrades Mig 
 

 
 

Dintre de la normativa de prevenció de riscos laborals, e l  t i t u l a r  realitza la coordinació 

d’empreses que desenvolupen la seva activitat en el mateix centre de treball, considerant 

com a centre únic el port esportiu. En aquest sentit es realitza un intercanvi d’informació 

amb les empreses autoritzades i ocupants, es sol·licita tota la informació sobre riscos i 

treballadors que realitzen feines de manteniments o són proveïdors o arrendataris. 
 

 
El Port de Torredembarra, de conformitat amb el que disposa la “Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE de 10 de novembre) disposa del 

corresponent Pla de prevenció de riscos laborals que inclou una avaluació dels riscos més 

significatius. E l s  p r oc e d i m e n t s  a  a p l i c a r  s e r a n  e l s  d ’ e m e r g è n c i a  m è d i c a ,  

n o r m a l m e n t  e l  n o m b r e  d ´ a f e c t a t s  s e r à  r e d u ï t .  

 

 
 

1.6.4 INVENTARI I AVALUACIÓ DELS RISCOS EXTERNS 

 
 

L’avaluació de riscos externs, s’ha realitzat d’acord amb els plans de protecció civil de 

Catalunya, però sempre focalitzat en el Port de Torredembarra. El nivell de risc determinat per a 

cadascun d’ells és el següent: 
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TAULA AFECTACIONS 
RISCOS EXTERNS 

 

PLANIFICACIO 
MUNICIPAL 

PUNTS A 
CONSIDERAR 

VALORAT 

 
OBLIGACIÓ VIGÉNCIA 

 
GENERAL: PBEM 
PROCICAT I FLIX 

Obligat Pendent 
Revisió     

 RISC EN EL 
TRANSPORT 

     

FERROCARRIL 
PBEM PROCICAT 

FERROCARRIL 
    

LINIES   

ESTACIONS   

TUNELS   

AERONAUTIC 
PAM AEROCAT     

INSTAL-LACIONS 
  PBEM AEROCAT     

RISC TECNOLOGIC 
     

QUIMIC 
ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS 

PAM PLASEQCAT     

ESTABLIMENTS 
PLASEQCAT   

PERIMETRE INSTAL-
LACIONS   

ZONES INTERVENCIO 
I ALERTA MAXIMA   

SIRENES: 
COBERTURA   

SIRENES   

TRANSPORT 
MERCADERIES 

PERILLOSES 
PAM TRANSCAT Obligat 

Pendent 
Revisió 

NIVELL FLUX TRAMS 
XARXA VIARIA 

Molt Important 
al municipi, NO 

AFECTA 
ACTIVITAT 

NIVELL PERILL 
MUNICIPAL 

TRANS.MMPP 

Molt Alt al 
municipi, NO 

AFECTA 
ACTIVITAT 

NIVELL FLUX TRAMS 
FERROVIARI 

Important Molt 
Alt al municipi, 

NO AFECTA 
ACTIVITAT 

NIVELL PERILL 
MUNICIPAL 

FERRO.TRANS.MMPP 

Molt Alt al 
municipi, NO 

AFECTA 
ACTIVITAT 

QUIMIC CONDUCTES 
MMPP 

  

    

OLEODUCTE   

ETILODUCTE 
EXISTEIX, NO 

AFECTA  

GASODUCTE 
OPERATIU   

NUCLEAR PAMEN PENTA     ZONES PLANIFICACIÓ 
  

RADIOLOGIC PAM RADCAT     MUNICIPI 
INST.RADIOACTIVES 
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MUNICIPI 
INST.VIGILANCIA 

RADIOLOGICA 

  

ALTRES 
AFECTACIONS   

CONTAMINACIO 
MARINA 

PAM CAMCAT Obligat Pendent 
Revisió 

VULNERABILITAT  4 

PERILL MOLT ALT 

RISC NATURAL 
     

INUNDACIONS PAM INUNCAT Obligat 
Pendent 
Revisió 

ZONES INUNDABLES 
T500   

ZONES INUNDABLES 
T100   

ZONES INUNDABLES 
T500   

CONS DEJECCIÓ  

ZONES POTENCIAL 
INUNDABLES 

 

PUNTS ACTUACIÓ 
PRIORITARIA   

TEMPS TRANSIT   

SIRENES PRESES   

SIRENES PRESES: 
COBERTURA   

INCENDIS FORESTALS PAM INFOCAT   
PERILL   

VULNERABILITAT  

NEVADES PAM NEUCAT Recomenat 
Pendent 

Homologació 

INSTAL-LACIONS GAS   

SUBESTACIONS 
ELECTRIQUES   

VIES PRIORITZADES 
SI 

            

SISMIC PAM SISMICAT Obligat 
Pendent 

Homologació 
INTENSITAT SISMICA 

VI-VII 

SUPERACIO LLINDAR 
DANY 

Supera llindar 
dany 

ALLAUS PAM ALLAUCAT     ZONES ALLAUS   

 

En l´Annex corresponent adjuntem les imatges corresponents extretes del Mapa de Protecció 

Civil de la Generalitat de Catalunya. 

 

1.6.4.1. Incendi forestal 
 

D´acord amb l´informació presentada al mapa de riscos no s´ha evaluat aquest risc, de tota 

manera hem de tenir la màxima cura amb la zona del roquer, bosc no massa espès de matolls i 

pins típicament mediterranis. 
 

La probabilitat de que es produeixi aquest risc és baixa i les conseqüències que pot ocasionar 
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un incendi forestal en el port són poc nocives, pel que aquest risc es pot qualificar de trivial. 
 
 

1.6.4.2. Nevades. 
 

El risc de nevades i glaçades a nivell del mar es molt reduït, però no inexistent, en 

contrapartida el Tarragones té una elevada densitat de població i una gran tassa de 

mobilitat, per aquesta raó la vulnerabilitat comarcal és extrema. En qualsevol cas, les nevades 

es produeixen en èpoques de molt reduïda activitat al port.  
 

La probabilitat de que es produeixi aquest risc és baixa i les conseqüències que pot ocasionar 

una nevada en l’activitat del port esportiu són molt petites pel que aquest risc es pot 

qualificar de trivial. 
 

1.6.4.3. Inundacions. 
 

Per les condicions geomètriques del port no existeix cap risc d’inundació, ja que l’escorriment 

drena naturalment cap el mar.  
 

En aquest cas la probabilitat que es produeixi aquest risc és baixa i les conseqüències que pot 

ocasionar una inundació als accessos es de tipus funcional, nociva, pel que el risc es pot 

qualificar de tolerable. 
 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es desprèn que el Port d e  
T o r r e d e m b a r r a  no està afectat per les taques d’inundacions de qualsevol període de 
retorn i no pertany a cap con d’ejecció.  

 
 

1.6.4.4. Risc sísmic. 
 

De conformitat amb la informació que es dedueix del plànol de riscos de Catalunya, al 

municipi de T o r r e d e m b a r r a  li correspon una intensitat sísmica de V I - VII (Intensitat 

sísmica màxima (escala MSK) que es pot esperar per a un període de retorn de 500 anys), per 

aquesta raó, de conformitat amb el que disposa la “Norma Sismorresistente” tots els edificis i 

altres estructures han estar dimensionades tenint en compte les sol·licitacions generades per 

un terratrèmol. 

Cal tenir present que la totalitat dels edificis estan desenvolupats en PB i màxim P1. A la 

zona tenim una apreciació de superació de llindar de dany. 

 
 

1.6.4.5. Risc transport de mercaderies perilloses. 
 

De l’anàlisi de riscos recollits al mapa de protecció civil de Catalunya es dedueix que el 
Port està afectat per la xarxa de transports per carretera, amb un nivell de flux de trams a la 
xarxa viaria MOLT IMPORTANT i una perillositat al terme municipal de NIVELL MOLT ALT.  
Per els que fà a la xarxa de transports per ferrocarril tenim un nivell de flux IMPORTANT i 
una perillositat de NIVELL MOLT ALT. 
Quedaríem subjectes al Pla Municipal en el moment en que estigui revisat, de tota manera, 
al estar a mes de 500 metres de les vies afectades no es considerarà significatiu per a la 
activitat. 
 
 

1.6.4.6. Avaluació del risc de contaminació marina 
 

Pel que respecta al risc en front contaminació marina, hem de referir‐nos al Pla Especial 

d’Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya (CAMCAT), redactat 

seguint les directrius del “Plan Nacional de Contingencias de  Contaminación Marina 

Accidental” (orden comunicada 23/02/2001).  
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L’anàlisi del risc de contaminació marina es realitza estudiant la perillositat (freqüència i 

severitat) i la vulnerabilitat ambiental i de les activitats humanes. En relació a les fonts de 

contaminació es consideren tant els focus fixes com els focus mòbils (vaixells en ruta i 

operacions portuàries). 

 
D’acord amb el CAMCAT, t e n i m  u n  p e r i l l  M O L T  A L T  i  u n a  v u l n e r a b i l i t a t  d e  4  

e n  u n a  e s c a l a  q u e  a r r i b a  a  5 .  

  

VALORS DE 
VULNERABILITAT 

VULNERABILITAT 

Vulnerabilitat 
Màxima (1-5) 

    

MUNICIPI TOTAL 
Perill 
Màxim 

Risc 
Total 

  

Socio-
econòmica Ambiental 

Total 
Estiu Hivern 

    

        

  (estiu/hivern
) 

(1-4) (1-4) 

  Esti
u 

Hiver
n 

      

Torredembarra 4 1 4 4 3 4 4 4 

 

  VALORS DE VULNERABILITAT 

Valors 
de 

perill 
(1- 4) 

Redacció 
Pla 

Actuació 
Municipal 

Municipi Considerats en l’afectació municipal 

        Ambiental   

  
Demogràfic Turístic Pesca Zones 

d'interès 
mediambiental 

Infralitoral Litoral 

Máxim 
total (1-
5) 

          

Torredembarra 1 5 3 
Baix Penedès 
Tarragonès 
Nord 

4 3 5 4 Obligat 

 

Tanmateix és obligatori, pel municipi, la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) 

que haurà d’integrar els mitjans dels que disposa el P o r t  d e  T o r r e d e m b a r r a  p e r 

a lluitar contra la contaminació  marina.  D’acord  el  CAMCAT,  els  Consells  Comarcals  

podran  elaborar  plans d’assistència i suport (PAS) pels municipis del seu àmbit territorial 

per ajudar‐los a complir les seves responsabilitats, d’acord amb en el que per reglament es 

disposi, segons l’article 50 de la Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya. 

A c t u a l m e n t  e l  P l a  e s t à  p e n d e n t  d e  r e v i s i ó .  
 
 
 

1.6.4.7. Altres riscos externs. 
 

Altra situació de risc, potencialment susceptible de donar lloc a problemes a béns i persones 

és la deguda als temporals. En principi, el port és una obra d’abric en front les situacions  

adverses del mar, però davant l’avís de la possibilitat d’un temporal s’establirà un mecanisme 

de seguiment de la seva evolució per a poder prendre mesures addicionals de protecció. 
 

Al mar, els accidents generals són els derivats dels abordatges entre embarcacions i de xocs 

amb elements fixes, (roques, dics d’abric, etc). També les avaries de motor són potencialment 

perilloses, especialment en circumstàncies meteorològiques adverses. 
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1.6.5 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ. 
 

Per la situació del port, amb l’ampli passeig marítim per a vianants i vehicles a la sortida del 

Port i una trama urbana molt propera, tenint en compte les sortides de peatons (3) i l’accés a 

la platja directe i sense limitacions , tenim dos carrils de sortida a la carretera exterior que 

donen al Passeig Rafel Campalans. Pel que respecta a l’evacuació dels diferents locals de 

l’anàlisi realitzat es dedueix que no existeix cap problema, com es posa de manifest al punt b). 

 
Al plànol P.2.4.4  es detallen els recorreguts d’evacuació generals, de tots els locals i espais 

oberts on pot existir alguna persona.  

 
a) Evacuació dels vehicles. 

 

Tenim 95 places d´aparcament exteriors que disposen de dos carrils d´acces de 3 metres 

d´amplada a la rotonda exterior i 420 places interiors que tenen dues carrils de sortida del Port 

cadascun d´ell de 3 metres d´amplada. 

La capacitat màxima per carril en una via amb les característiques  dels accessos explicats es 

pot fixar en 1.500 vehicles / hora, per tant, a través dels dos carrils es poden evacuar 3.000 

vehicles hora. 

Per tant, l´evacuació dels aparcaments exteriors tindria una durada inferior als quatre minuts. 

I la sortida del interior del Port s´allargaria fins els 12 minuts. 

Dins del Port tenim l´aparcament de la part superior als edificis que contindria un màxim de 160 

vehicles amb dos carrils de sortida y la resta dels 507 aparcaments, distribuïts per la resta, es a 

dir 260, per tant amb una capacitat, al menys igual a la de l’accés principal de sortida. 

 
Pel que respecta a l’evacuació dels aparcaments privats i tancats de l´area de l´escutllera, 108 

places incloses en el punt anterior, a la vista del nombre d’aparcaments no existeix cap 

problema per a evacuar‐los en un temps inferior al d’evacuació del port, ja la capacitat de 

cada carril interior es del mateix ordre que la dels carrils exteriors. 

 

Una vegada s´accedeix al Passeig Rafael Campalans es pot seguir per aquest o desviar-se per 

algun dels carrers laterals, s´ha de dirigir ordenadament la sortdia i controlar l´acces del 

vehicles d´emergències. Aquesta tasca està contemplada a les actuacions a realitzar per part 

del Equip de Primera Intervenció. 

 

b) Evacuació de les persones. 
 

Cal realitzar un doble anàlisi, l’evacuació dels edificis i les condicions d’evacuació dels espais 

oberts. També cal senyalar que de la superfície total del port tan sols està edificat un 

percentatge molt petit, corresponent la major part a espais oberts i segurs. També cal 

senyalar que la major part dels usuaris del port accedeixen amb vehicle i tan sols una part 

dels usuaris dels locals comercials accedeixen al port a peu, per tant, la seva evacuació del 

port ja s’hauria analitzat al punt a) anterior. Tanmateix analitzarem l’evacuació de la totalitat 

del port en el supòsit que íntegrament es realitzi a peu. Punt de trobada marcat a plànols. 

 
Per analitzar les condicions d’evacuació dels edificis analitzarem la ocupació de conformitat 

amb el Document Bàsic SI (Seguretat en cas d’incendi) del Código Técnico de la Edificación, 

aprovat per Real Decret 314/2006, de 17 de març. D’acord amb l’esmentat document, la 

ocupació que cal considerar pels diferents tipus d’usos són: 

‐ administració               10,0 m2/ persona 

‐ aula 1,5 m2/ persona 

‐ restaurants 1,5 m2/ persona 
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‐ bars, cafeteries 1,0 m2/ persona 

‐ altres comerços 3,0 m2/ persona 

‐ local social 2,0 m2/ persona 

‐ piscina (vas) 2,0 m2/ persona 

‐ piscina (platja) 4,0 m2/ persona 

‐ magatzems i arxius 40,0 m2/ persona 
 

(es considera que la superfície útil és el 75 % de la superfície total) 
 
El personal depenent directament de Port de Torredembarra que podem trobar 
simultàniament a les instal-lacions del Port en el període de màxima afluència es: 
 

TEMPORADA ALTA DEL 15/6 AL 15/9 - dilluns a divendres 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Administració   3 3 3 3 3     3 3 3             

Dtor. General   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Administ.   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Operac   1 1 1 1 1     1 1 1             

Contramestre   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Escar   1 1 1 1 1     1 1 1             

Neteja 1 1           1     1         1   

Total 4 12 11 11 11 11 3 4 11 11 12 3 3 3 2 4 12 

 
I per el que fà a l´ocupació d´usuaris i/o visitants: 
 

USUARIS 
LOCALS 

CLUB 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

  

 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

  

 
PB Oficines                                       7 

 PB Marinería                                       2 

 PP 
Magatzems 

                                      0 

 Pernoctes 
vaixells 

                                      12 

 Darsena 
esportiva 

                                      100 

 Darsena 
Pesquera 

                                      8 

 Espectadors o 
visitants 

                                      100 

 
Escola vela                                       50 

 Escar                                       20 

 CCAC                                       1 

 LOCALS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 

 

300 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

  BLOC A                                       0 

 Restaurants                                       0 

 BLOC B                                       32 

 Restaurants                                       223 

 BLOC C                                       52 

 Restaurants                                       265 

 BLOC D                                       22 

 Restaurants                                       99 

 BLOC E                                       13 

 Restaurants                                       204 909 

                    
1209 

  

A més considerarem: 
 
 Evacuació de la Darsena esportiva 

 

 

 

OCUPACIÓ 

 Dàrsena 
esportiva 100 

EVACUABLE 

Espectadors 
o visitants 100 

EVACUABLE 

 

 

En relació a la zona que anomenem molls i pantalans, així com les embarcacions amarrades, la 

presencia de persones és ocasional, ja que llevat del petit nombre de persones que treballen 

al port (administració, marineria, monitors, neteja i vigilància), amb un màxim de 12 

persones, o de les que pogueren assistir a un curs de formació en la escola de vela (un màxim 

de 50 persones), o contemplant la sortida o l’arribada d’una regata o el repartiment de trofeus 

(un màxim de 100 persones) la resta són usuaris del port, pel que la seva presencia al port es 

per embarcar o desembarcar, operacions que requereixen poc temps o, com utilitzacions 

alternatives, per realitzar alguna gestió en l’edifici d’administració o per fer ús dels 

vestidors i lavabos. Per altre part, el coeficient de simultaneïtat de la presencia en el port és 

molt petit, tan sols en el cas de la celebració d’una regata o d’un campionat de pesca, 

poden arribar a concentrar‐se unes 200 persones al llarg de les palanques i molls (veure punt 

1.6.7).  Ja ens hem referit al punt 1.5.2 a les persones que pernocten a bord (com a mitjana 

unes 3 amb alguna punta en època estival que pot arribar a 12 persones). 

 
Donat que els molls són espais oberts i segurs no existeix cap problema per a la seva 

evacuació. Pel que respecta als pantalans, la seva amplada de 3,00 m, fins i tot considerant 

una reducció fins a 2,40 m per les torretes laterals (la capacitat d’evacuació es de 200 x 2,40 = 

480 persones) pel que existeix una àmplia capacitat. L’únic problema es podria presentar en 

cas d’incendi d’una embarcació amarrada al pantalà a prop del seu inici. En aquest cas 

quedaria dificultada o impedida la evacuació, per aquesta raó es plantegen punts de 

concentració a l’extrem final dels pantalans, mentre duri d’incidència, però sempre queda la 

possibilitat de fugir amb una embarcació. 

 

 Evacuació de l’edifici de Capitanía. 
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OCUPANTS CAPITANIA TEMPORADA ALTA DEL 15/6 AL 15/9 - dilluns a divendres 

PERSONAL 
PORT 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 8 

N
 

Administració   3 3 3 3 3     3 3 3             

Dtor. General   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Administ.   1 1 1 1 1     1 1 1             

Cap Operac   1 1 1 1 1     1 1 1             

Neteja 1 1           1     1         1   

Visites oficines   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7             

Visites 
Marineria 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

Escola Vela   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50             

Total 1 66 65 65 65 65 59 60 65 65 66 0 0 0 0 1 66 

 
Pel que respecta a l’evacuació de l’edifici de Capitanía, consta de PB + PP, amb una 

s u p e r f í c i e  t o t a l  d e  5 2 9  m 2 ,  2 6 5  p e r  p l a n t a  i una porta d’accés en PB de 2,00 m 

d’amplada, a més d’altres accessos alternatius (de 1,30 m tant a les dependències de Guardia 

Civil com a marineria i una porta doble d´aquesta mida, es a dir, 2,60 m per l´escola de vela) amb 

sortides directes al exterior. 

 

A la primera planta hi tenim un màxim de 4 persones treballant, que podria veure´s augmentat en 

5 persones mès de visita o per gestions, es a dir, 9 persones total, tenim una escala de 

comunicació de 1,50 metres, es a dir, no tenim cap problema d´evacuació. 

 
El nombre màxim de persones que pot acollir en PB es de: 

 

Aula: 75 m2 / 1,5 personesxm2 = 50 persones 

Oficines i altres: 190 m2 / 10 personesxm2 = 19 persones 

 
De conformitat amb la Norma NBE‐CPI 96 (Norma Bàsica de la edificació: Condicions de 

protecció contra incendis en els edificis, aprovada per Real Decret 2177/1996, de 4 

d’octubre), i el Codi Tècnic de l’Edificació, l’amplada “A” de la porta necessària per evacuar, a 

nivell, P persones ha de ser A > P / 200, pel que la capacitat d’evacuació de la porta principal 

(la porta té 2,00 m d’amplada) es de : 

P = 200 x A =200 x 2,00 = 400 persones 
 

molt superior al nombre d’usuaris potencials de la planta baixa. 
 

 

Per el que fà a la baixada per les escales dels ocupants de la planta primera, tenim 

una escala de pujada de 1,5 m d´amplada ùtil i un desnivell a salvar de 2,50 m. Per tant la seva 

capacitat ve donada per: 
 

P = (160 – 10 h) x A = 135 x 1,50 = 203 persones 
 

 

Molt superior als 9 possibles ocupants d´aquesta planta. 

 

 Evacuació de l’escar 
 

L’escar ocupa  unes naus  taller i  una amplia esplanada, la superfície  de  la qual està 

ocupada en part per embarcacions. El nombre de persones que simultàniament poden estar 

treballant és de 10 i farem una suposició d´afluencia de clients o externs d´uns altres 10. 
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Donades les amplies portes, aptes pel pas de grans embarcacions no existeix cap problema 

per l’evacuació de l’escar 

 

 Evacuació de la Darsena pesquera. 
  
Tenint una ocupació de 8 persones, suposant que tots els vaixells estiguin fondeijats al mateix 
moment, amb les amplades de pas de les portes del edifici de la llotja i les sortides exteriors no 
hem de tenir cap problema per l´evacuació a zona segura. 

 

 Evacuació de la zona dels locals comercials. 
 

Localització Local Nom comercial 

m2 
aprox. 

Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

Ocupació 
Max. 
Total 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 54 3 29   

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 258 7 138   

10,11,k,l Nautica Javier Berga 160 2 16   

      472 12 182 194 

C 

1,a,b Nautica Mestral 140 2 14   

2,c Restaurant Cozynook 77 4 41   

3 Restaurant La Pulperia 54 3 29   

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 
340 7 181   

i Sports Marina 25 2 10   

k Bar El Café 25 2 13   

l Nautica Comarruga 30 2 6   

      691 22 295 317 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 77 4 41   

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 108 5 58   

g,h Odisea 50 3 10   

      235 12 109 121 

E 
2 Picnic Port 75 4 40   

3 Vermuts del Port, S.L. 56 3 30   

   
131 7 70 77 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 61 

E 5 P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 140 

   
1814 63 846 909 

 
 

Els diferents locals comercials consisteixen en un total de 17 locals de petites dimensions 

situats longitudinalment al llarg del moll principal, repartits en quatre blocs comunicats i un 

independent..  

 
El local més gran és un restaurant, amb 258 m2 i una capacitat d’acollir fins a 138 persones, el 

que no suposa cap problema a la vista de les amplies portes i del recorregut per l’evacuació 

molt curt, I inferior als 25 m Les façanes principals estan en contacte amb amplis espais 

oberts que faciliten la seva evacuació a peu pla. Tots els locals disposen de la corresponent 

llicència d’activitats. En l´actualitat el problema mès greu son els tres locals del bloc C, que 

s´estan utilitzant com a bar musical nocturn i sala de ball, incomplint amb el Reglament del 

Port.  
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 Evacuació de la benzinera 
 

La benzinera funciona per la modalitat de prepagament i autoservei, per tant sense suport de 

personal. L’accés i l’evacuació del personal, que incidentalment pugui estar en la 

benzinera, es realitza, sense cap problema, a través dels molls de l’antic contradic cap el moll 

de ribera. 

 
 

1.6.6 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT. 
 

En casos d’incendis urbans o a l’interior del port o d’accidents als accessos que aconsellin el 

tancament del port o d’alguna part d’ell, pot ser convenient procedir a la concentració de les 

persones que estiguin en el port en determinats punts. Per exemple, en cas d’un incendi o 

fallida estructural a l’inici d’un pantalà, les persones que estiguin en el pantalà es poden 

concentrar a l’extrem distal, des d’on poden ser evacuades per mar. 
 
Es defineixen zones de concentració a: 

 

‐ les zones fixades al respecte als extrems de molls i pantalans (veure plànol)  
 

  El confinament es l´acció de tancar-se en un local o zona per a protegir-se d’amenaces externes, 

implica el tancament i precintat (fins on sigui possible) de les obertures, portes i finestres, i les 

entrades d´aire, aturant les instal·lacions de ventilació o climatització, al Port no tenim un risc extern 

químic  que ens pugui afectar directament inclòs en el Mapa de Riscos de la Direcció general de 

Protecció Civil. Tindrem que plantejar punts de confinament per a mantenir les persones 

concentrades i controlades en situacions com a Incendi o explosió, fuites, embús de transit o 

temporal. 

 

Pel que respecta als punts de confinament dels usuaris del port, es proposa confinar les 

persones depenent d´on estiguin i del risc que s´ha activat, la majoria dels escenaris de risc ens 

obliguen a que les persones no es moguin del lloc on estan per tal de facilitar els accessos del 

vehicles d´emergència, el criteri a seguir seria evacuar la zona afectada i confinar a les no afectades, 

establint el punt de confinament principal al edifici de Capitanía, que, amb una superfície de 529 

metres por encabir la totalitat dels usuaris en cas extrem. 

 

Per altre part, no s’ha d’oblidar que els armadors en alguns escenaris poden romandre a 

l’interior de la seva embarcació i fins i tot sortir del port per la mar. 

 
1.6.7 DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES 
 

USUARIS 
LOCALS 

CLUB 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

  

PB Oficines                                       7 

PB Marinería                                       2 

PP 
Magatzems 

                                      0 

Pernoctes 
vaixells 

                                      12 

Darsena 
esportiva 

                                      100 
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Darsena 
Pesquera 

                                      8 

Espectadors o 
visitants 

                                      100 

Escola vela                                       50 

Escar                                       20 

CCAC                                       1 

LOCALS 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

 BLOC A                                       0 

Restaurants                                       0 

BLOC B                                       32 

Restaurants                                       223 

BLOC C                                       52 

Restaurants                                       265 

BLOC D                                       22 

Restaurants                                       99 

BLOC E                                       13 

Restaurants                                       204 

                    
1209 

PERSONAL 
PORT 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

 Marineria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

 Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Administració     3 3 3 3 3     3 3 3               

 Dtor. General     1 1 1 1 1     1 1 1               

 Cap Administ.     1 1 1 1 1     1 1 1               

 Cap Operac     1 1 1 1 1     1 1 1               

 Contramestre     1 1 1 1 1     1 1 1               

 Cap Escar     1 1 1 1 1     1 1 1               

 Neteja 1 1 1           1     1         1 1 1 

 Total 4 4 12 11 11 11 11 3 4 11 11 12 3 3 3 2 4 4 4 12 

 
 

La totalitat del personal administratiu està concentrat a Capitanía, mentre que els mariners 

(en nombre variable), així com els usuaris del port, estan disseminats al llarg dels molls i 

pantalans essent molt reduïda la probabilitat de produir‐se una gran concentració de 

persones, ja que el port s’utilitza com punt d’accés a l’embarcació per a sortir a navegar i 

rarament es pernocta a bord. Tan sols en llocs com l’escola de vela, es pot produir alguna 

concentració de persones, però rarament superior a les 30 persones (en puntes pot arribar a 

les 50). 

 

a) Usuaris dàrsena esportiva. La ocupació de la dàrsena esportiva presenta una gran variació 

al llarg del dia (amb moments sense cap ocupació) i al llarg de l’any (amb dies sense cap 

activitat) i, per altre banda, la ocupació, pel general, es refereix a un temps molt puntual per 

embarcar i desembarcar estant, per tant, poc temps a bord en el port. 
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Motores 29% íd. 

Fora bordes 22% íd. 

 

 
Per analitzar la ocupació de la dàrsena esportiva de forma objectiva consideraren, com 

representativa, la que es presenta a l’hora punta d’un dia mig d’un pont a l’estiu. Les dades 

les deduirem de l’estudi realitzat per Rafael Soler Gaya en base a les observacions realitzades 

en 5 instal·lacions esportives portuàries de la badia de Palma (Revista de Obras Públicas , abril 

1984. Pàgines 239 a 251). Les observacions es referien a les entrades i sortides als ports 

analitzats dels diferents tipus d’embarcacions. 

 
Suposant que, abans de partir, la tripulació està una hora en el port, prendrem com 

representativa de la ocupació el nombre d’embarcacions sortides durant l’hora punta (entorn 

de les 12 hores). D’acord l’estudi esmentat, en un dia mig dels ponts de l’estiu, el nombre 

d’embarcacions que surten del port són: 

Velers 28 % del total d’embarcacions d’aquest tipus 
 

 
 

Suposarem de surten del port al llarg del dia el 29 % de la totalitat de la flota. 
 

 

A l’hora punta, en relació al total d’embarcacions que surten del port, el percentatge que 

surten és: 

Velers 40 % del total que surten al dia 

Motores 20% íd. 

Fora bordes 20% íd. 

 

A la vista del nombre de velers, de motores i de fora bordes del port, suposarem que, com a 

mitja, del costat de la seguretat, a l’hora punta surten el 30 % de les embarcacions que surten 

al llarg del dia. Per tant, atès que el nombre d’embarcacions esportives es de 754, el nombre 

d’embarcacions que tenen simultàniament la tripulació al port, a l’hora punta del dia punta, 

és de: 

Ne = 754 x 0,29 x 0,30 = 65 embarcacions 
 

 

A la vista de la distribució d’eslores, considerarem una tripulació mitja de 2,5 persones / 

embarcació, pel que el nombre de persones en el port serà de: 

Np = 2,5 x 65 = 162 persones 

que considerarem distribuïdes al llarg dels amarraments del port amb una densitat uniforme, 

es a dir: 

D = 162 / 754 = 0,21 persones / embarcació 
 

Tanmateix considerant que poden haver usuaris del port que no surtin a navegar, que estiguin 

fen treballs de manteniment o simplement estar a bord, incrementarem la densitat en un 10 

%, és a dir: D = 0,25 persones / embarcació 
 

Amb aquest plantejament la ocupació es: 
 

Amarraments 
Mides Nombre Persones 

6 x 2,50 110 27,5 

7 x 2,75 216 54 

8 x 3,00 205 51,25 

10 x 3,50 11 2,75 

10 x 3,75 79 19,75 
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10 x 4,25 1 0,25 

12 x 4,00 8 2 

12 x 4,20 17 4,25 

12 x 4,50 57 14,25 

12 x 4,60 1 0,25 

14 x 5,00 4 1 

15 x 4,50 1 0,25 

15 x 5,00 16 4 

15 x 5,15 1 0,25 

16 x 5,00 6 1,5 

17 x 5,25 4 1 

18 x 6,00 4 1 

20 x 6,00 11 2,75 

28 x 9,00 2 0,5 

TOTAL 754 188,5 
 

Les dades recollides al Port, ens fan rectificar aquesta quantitat al 55% tenim que comptar 

amb una xifra real de 100 persones. 

A aquestes persones es poden afegir un màxim de 100 espectadors en el cas d’una regata 

important, el que fa les 200. Aquestes 100 persones es repartirien per els vials I ES PODRIEN 

CONSIDERAR EL NÚMERO ADICIONAL D´USUARIS DEL PORT SENSE DESTINACIÓ ESPECÍFICA. 
 

b) Usuaris dels locals comercials.  

 

Localització Local Nom comercial 

m2 
aprox. 

Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

Ocupació 
Max. 
Total 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 54 3 29   

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 258 7 138   

10,11,k,l Nautica Javier Berga 160 2 16   

      472 12 182 194 

C 

1,a,b Nautica Mestral 140 2 14   

2,c Restaurant Cozynook 77 4 41   

3 Restaurant La Pulperia 54 3 29   

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 
340 7 181   

i Sports Marina 25 2 10   

k Bar El Café 25 2 13   

l Nautica Comarruga 30 2 6   

      691 22 295 317 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 77 4 41   

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 108 5 58   

g,h Odisea 50 3 10   

      235 12 109 121 

E 
2 Picnic Port 75 4 40   

3 Vermuts del Port, S.L. 56 3 30   

   
131 7 70 77 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 61 

E P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 140 
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1814 63 846 909 

 

El nombre total combinat amb la màxima ocupació del edifici propi, usuaris de la dàrsena 

esportiva inclosos els que pernoctin i espectadors o passejants sense destinació (100), ens 

donen 1.221 persones, tenint en compta un factor de simultaneïtat del 75 % serà de un 

màxim compatible de 9 1 6  persones. La màxima ocupació en locals no es compatible 

amb la màxima ocupació de la dàrsena, ni de l’escola de vela. Aquesta és l’alternativa 

d’ocupació màxima. 
 

1.6.8 ELEMENTS VULNERABLES 
 

Al port els elements mes vulnerables són les embarcacions, pel fet que utilitzen 

combustible, pel material en que estan construïdes i per la proximitat d´unes amb altres. 
Són també vulnerable la benzinera, per la utilització de productes inflamables, i l’escar on 

existeixen productes contaminants. Per la seva importància en el funcionament del port són 

vulnerables alguns dels edificis portuaris, com les ET i l’edifici d’administració i capitania. 

A l’entorn del port són vulnerables les platges pel risc de vessaments, i les vies del ferrocarril i la 

Carretera Nacional, escoles, residencies, museus i d´altres indicats al document vulnerables 

externs lliurat apart. 

 
 

1.7 PLÀNOLS 

Com plànols específics en relació al risc s’ha elaborat els plànols següents INCLOSOS AL ANNEX 3 
 

1.7.1    ZONES DE RISC  
 
1.7.2     ZONES VULNERABLES 

1.7.3     PLANOL INSTAL-LACIONS I AREES ACTIVITATS 
 

1.7.4      IDENTIFICACIÓ DE CONTROL (CLAU DE PAS) DELS SUBMINISTRES BÀSICS (AIGUA, GAS 
I ELECTRICITAT)) 
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DOCUMENT Nº 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES 

D’AUTOPROTECCIÓ 
 
 
 

2.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 
 

 

Es disposarà d’un inventari permanentment actualitzat dels mitjans materials propis 

pertanyents al Port de Torredembarra disponibles detallant‐ne la seva ubicació. 

 
Inicialment es disposa dels recursos que es detallen al present document.  

 
 Cal destacar que el Centre de Control Avisos i Comunicacions instal·lat a Capitanía i la caseta 
d´entrada durant els períodes que Capitanía no està en funcionament disposen de comunicacions 
via e m i s s o r a ,  telèfon,  Fax, Internet i els monitors de controls de la xarxa de CCTV del 

port, és a dir disposen dels mitjans adients.  

 
2.1.1. SECTORITZACIÓ 
 

Per la naturalesa de la instal·lació a l’aire lliure, amb tan sols una petita part edificada i en 

mòduls de petita mida que considerarem un per un com a sectors independents, integrats 

en el seu corresponent sector en relació al risc.  
Pel que respecta al port en general, es poden considerar les n o u  àrees en que s’ha 

descompost la dàrsena a efectes de l’anàlisi de risc: 

 

 

ÀREES ACTIVITATS 

A1 DÀRSENA ESPORTIVA 

 - 754 punts d´amarrament de vaixells 

 - Administració 

 ‐ Escola de vela 

 - Capitanía 

 - Serveis i vestidors 

 - Pallols 

A2 DÀRSENA PESQUERA 

 - Amarrament embarcacions pesqueres 

 - Llotja i oficines 

 - Zona fabricació i magatzems gel 

 - Mòdul recollida oli usat 

 - Magatzems arts de pesca 

 - Assecador de xarxes 

A3 ESCAR / ÀREA CARENAT I TALLERS 

‐ Hissada i llançament d’embarcacions 

‐ Reparació, pintura, manteniment i neteja 
d’embarcacions 

‐ Hivernada d’embarcacions 

A4 SECTOR SERVEIS (LOCALS COMERCIALS 

‐ Locals destinats a la restauració i l’oci, a 
activitats nàutiques esportives, tallers i oficines 
i botigues relacionades amb la nàutica, l’oci i 
altres activitats de suport 

A5 BENZINERA 

‐ Descàrrega i emmagatzematge de 
combustible. 

‐ Subministrament de combustible a les 
embarcacions 

A6 AVANTPORT ‐ Accés i sortida del port de les embarcacions 
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A7 VIALS INTERIORS, APARCAMENTS I VORERES 

‐ Circulació de vehicles i vianants per l’interior 
del port 

‐ Accés a la totalitat d’edificis del port 

‐ Aparcament de vehicles 

‐ Punts de recollida selectiva dels RSU 

A8 ZONA VERDA EL ROQUER 
‐ Zona verda perimetral, d´accesos a vianants 
restringits als vials autoritzats 

A9 ESCULLERES  I ESPATLLERS 
‐ Obres d’abric i defensa de la terra i l’aigua del 
port, per tant sense cap activitat 

 
 

 
2.1.2.  INSTAL∙LACIONS DE DETECCIÓ 
 

Es tracta d’una instal·lació que pràcticament en la seva totalitat a l’aire lliure, llevat del 

conjunt de locals de serveis portuaris i els locals comercials, tots ells amb recorreguts 

d’evacuació molt curts, sense instal·lacions de detecció. 

´ 

2.1.2.1. Incendis 

 
No n´hi ha. 

 

2.1.2.2. De monòxid de carboni 

 
No procedeix cap instal·lació de detecció de monòxid de carboni. 

 
2.1.2.3. Altres 

 

No se’n disposen 

 
 
2.1.3. INSTAL∙LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 

a) Hidrants i BIES 
 

Al port es disposa d’hidrants propis a la zona d´escar i tallers (quatre) i dos al exterior tocant 

l´aparcament, veure plànol 2.4.2. on també es poder observar les BIES instal-lades. 

 

Per altra banda cal tenir en compte que al llarg dels pantalans i molls que acullen 

amaraments existeixen unes torretes per abastament d’aigua a les embarcacions, tanmateix 

el cabal es petit, a l’igual que la pressió per a la seva utilització en front el foc. 

 
Tampoc s’ha d’oblidar que el mar és un gran dipòsit d’aigua, disponible en tot moment i que 

amb bombes, siguin elèctriques, siguin amb motor de gasoil es pot disposar d’un gran cabal, 

fins i tot superior al que proporcionen els hidrants. 
 
 

b) Extintors 

Es disposa d’una sèrie d’extintors (en total 57 ut.), majoritàriament de pols seca ABC, 

distribuïts, tant per l’espai exterior com per l’edifici de Capitanía i al interior de la dàrsena 

pesquera. Els locals llogats disposen dels seus propis mitjans.  

Tambè tenim 2 carros d´extinció ABC de 50 kg i un carretó remolc amb manega. 
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Cada mes es realitza un inventari dels extintors i es revisen cada any. Al plànol P 2.4.2 es 

detalla l’emplaçament dels extintors al llarg del port. Es disposa de document de seguiment 

amb la referència dels diferents extintors i l’any d’adquisició i el de la darrera recarrega. 

Amb motiu de cada revisió anyal dels extintors s’actualitzarà i, si procedeix, es revisaran els 

plànols esmentats. En el marc de  les revisions periòdiques del Pla (punt 4.4.2) es detallaran 

en el registre de seguretat les altes, baixes i modificacions dels equips i instal·lacions de lluita 

contra el foc. 
 

c) Bombes. 

El port disposa d´una bomba portàtil BHG/5 contra incendis, no elèctrica, potencia 4CV a 

3500 rpm, motor HONDA, un cabal màxim de 36 m3 / h, amb una capacitat del dipòsit de 

3,1 l i una autonomia de 1,8 h, que es considera suficient. La aspiració es de 7  m i 

l’elevació màxima de 30 m de columna d’aigua (3 kg de pressió). Com a complement 

disposen d’una caixa equipada amb una màniga BIE 45 mm. 
 

 

Esta ubicada al contenidor de materials de prevenció, junt a l´escar. 
 

 

2.1.4. INSTAL∙LACIONS D’EVACUACIÓ/EXTRACCIÓ DE FUMS 
 

Totes les instal·lacions obligades per la normativa ambiental a disposar de instal·lacions 

d’evacuació/extracció de fums, com són les cuines dels restaurants, disposen de la instal·lació 

preceptiva, les característiques depenen del tipus d’instal·lació i estan d’acord amb la 

corresponent llicència d’activitat. 

 

 
2.1.5. EQUIPAMENTS PER LA LLUITA CONTRA SINISTRES. 
 

Per a fer front als sinistres es disposa de: 
 

a ) Escales. 

Disposa de e scales per a sortir de l’aigua als extrems de molls i pantalans.  

 
b ) Rodes salvavides 

El port disposa de rodes salvavides situades sobre pal o a paret distribuïdes per tot el Port. 

 
 

c) Mitjans d’arrossegament i acció des de l’aigua 
 

Nom Baixamar 

Matrícula 5ªTA-3-7-14 

Tipus Lancha semirrígida 

Grup III 

Clase S 

Eslora 5,2 m 

Manega 2,2 m 

Puntal 0,5 m 
 
Autoritzada per el Ministeri de Foment, Secretaria de Estat de Infraestructures, Transpot i Vivenda, 
Secreteria General de Transport, Direcció General de la Marína Mercant, Capitanía Marítima de 
Tarragona. 
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d) Mitjans Sanitaris 
Materials de primers auxilis dels que disposa l´EPA, a Capitanía i a l´embarcació de rescat. 
 

 
e) Comunicacions 

Es disposa de telèfon amb una línia, centralitzada al CCAC que es pot desviar a la centraleta 

d´oficines.  També  es disposa d’un sistema de radiotransmissió amb la totalitat de 

mariners i integrants dels equips d´emergència. 

 
 

f) Control TV. 

Es disposa d’un conjunt de  35 càmeres de TV  fixes amb registre de 1  s e t m a n a  i 

visualització des de la caseta de CCAC i administració. Controlen els accessos al port, les 

vies internes de circulació i les àrees crítiques.  
 

g) Mitjans contra la contaminació marina 
  

Barrera absorvent semi-rígida amb faldilla de 60 metres de longitud, draps absorbents i barreres 
complementaries. Material EPI. S´utilitza la embarcació descrita anteriorment per tasques 
complementaries des de l´aigüa. 

 

h) Assegurances 

El Port de Torredembarra disposa d’una assegurança  que cobreix diferents riscos. 
 

 

2.1.6. SENYALITZACIÓ D´EMERGÈNCIES. 
 

Al tractar‐se d’una instal·lació en la seva major part a l’aire lliure amb recorreguts d’evacuació 

molt clars la il·luminació i senyalització d’emergència es redueix a la existent als edificis. 
 

a) Il·luminació d’emergència. No existeix il·luminació d’emergència als espais públics oberts. 

En canvi, si que es disposa d’enllumenat de abalisament d’emergència a l’interior dels locals 

la seva ubicació s’ha descrit en el punt 2.1.3. Es tracta d’equips autònoms d’il·luminació 

d’emergència del tipus d’incandescència proveïts de bateries d’acumulació de Cd‐Ni amb una 

autonomia mínima d’una hora, en cas de fallida del subministrament elèctric i que 

garanteixen una lluminositat de: 

‐ no inferior a 1 lux, a nivell de terra, en recorreguts d’evacuació 

‐ no inferior a 5 lux, en els punts on estiguin situats els equips de protecció contra 

incendis 
 

No es disposa de cap grup electrogen per subministrar electricitat als punts més importants 

en cas de fallida del subministrament elèctric 
 

b) Senyalització d’emergència. La senyalització de seguretat compleix els requisits 

especificats a les normes UNE 81501 de caràcter general i la UNE 23033 per a l’específica en 

cas d’incendi. Tots els extintors a l’exterior són visibles, de color vermell i color de contrast 

blanc. 
 

Per a facilitar l’evacuació de les persones als locals portuaris es disposa de senyals verds a les 

portes de sortida i vies d’evacuació. 
 

A la benzinera es disposa d’un avís de la prohibició de fumar. 
A les zones compromeses per a la circulació de les persones, s´ha instal·lat rètols avisadors: 

 
 

c) Recorreguts d’evacuació. A tots els pantalans són visibles les respectives sortides des de 

qualsevol punt. A la vista de les zones de risc i dels recorreguts d’evacuació, el plànol 2.4.4 
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recull la ubicació dels punts de concentració / confinament que es consideren que tenen 

sentit en el marc d’una emergència interior a l’inici d’un pantalà o dic o en el cas d’una 

emergència exterior que afecti a l’accés al port, respectivament. 
 

Malgrat tractar‐se d’un espai obert amb bona visibilitat en diferents indrets del port estan 

disposats panells informatius del tipus: Vostè està aquí 
 

2.1.7. SISTEMES INTERNS D’AVÍS. 
 

Actualment no es disposa de cap sistema de megafonia general, ni d’un sistema de 

megafonia mòbil.  
 

La marineria, la capitania del port, el personal de vigilància i el personal de control d’accessos 

estan Inter comunicats les 24 hores per telèfon mòbil i es disposa de VHF al canal 9. 

 

 

2.2. MITJANS HUMANS DISPONIBLES 
 

 

Per a respondre a qualsevol situació d´emergències disposem del personal detallat als quadres 

adjunts, les hores amb menys persones disponibles coincideixen amb les de menys utilització 

de les instal·lacions del Port, a partir de les 20 hores. 

 

Els mariners i els vigilants nocturns van equipats amb emissors – receptors, telèfons mòbils i 

per la nit amb llanternes i armilles salvavides, mantenint el contacte amb el CCAC en tot 

moment, com es pot apreciar, en el moment de mínima presencia, totes dues persones 

presents conformen l´equip de primera intervenció, tenint una de les persones el deure de 

realitzar les tasques de CCAC. 

 

DETALL MARINERÍA 

Josep Manel 
Girol 

Mariner de Varador 

Jaume Nel-lo Mariner de Port 

Joan Juan Mariner de Port 

Pablo Rehilen Mariner de Port 

Ramón Casal Mariner de Port 

Xavier Llorach Mariner de Port 

  

  Cap d’emergències 

Nom: Oriol Milà 

Càrrec: Director Gerent 

Telèfon de contacte: 671 093 635 / 627 988 307 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 

Formació específica: 
Primers Auxilis 

TSPRL  tècnic Superior en PRL 

mailto:capitania@port-torredembarra.es
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PER 

Simulacres evacuació 

Patró Portuari 

Suplent 

Nom: Alfred Siller 

Càrrec: Cap d’Operacions 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 659 776 344 

Correu electrònic: operacions@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis 

TSPRL  en curs 

P Iot 

  Cap d’intervenció 

Nom: Albert Limeres (Cues) 

Càrrec: Contramestre 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 671 093 635 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

P Iot 

Curs PRL 50 h - Recurs Preventiu 

Simulacres evacuació 

Patró Portuari  

Suplent 1 

Nom: Alfred Siller 

Càrrec: Cap d’Operacions 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 659 776 344 

Correu electrònic: operacions@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis 

TSPRL  en curs 

P Iot 

Suplent 2 

Nom: Joaquim Valls (Cocu) 

Càrrec: Cap de l´Escar 

Telèfon de contacte: 671 097 620 / 671 097 635  

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 
Primers Auxilis  

PER 

mailto:operacions@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:operacions@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
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Curs PRL 50 h - Recurs Preventiu  

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

Suplent 3 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

  

CCAC (centre control avisos i coordinació) 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

Suplent 1 

Nom: Javier Ortiz 

Càrrec: Empleat empresa servei control 

Telèfon de contacte: 616 968 506 / 671 093 635 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: Primers Auxilis  

  Simulacres emergència i evacuació 

  

EPI (equip primera intervenció) 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
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Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

Suplent 1 

Nom: Josep Manel Girol 

Càrrec: Mariner de Varadero 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Curs PRL 50 h - Recurs Preventiu  

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

  

ESI (equip segona intervenció)  

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

Suplent 1 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

  

EPA (equip primers auxilis)  

Nom: Barbara Peek 

Càrrec: Administració 

mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
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Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

PRL bàsic riscos generals i lloc de treball 

Suplent 1 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

  

EEC (equip evacuació i confinament) 

Nom: Rut Rovira 

Càrrec: Administració 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: info@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

PRL bàsic riscos generals i lloc de treball 

Suplent 1 

Nom: Nathalie Pasque 

Càrrec: Administració 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: info@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

PRL bàsic riscos generals i lloc de treball 

Suplent 2 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner del Port 

mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:info@port-torredembarra.es
mailto:info@port-torredembarra.es
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Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Correu electrònic: info@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

Patró Portuari  

  

GC (Gabinet comunicació) 

Nom: Laia Manero 

Càrrec: Comunicació 

Telèfon de contacte: 658 876 527 /671 097 635 

Correu electrònic: comunicacio@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis  

PER 

Simulacres emergència i evacuació 

PRL bàsic riscos generals i lloc de treball 

Suplent 1 

Nom: Oriol Milà 

Càrrec: Director Gerent 

Telèfon de contacte: 627 988 307 / 671 093 635  
Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 

Formació específica: 

Primers Auxilis 

TSPRL  tècnic Superior en PRL 

PER 

Simulacres evacuació 

Patró Portuari 

 

 

 

La distribució horaria es la següent: 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

Cap 
d’emergències 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

Dtor. Gerent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cap d’intervenció 

Contramestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CCAC (centre control avisos i coordinació) 

Marineria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

mailto:info@port-torredembarra.es
mailto:comunicacio@port-torredembarra.es
mailto:capitania@port-torredembarra.es
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Vigilant/Controlador                               1 1 1 1 

Conseller de 
Seguretat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPI (equip primera intervenció)  

Marineria /vigilant 
controlador 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 a 
4 

2 a 4 2 a 4 2 a 4 

ESI (equip segona intervenció) / vessaments 

Marineria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 a 
1 

0 a 1 0 a 1 0 a 1 

EPA (equip primers auxilis)  

Administració     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               

Reforç Marineria 1 1           1               
0 a 
1 

0 a 1 0 a 1 0 a 1 

EEC (equip evacuació i confinament)  

Administració     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               

Reforç Marineria     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

Administració 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dtor. General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                    Total personal 
emergències present 

instal-lacions 
3 3 10 10 10 10 10 2 2 10 10 10 2 2 2 

2 a 
4 

2 a 4 2 a 4 2 a 4 

                    PRESENT INSTAL-LACIÓ A 

                  LOCALITZABLE O 
SUPLENT AL CARREG 

A 

                   
 

2.3. MESURES CORRECTORES DEL RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 
 

 

Es recomana establir restriccions al lliure accés de vehicles al port quan s’arribi a un 

determinat nivell d’ocupació de les places d’aparcament, que cal fixar, per eliminar riscos. 
Es recomana establir, igualment, a través el Reglament d’Explotació i Policia del Port 

limitacions a la lliure manipulació de hidrocarburs al port, acotant zones es pot realitzar i 

regulant la manera de realitzar‐lo, incorporar a Guia Usuaris de mesures autoprotecció a 

realitzar 

 
Es proposa millorar el sistema de comunicacions amb la instal·lació d´un sistema de 

megafonia fixe o portàtil per tal de transmetre la informació en cas d´emergència.  

Es recomana comprovar la legalitat de les activitats i horaris de tots els locals, especialment: 

 

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. 
Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

C 4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 340 7 181 
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Es proposa l´estudi de la renovació del contracte d´arrendament si realment s´incompleix 

normativa. 

Es recomana aconsellar als propietaris dels locals: 

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. 
Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 

 

 

 
I 

 

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. 
Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

E 5 P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 
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Que mantinguin lliures, en el primer cas l´escala d´acces principal i en el segon l´escala de la 

sortida d´emérgencia com a mesures de prevenció davant de possibles evacuacions.. 

 

incorporar les mesures de detecció que es detallen al punt 2.1.2 i dotar a l’edifici social de les 

BIES que correspondrien per a reduir riscos. 
 
 
 

2.4. PLÀNOLS 
 

 

Els plànols: 
 

P.2.4.1   Sectorització.  
 

P.2.4.2    Instal∙lacions  de  detecció, d’extinció  d’incendis i extraccióp de fums 
 

P.2.4.3    Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís. Edifici Social 
 

P.2.4.4    Vies d’evacuació i ubicació de les àrees de concentració i confinament. 
 

 

Es recullen a l’Annex 3 amb la resta de plànols del Pla 
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MANUAL D´ACTUACIÓ 
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DOCUMENT 3: MANUAL D’ACTUACIÓ 
 
 
 

3.1. OBJECTE 
 

 

L’objecte del present pla és detallar  les seqüències d’actuació per controlar una situació 

d’emergència i minimitzar els danys a les persones, als béns materials i al medi ambient, 

d’acord amb el que es disposa al Decret 30/2015, i a la resta de normes que són d’aplicació. 
 
 
 

3.2. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
 

 

L’emergència es classifica en relació a les següents variables: 
 

 Tipus de risc 

 Gravetat 

 Ocupació del port i mitjans humans 
 

 

També cal diferenciar si l’emergència es produeix a terra o a l’aigua. 
Aquesta es la taula que hem realitzat amb el resum per a cada situació: 
 

ÀMBIT POLICIAL CONAT E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris No existeix Només trucades escaiets   

Amenaça de bomba No existeix Afecta a una part del Port Afecta + del 50% del Port 

Sabotatges No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit No hi ha danys personals Danys personals lleus Morts o ferits greus 

Excés d´aforament 
Algun local, no hi 

problemes per circular 

Afecta mes d´un local i/o hi 
ha problemes puntuals de 
circulació 

Hi ha problemes per 
circular o afecta + del 50% 
del Port 

Accessos embussats No existeix 
Embús localitzat a una 
zona 

Tenim emergència i està 
colapsat l´accés per 
evacuar o accedir mitjans 
externs 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

Abocament màxim de 10 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lapse d’edifici No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Fuita de gas No existeix 
S´ha pogut tallar sense 
problemes el 
subministrament 

No s´ha pogut tallar 
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Incendi o explosió a 
local o vehicle 

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

Incendi a benzinera 
Es controla amb extintors i 

no hi ha fuites 
S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

Abocament màxim de 2 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Incendi o explosió en 
embarcació  

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

Ha de ser remolcada, 
traslladada o pot haver 
fuites 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Enfonsament 
embarcació 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Temporal marítim 
Avís SMC, es preveuen 
danys a persones i bens 

Afectació als accesos al 
Port 

Danys a més del 50% de 
les instal-lacions 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

Es detecten animals 
catalogats 

    

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència sanitària No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Arribada de ferit per 
mar 

No existeix 
Ferits que necesiten 
asistencia médica 

Morts o ferits greus 

Brot de Legionel-la No existeix Afectats reconeguts   

   

SUBMINISTRAMENTS 
  

Tall en el 
subministrament de 
llum 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
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RISCOS EXTERNS CONAT E.PARCIAL E.TOTAL 

PBEM PROCICAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM TRANSCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM CAMCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM INUNCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM NEUCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM SISMICAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 
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TEMPORALS 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

RISCOS LABORALS 

   Assimilables a àmbit 
sanitari 

Aplicar mesures 
corresponents 

Aplicar mesures 
corresponents 

Aplicar mesures 
corresponents 

 
 

3.2.1. EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT O NIVELL DE L’EMERGÈNCIA 
 

 

S’han de considerar tres tipus de nivells o graus d’emergència: 
 

 

a) Conat d’emergència 
 

Quan es produeix una situació d’emergència abans que s’arribi a declarar la situació 

d’emergència o quan es produeix un accident que pot ser controlat i solucionat de forma 

senzilla i ràpida pel personal i mitjans del propi punt on s’ha produït. 

 
b) Emergència parcial 

 

Quan la situació pot ser controlada i dominada pel personal i els mitjans propis o amb ajut 

d’altres usuaris del port. Els efectes de l’emergència parcial queden limitats a una zona o 

sector del port i no afecten a altres sectors continguts. 

 
L’emergència parcial en el port pot comportar la presència de serveis exteriors de socors. 

 

 

c) Emergència general 
 

Quan es requereixi ajuda de personal i/o  mitjans aliens al Port d e  T o r r e d e m b a r r a , 

com poden ser bombers, Creu Roja, policia local, etc. 

 

Sempre que es declari una situació d´emergència total, apart dels avisos indicats a les fitxes 

d´actuació, el Cap d´emergències o, a petició seva, el CCAC, haurà de comunicar -se amb les 

persones responsables de la Dàrsena pesquera, que son: 

 

Secretari de la Confraria de Pescadors de 
Torredembarra 

Sr. Eduard Rovira Gual 660 402 029 
 

I, en absència o manca de localització, 

 

Cap de Guardamolls de Ports de la Generalitat - 
Vilanova i la Geltrú 

Sr. Miguel Lopez Raya 93 815 96 97 / 607 073 145 

Fax: 93 815 44 11  miguel.lopez@gencat.cat 

 

Els quals contactaran, en el temps mès breu possible amb: 

mailto:miguel.lopez@gencat.cat
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Responsable Territorial Z.P.C. de Ports de la 
Generalitat  

Sra. Margarita Díez 93 815 96 97 / 627 482 729 

Fax: 93 815 44 11  margarita.diez@gencat.cat 

TQMA de Z.P.C. de Ports de la Generalitat  

Sra. Ruth Melendez 93 815 96 97  

Titular de l´activitat Dàrsena Pesquera 
Torredembarra 

Sr. Joan Pere Gómez i 
Comes 

93 206  09 33 

Fax: 93 206 09 31 dolors.rodriguez@gencat.cat 

 
 
3.2.2. EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC 
 

Les emergències es poden classificar segons el risc que s’ha activat: incendi, fuita, vessament, 

accident marítim, etc, pel que ens remetem a la relació que figura al punt 3.2 I Inventari i 

avaluació dels riscos existents. En base a aquests riscos es defineixen els criteris per a 

l’activació del Pla (punt 3.4.1.3) i els procediments particulars (Fitxes d´actuació) 

 
3.2.3. EN FUNCIÓ DE L’OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS DISPONIBLES AL PORT. 
 

Es refereix a la disponibilitat de mitjans propis del port.  

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

Cap 
d’emergències 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 7 

Dtor. Gerent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cap d’intervenció 

Contramestre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CCAC (centre control avisos i coordinació) 

Marineria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vigilant/Controlador                               1 1 1 1 

Conseller de 
Seguretat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPI (equip primera intervenció)  

Marineria /vigilant 
controlador 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 a 
4 

2 a 4 2 a 4 2 a 4 

ESI (equip segona intervenció) / vessaments 

Marineria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 a 
1 

0 a 1 0 a 1 0 a 1 

EPA (equip primers auxilis)  

Administració     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               

Reforç Marineria 1 1           1               
0 a 
1 

0 a 1 0 a 1 0 a 1 

mailto:margarita.diez@gencat.cat
mailto:dolors.rodriguez@gencat.cat
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EEC (equip evacuació i confinament)  

Administració     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               

Reforç Marineria     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

Administració 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dtor. General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                    Total personal 
emergències present 

instal-lacions 
3 3 10 10 10 10 10 2 2 10 10 10 2 2 2 

2 a 
4 

2 a 4 2 a 4 2 a 4 

                    PRESENT INSTAL-LACIÓ A 

                  LOCALITZABLE O 
SUPLENT AL CARREG 

A 

                   

En Alerta, s´activaran l´EPI i el CCAC, que, al confirmar una situació d´Emergència, tant parcial com 

total, activaran la resta dels equips seguint els protocols marcats, tant els presents a les instal-lacions 

com els no presents i localitzables amb independencia de l´horari d´activació. 

 

 

3.3. EQUIPS D’EMERGÈNCIA 
 
Al haver de definir el equip d´emergències, tenim de parlar d´un conjunt de persones especialment 
entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins l’àmbit de l´activitat amb les 
finalitats de protegir les persones, els bens i el medi ambient, nosaltres comptarem amb el personal 
que hem reflectit al directori telefònic i a les fitxes d´actuació. 
Les obligacions dels components dels diferents equips son: 

- Estar informats dels riscos generals del port i el seu entorn. 

- Assenyalar qualsevol anomalia detectada i insistir per el seu arranjament. 

- Conèixer i saber utilitzar els mitjans de protecció existents. 

- Ser conscients de la necessitat de realitzar un manteniment correcte d´aquests mitjans. 

- Tenir la formació i voluntat per ajudar a combatre les causes de qualsevol emergència. 

En la taula següent s´indica el nombre i disponibilitat normal del personal assignat: 

 

Cap d’emergències Suplent 

 Nom: Oriol Milà Nom: Alfred Siller 1 

Càrrec: Director Gerent Càrrec: Cap operacions 

 

     Cap d’intervenció Suplent 1 1 

Nom: 
Albert Limeres 

(Cues) 
Nom: Alfred Siller 

 Càrrec: Contramestre Càrrec: Cap Operacions 

 

  

Suplent 2 

 

  

Nom: Joaquim Valls (Cocu) 

 

  

Càrrec: Cap de l´escar 
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Suplent 3 

 

  

Nom: Mariner de torn 

 

  

Càrrec: Mariner de port 

      

CCAC (centre control avisos i 
coordinació) 

   Nom: Mariner de torn Nom: Mariner de torn 1 

Càrrec: Mariner de port Càrrec: Mariner de port 

 

  

Nom: Javier Ortiz 

 

  

Càrrec: 
Empleat empresa 
serveis de control 

 

   
 

 Conseller de Seguretat 
 

1 

 

     EPI (equip primera intervenció)  

  Nom: Mariner de torn Nom: Josep Manel Girol 1-2 

Càrrec: Mariner de port Càrrec: Mariner de varador 

 

     ESI (equip segona intervenció) / 
vessaments 

  Nom: Mariner de torn Nom: Mariner de torn 0-2 

Càrrec: Mariner de port Càrrec: Mariner de port 

 

     EPA (equip primers auxilis)  

   
Nom: Barbara Peek Nom: Mariner de torn 0-2 

Càrrec: Administració Càrrec: Mariner de port  

 

     EEC (equip evacuació i confinament)  

 Nom: Rut Rovira Nom: Nathalie Pasque 0-2 

Càrrec: Administració Càrrec: Administració 

 
Nom: Mariner de torn Nom: Joaquim Valls (Cocu) 

 Càrrec: Mariner de port Càrrec: Cap de l´escar 

 

     GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

  Nom: LAIA MANERO Nom: ORIOL MILÀ  0-1 

Càrrec: 
Encarregada 
comunicació 

Càrrec: Director gerent 

 
Formació 
específica: 

 
Comunicació 

Formació 
específica: 

Enginyer 
Sup/Llicenciat  

 

     

 
TOTAL INTEGRANTS 2-10 
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En el document 3 desenvolupem les funcions especifiques de cada integrant i en el document 4 les 
accions encaminades a la formació i divulgació adoptades. 
Segons l´Annex III de mesures d´autoprotecció del Decret 30/2015, per l´activitat 1.A) c) 7. Restem 
obligats a disposar de vigilants de seguretat o de sistemes automàtics de videovigilància que 
assegurin els objectius d´identificació de les emergències i l´avís als serveis públics durant els 
períodes de funcionament de l´activitat, com a mínim. 
A nivell sanitari, hem de disposar de DEA i de dos primers interventors formats en ASI i DEA, al 
mateix temps que estem obligats a disposar d´EPI i ESI, equips de primera i segona intervenció que 
resten integrats en els equips d´intervenció. 

  

La composició dels equips que es detallen al present Pla podrà ser modificada en les revisions 

del Pla o per decisió del cap d’emergències del Port de Torredembarra.  

 
 

3.3.1. RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS. (RCCAC) 
 

És la persona que, a les ordres del cap d’emergències i el d´intervenció, s’encarrega de 

canalitzar les comunicacions, tant cap a l’exterior com rebent i distribuint la informació que 

es genera a l’emplaçament de l’emergència o la que pugui procedir d’autoritats o d’altres 

fons. Sempre la persona que resta ocupant el Centre de Control, Avisos i 

Comunicacions situat a Capitanía o la garita de control d´entrada  assumirà aquest 

paper, ja que està operativa les 24 hores del dia. 

 
En el cas d’emergències originades per causes meteorològiques serà el/la responsable de 

contactar amb les fonts d’informació que puguin facilitar dades sobre la seva evolució i sobre 

les previsions a curt i mig termini. 

 
Les comunicacions es realitzaran via telefònica i amb el personal pel port via emissors – 

receptors. Els avisos als usuaris del port es faran via megafonia mòbil. 

 

En cas d´inutilització de les instal·lacions prefixades, es traslladaria el CCAC a les dependències 

d´administració del Edifici del Local Social. 

 
3.3.2. CAP D’EMERGÈNCIES 
 

El cap d’emergències del Port d e  T o r r e d e m b a r r a  è s  e l  D i r e c t o r  G e r e n t  d e l  P o r t  

i el seu substitut es el Cap d´Operacions. És el m à x i m  responsable del desenvolupament 

del Pla d’autoprotecció del port en el seu àmbit. Les seves missions són, junt amb el Cap 

d´Intervenció: 

 
 Analitzar i valorar les situacions de risc amb tota la informació disponible 

quantificant la seva gravetat. 

 Declarar formalment l’activació del Pla en fase d’alerta o emergència parcial o 
general. 

 

 Decidir les actuacions més adients i dirigir la intervenció, coordinant els 

serveis participants i prenent les decisions oportunes des del Centre de 

Control Avisos i Comunicacions si s´ha desplaçat al Port. 

 Sol·licitar o fer sol·licitar els recursos exteriors necessaris 
 Tancar els accessos al  port per mar o terra quan procedeixi 

 Ordenar el desallotjament total o parcial del port 

 Declarar el fi de l’emergència o alerta i desactivar el Pla 

I, a més 
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 Establir els contactes necessaris amb altres serveis públics o privats 
 

 Centralitzar i valorar la informació, Activar el Gabinet de Comunicacions si es 
necessari. 

 

 Informar de la situació d’alerta o d’emergència a les  autoritats  i  entitats 

afectades per l’emergència directament i/o mitjançant el CCAC a 112, CECAT i 

CRA per telèfon i a CECAT per correu electrònic. 

 Sol·licitar  d’altres  Administracions,  si  la  dimensió  de  l’emergència  ho 

aconsella, l’ajuda i els recursos necessaris per fer‐li front. 
 

 
3.3.3. EQUIP D’INTERVENCIÓ. 
 

3.3.3.1. Cap d’intervenció 
 

El Cap d’intervenció del Port de Torredembarra és el C o n t r a m e s t e  d e l  P o r t  i  e l  s e u  

s u b s t i t u t  e s t à  d e t e r m i n a t  a  l e s  F i t x e s  d ´ a c t u a c i ó .  És el m à x i m  responsable de 

l ´ a p l i c a c i ó  del Pla d’autoprotecció del port. Les seves missions són, junt amb el Cap 

d´Emergències: 

 

 Analitzar i valorar les situacions de risc amb tota la informació disponible 

quantificant la seva gravetat. 

 Declarar formalment l’activació del Pla en fase d’alerta o emergència parcial o 
general. 

 

 Decidir les actuacions més adients i dirigir la intervenció, coordinant els 

serveis participants i prenent les decisions oportunes des del Centre de 

Control Avisos i Comunicacions. 

 Sol·licitar o fer sol·licitar els recursos exteriors necessaris 
 Tancar els accessos al  port per mar o terra quan procedeixi 

 Ordenar el desallotjament total o parcial del port 

 Declarar el fi de l’emergència o alerta i desactivar el Pla 

I, a mes 
 

 Atendre als a j u t s  e x t e r n s  en el cas de que s’hagi sol·licitat la seva  

intervenció, i acompanyar‐los fins el lloc de l’emergència donant‐les la 

informació actualitzada i el recolzament per a la seva funció 

 
 

3.3.3.2. Actuants/membres de l’equip. 
 

a) Equip de primera intervenció (EPI) 
 

És l’operatiu que s’organitza de forma específica per a cadascuna de les emergències amb 

l’objectiu d’eliminar o reduir la seva incidència. Per a la seva formació es prendran com a base 

el personal que treballa habitualment al port, fonamentalment aquells que s’hagueren pogut 

presentar com a voluntaris per formar part d’aquests equips i que, per aquesta raó, tenen 

bona disposició i han pogut adquirir certa  formació  i ensinistrament bàsic dels mitjans  a 

utilitzar (veure formació de cada persona). El  nombre d´integrants es mantindrà en 2 

persones,  al  vespre una d´elles a càrreg del CCAC i  en hores de mínims l´altre 

integrant t indrà la responsabil itat del ESI per a cassos de vessament.  

 
Actuaran en tasques d’auxili en totes les emergències, fins i tot en les que cal comptar amb 
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ajut exterior mentre no arribi aquesta ajuda, complint les ordres rebudes una vegada estiguin 

aquí.  

Seran els responsables de, a les ordres del Cap d´Intervenció, tancar els subministraments 

necessaris, gas, electricitat o aigua i de la recepció de les ajudes externes. 

 
El seu paper p r i n c i p a l  és el d'intentar neutralitzar la situació d’emergència en la fase 

inicial amb els mitjans bàsics disponibles, i si no és possible, evitar l’extensió i propagació 

a altres zones.  

 
b) Equip de segona intervenció (ESI) 

 

Especialitzats en el tractament dels episodis de vessament o contaminació, també reforçaran 

les accions del equip de primera intervenció. Les persones adscrites a aquesta tasca de la nostra 

activitat oscil·len entre dues i cap en funció del horari. 

 

Les empreses adjudicatàries de contractes de prestació de serveis al port podran formar part 

del grup d’intervenció per emergències especifiques i sempre desenvoluparan una segona 

intervenció, ja que requereixen un cert temps per a ser operatius. 

 
 

3.3.3.3. Funcions. 
 

Els equips d’intervenció són grups de persones organitzats especialitzats, amb els mitjans 

pertinents i que actuen coordinadament davant l’emergència, seguint les indicacions del cap 

d’emergències del port, que és el director general del port i del cap d´intervenció. Cada 

membre dels equips actuarà sempre sota la direcció dels seus comandaments naturals. 

 
Tenen com a funció les actuacions necessàries per tal d’evitar o minimitzar els danys a 

persones, béns i medi ambient, així com el restabliment de la normalitat un cop finalitzada 

l’emergència, i organitzar reserves de vigilància quan les circumstàncies així ho requereixin. La 

seva composició i funcions podrà ser modificada en les revisions del Pla o per decisió del cap 

d’emergències del Port de Torredembarra. 
 
 

3.3.4. EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 
 

3.3.4.1. Cap d’evacuació i confinament 
 

Les ordres d’evacuació i confinament les donarà el cap d’intervenció. El cap de l’equip 

d’intervenció també serà el cap d’evacuació i confinament. En absència del cap de l’equip 

d’intervenció assumirà aquest paper el mariner cap de torn o un controlador/vigilant, segons 

la franja horària. En qualsevol cas, el cap d’emergències o  e l  c a p  d ´ i n t e r v e n c i ó  del Port 

de Torredembarra podran anomenar una persona de les que estiguin presents com 

responsable de l’equip, en horari d’oficines serà una persona d´administració. 

 
3.3.4.2. Membres de l’equip 
 

Formaran part de l’equip d’evacuació i confinament les persones designades al efecte. 

 

En les hores de disponibilitat restarà integrat per 3 persones, quan no es disposi de personal 

per a cobrir aquesta tasca directament, assumiran la responsabilitat els integrants del equip de 

primera intervenció. 
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3.3.4.3. Funcions 
 

a) Evacuació 
 

Es defineix l’evacuació com el trasllat d’un grup de persones afectades per l’emergència d’un 

lloc a altre no afectat i té per objecte la protecció de persones i béns. Al punt 3.4.4 es descriu 

les accions a realitzar. L’equip d’evacuació ha de transmetre les instruccions a les persones a 

evacuar de forma clara i sense esvarar‐se. Quan cal evacuar un local cal transmetre les ordres 

al responsable del local. L’evacuació pot comportar el control dels accessos. 

 
Donat que el recinte del port és un espai obert i comunicat amb l’exterior i disposa d´un 

ampli acces per a vehicles controlats, a m b  l ´ alternativa de l’accés apte de vianants, 

l’evacuació no ofereix grans dificultats i es pot controlar.  

 
b) Confinament i control d’accessos 

 

En cas de confinament, es repartiran les àrees del port per a cobrir tots els locals, instal·lacions 

i vaixells per tal de que els usuaris es confinin en los zones predeterminades. Comprovant 

tancaments i aturades dels aparells de ventilació o extracció. Per concentració, es farà als 

extrems dels pantalans. 

El control d’accessos té com a objectius controlar les entrades i les sortides de persones i 

vehicles a la zona d’emergència. 
 

Amb aquest control es pretén: 

 Facilitar l’entrada i la sortida dels efectius dels grups d’actuació i logístics, 

tant a la zona d’intervenció com a la que pugui estar en situació d’alerta. 

 Evitar danys a les persones i els vehicles 

 Evitar l’accés a determinades zones de les persones no autoritzades 

 Evitar que es concentri un número de persones o vehicles superior al que 

s’aconsella a la vista de la capacitat del port. 

 
L´acces rodat al port podrà ser emprat per a realitzar el control d’accés a vehicles en cas 

necessari, restringint el pas a vehicles no autoritzats i facilitant l’accés als equips 

d’emergència. A través dels tres accessos per a vianants existents es podrà controlar i 

restringir l’entrada de persones a les instal·lacions. 

 
Aquest control és realitzarà sempre que el cap d’emergències el disposi i, en qualsevol cas, 

quan es declari una situació d’emergència. 

 

En el moment de tancament dels locals d´oci nocturn, donada la poca disponibilitat d´efectius, les 

tasques d´aquest equip, fins el moment de disposar de reforços convocats, la desenvoluparà, dins 

la mesura de les seves possibilitats l´EPI. 

 
3.3.5. EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 

 
3.3.5.1. Cap de primers auxilis 
 

El cap de l’equip d’intervenció també serà el cap de primers auxilis. En absència del cap de 

l’equip d’intervenció assumirà aquest paper el mariner cap de torn o un controlador/vigilant, 

segons la franja horària.  

 

3.3.5.2. Actuants/membres de l´equip 
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Per l’estructura del personal disponible al port o s c i l · l a r à  e n t r e  2  i  c a p  p e r s o n e s  

e l s  i n t e g r a n t s ,  m a l g r a t  t o t ,  e l s  m e m b r e s  d e l  e q u i p  d e  p r i m e r a  i  

s e g o n a  i n t e r v e n c i ó  i  l a  m a j o r i a  d e  l a  m a r i n e r i a  d e l  P o r t  d i s p o s e n  d e  

f o r m a c i ó  b à s i c a  a l  r e s p e c t e  t a n t  e n  A S I  c o m  D E A  i  a s s o l i r i e n  a q u e s t a  

t a s c a  e n  f u n c i ó  d e  l a  d i s p o n i b i l i t a t  d e  p e r s o n a l  o  e l s  E P I  o  e l s  E S I .  

 

3.3.5.3. Funcions 

 

És l’operatiu que ha de prestar els primers auxilis als accidentats. 

 

 

3.3.6. GABINET DE COMUNICACIONS 
 

És l’operatiu que, a les ordres del Cap d´emergències, atendrà els mitjans de comunicació en cas 

d´emergència i transmetrà a aquests i a possibles interessats, familiars, ... les informacions fixades 

al respecte. 
 
 

3.4. ACCIONS A REALITZAR 
 

 

En primer lloc es recullen els conceptes generals en relació a l’activació i desactivació del Pla i, 

a continuació, per a cadascun dels riscos es detallen uns criteris que faciliten la pressa de 

decisions per l’activació del pla en fase d’alerta o d’emergència parcial o general A l’annex 4 

es recullen, per a cadascun dels riscos, les fitxes on es detallen les actuacions a realitzar per els 

riscos interns, per els riscos externs, sempre es seguiran les instruccions dels caps 

d´emergències i d´intervenció. 

 

RISCOS EXTERNS 

 

RISCOS INTERNS 

  PBEM PROCICAT 

 

ÀMBIT POLICIAL ÀMBIT MARÍTIM ÀMBIT SANITARI 

PAM TRANSCAT 

 

Robatoris 
Caiguda vehicle al 
aigua 

Emergència sanitària 

PAM CAMCAT 

 

Amenaça de bomba 
Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

Caiguda de persona a 
l’aigua 

PAM INUNCAT 

 

Sabotatges 
Col·lisió entre 
embarcacions 

Arribada de ferit per mar 

PAM NEUCAT 

 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

Brot de Legionel-la 

PAM SISMICAT 

 

ÀMBIT TERRESTRE 
Incendi o explosió 
en embarcació  

 

TEMPORALS 

 

Accident de trànsit 
Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

SUBMINISTRAMENTS 

  

Excés d´aforament 
Enfonsament 
embarcació 

Tall en el 
subministrament de llum 

RISCOS LABORALS 

 

Accessos embussats Temporal marítim 
Tall en el 
subministrament de gas 

Assimilables a àmbit 
sanitari 

 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

Presencia d¨animals 
protegits o perillosos 

Tall en el 
subministrament d’aigua 
potable 
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Col·lapse d’edifici 

  

  

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

  

  

Fuita de gas 

  

  

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

  

  

Incendi a benzinera 

       

 

 
3.4.1. DETECCIÓ I ALERTA 

 
El cap d’emergències del port de T o r r e d e m b a r r a  activarà aquest quan per la Direcció 

General de Protecció Civil (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ‐ CECAT) així ho 

estableixi o quan, en el seu defecte, es detecti una situació d’alerta, o d’emergència parcial o 

general, a partir de les dades que disposi., l´altra persona que pot activar es el Cap 

d´Intervenció. En funció del risc, activarà el Pla d´acord amb el grau d´intensitat 

detectada per tal que cadascun dels operatius actuí en conseqüència i d’acord amb el 

present Pla. 

 
Tanmateix, de presentar‐se de sobte una situació d’emergència parcial o general, sense 

prèvia declaració de l’estat d’alerta, o de presentar‐se una situació que requereixi la 

declaració d’alerta en absència del cap d’emergències del port de Torredembarra, pel 

mariner o el vigilant de servei responsables de les emergències, es podrà activar el Pla, 

donant compte immediatament al cap d’emergències del port esportiu de Torredembarra, 

qui ratificarà o anul·larà l’activació i la comunicarà a la Direcció General de Protecció Civil 

(112), Subdirecció General de ports i aeroports, i quan procedeixi a l’Ajuntament de 

Torredembarra (policia local) i, igualment, quan procedeixi, a la Comandància de Marina o 

Salvament Marítim. 

 
Per a cadascuna de les emergències inventariades les situacions d’alerta i d’emergència 

parcial o general es produiran als supòsits detallats a continuació. Per altres situacions no 

inventariades s’actuarà per analogia 

 
a) Activació del Pla en la fase d’alerta 

 

Es produirà una alerta preventiva d’emergència quan aquesta situació sigui establerta per la 

Direcció General de Protecció Civil o, en el seu defecte, pel cap d’emergències del  port 

esportiu de Torredembarra , quan existeixi una certa probabilitat, que en cada cas es 

detalla al punt següent, que a curt termini es presenti una situació d’emergència. 

 
b) Activació de la fase d’emergència parcial o general 

 

Es qualificarà la situació d’estat d’emergència p a r c i a l  o  g e n e r a l  quan aquesta situació 

sigui establerta per la Direcció General de Protecció Civil o, en el seu defecte, pel cap 

d’emergències del port, quan es produeixi la situació que es detalla per a cada cas. 
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3.4.1.1. Desactivació del pla 
 

Correspon al cap d’emergències del port esportiu de T o r r e d e m b a r r a  la declaració del 

fi de l’emergència o alerta i la conseqüent desactivació del Pla quan aquesta hagi estat 

declarada pel propi port. Quan es tracta d’una situació declarada per una autoritat exterior,  

serà aquesta mateixa autoritat qui declararà el seu fi, decisions que es comunicaran a la 

Direcció General de Protecció Civil, i/o l’Ajuntament de Torredembarra, Subdirecció 

General de ports i aeroports, així com a la Comandància de Marina o Salvamento Marítimo, 

quan procedeixi. 
El Pla serà desactivat pel cap d’emergències del port esportiu de Torredembarra quan  

l’última actuació operativa dels grups que han participat hagi suposat l’eliminació dels 

efectes produïts per la situació d’emergència que impedien o dificultaven la tornada a la 

normalitat en la zona o zones afectades, o bé quan finalitzi la situació d’alerta sense 

haver arribat a declarar‐se la situació d’emergència. 

 

Per a cadascun dels factors de risc contemplats en el present pla els criteris per a la seva 

activació davant les diferents situacions es defineixen de la forma que es detalla al punt 

següent. 

 
3.4.1.2. Criteris per a l’activació del pla 
 

Per a cadascun dels factors de risc contemplats en el present pla s’exposen a continuació uns 
criteris que han d’ajudar a la presa de decisions per a l’activació en fase d’alerta o d’emergència 
pel cap d’emergències o d´intervenció, en el seu defecte pel contramestre, però han de ser ells 
els que en cada cas, a la vista del risc i de les circumstàncies, adoptaran les decisions que estimin 
més adients per prevenir danys o per fer front a l’emergència. Per altres situacions no 
inventariades s’actuarà per analogia. 

 
3.4.1.2.1. Emergències degudes a accidents a terra 
 

a) Incendis a terra 
 

Quan es detecti qualsevol accident d’aquest tipus u n a  v e g a d a  c o m p r o v a t ,  es 

declararà d’immediat la situació d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  

general a la  vista  de la  valoració que realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port 

de Torredembarra, o en el seu defecte el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo 

d’immediat al cap d’emergències. 

 
En aquest tipus d’emergència cal tenir en compte que és decisiva en el desenvolupament del 

foc l’actuació que es pugui fer durant les primeres fases del foc, és per tant molt important la 

velocitat de resposta. 

 
Si al foc està fora del àrea portuària concessionada al Port  s’actuarà seguint les instruccions 

del Pla d’actuació municipal o de la zona de l’INFOCAT  
 

b) Explosions 
 

Quan es detecti qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista de la valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu defecte el 

mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. 

 
c) Fuites o vessaments de combustibles i altres productes inflamables o altres contaminants. 

 

Quan es detecti qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 
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d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la  vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu defecte 

el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. Sempre 

s´activarà l´ESI, especialitzat en aquest tipus d´emergència. Es donarà avís al Conseller de 

Seguretat. 
 

En aquest cas, en primer lloc, cal aturar el vessament i, en segon lloc, intentar limitar 

l’extensió de la zona afectada per l’abocament. 

 
d) Emissió atmosfèrica incontrolable deguda a vessaments de productes químics que 

generen gasos contaminants o tòxics. 
 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus es declararà immediatament la situació 

d’emergència que es qualificarà de tipus parcial o general a la vista de la valoració que realitzi 

el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra, o en el seu defecte en 

el seu defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 

d’emergències. S´activarà l´ESI especialitzat. Es donarà avís al Conseller de Seguretat. 

 
e) Altres accidents ambientals 

 

Quan es detecti qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o  d ´ i n t e r v e n c i ó  de Port de Torredembarra, o en el seu 

defecte el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. 

S´activarà l´ESI especialitzat. Es donarà avís al Conseller de Seguretat. 

 

 
f) Accidents i danys personals 

 

Quan es detecti a l’interior del port un accident, sigui de circulació o de qualsevol altre tipus, 

susceptible d’haver ocasionat danys personals, es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu 

defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. 

Cal tenir en compte l’esmentat en relació a la rapidesa de l’actuació. S´activarà l´EPA. 

 
g) Problemes estructurals 

 

Quan es detecti qualsevol situació d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència si existeix risc per a persones, béns o el medi ambient, i es qualificarà de tipus 

parcial o general a la vista de la valoració que realitzi el cap d’emergències o d´intervenció 

del Port de Torredembarra. En cas as que no existeixi risc imminent es declararà la situació 

d’alerta. 
 

En qualsevol cas caldrà comptar amb el recolzament d’un tècnic especialitzat per a realitzar la 

valoració i, quan procedeixi, s’intentarà apuntalar o reforçar l’estructura danyada. 

 

h) Robatoris 

 

Al rebre l´avís qualsevol integrant dels equips del Port es possará immediatament en contacte 

amb el CCAC, que realitzarà la trucada adient a la Policia Municipal, al mateix temps s´activarà el 

estat d´alerta incrementant el grau d´atenció de tots els integrants dels equips presents, es 

donarà avís al Cap d´Intervenció per si decideix d´adoptar mesures complementaries. 
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i)  Amenaça de bomba 

 

Tenim dues possibilitats de percepció, trucada telefònica o detecció de paquets sospitós, en 

ambdues situacions, el CCAC farà les trucades protocol·litzades i es declararà d’immediat la 

situació d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista  de la  

valoració que realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, 

en el seu defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 

d’emergències. 

 

j) Sabotatge 

 

Tant a terra com a mar, en el moment que es detecti una situació que pugui fer sospitar una 

actuació d´aquest tipus, el CCAC realitzarà la trucada al 112 i es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu 

defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. 

 

k) Excès d´aforament 

 

Si es refereix a tot el Port, al detectar una situació d´aquest tipus, s´activarà el Pla d´Autoprotecció 

en fase d´alerta i es procedirà al tancament immediat de l´accès a Port impedint l´entrada de 

qualsevol vehicle per part de l´EPI, dispersant les concentracions de personal, adreçant les 

persones a zones de mes baixa ocupació, el cap d’emergències o d´intervenció del Port de 

Torredembarra o, en el seu defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, realitzaran 

l´avaluació de l´evolució de la situació, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències qui 

decidirà si es necessària la col·laboració de serveis externs, en cas afirmatiu, es passarà a 

situació d´emergència parcial. 

Si es tracta d´un dels locals o una zona concreta del Port, els EPI es possaran en contacte 

amb el responsable del local en qüestió, si es el cas, per a reduir l´aforament o directament, 

procediran, si es una zona oberta, a la dispersió del personal, al mateix temps comunicaran 

la situació al CCAC i aquest al Cap d´Emergències o d´Intervenció per el seguiment de la 

situació i la possible decisió d´activació del PAU, primer en alerta i, si es precisa la 

col·laboració d´equips externs, en emergència parcial.  

 

l) Accessos embussats 

 

Al detectar la situació, es tancarà l´acces de vehicles i es comunicarà immediatament amb la 

Policia Local, per part del CCAC el qual avisarà al Cap d´Emergències o d´Intervenció per el 

seguiment de la situació i la possible decisió d´activació del PAU, primer en alerta i, si es 

precisa la col·laboració d´equips externs, en emergència parcial.  

 
 

3.4.1.2.2. Emergències degudes a causes naturals 
 

a) Temporals 
 

La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques es dedueixi que 

existeix una certa probabilitat que es pugui presentar un fenomen advers. 
 

Es qualificarà la situació d’estat d’emergència quan l’evolució meteorològica faci veure que es 

puguin produir danys a persones o béns. 

 
b) Aiguats ‐ glaçades 
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La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques i/o 

astronòmiques es dedueixi que  existeix una certa probabilitat que es pugui presentar un 

fenomen advers (aiguat de gran intensitat o glaçada). 
 

Es qualificarà la situació d’estat d’emergència quan l’evolució meteorològica faci preveure 

que es puguin produir danys a persones o béns, o bé quan puguin quedar afectats  els 

accessos al port. 

 
c) Marees 

 

La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques es dedueixi que 

existeix una certa probabilitat que es pugui presentar un fenomen advers (marees de tot 

tipus). 
 

Es qualificarà la situació d’estat d’emergència quan l’evolució de la marea faci preveure que 

es puguin produir danys a persones o béns. 

 
d) Terratrèmols 

 

Davant aquest fenomen advers difícilment es podrà declarar la situació d’alerta preventiva, 

passant‐se directament a la fase d’emergència quan a causa d’un terratrèmol s’hagi produït 

algun tipus de dany a l’àmbit del present Pla. 
 

Tanmateix es declararà la situació d’estat d’alerta al cas de produir‐se un terratrèmol sense 

causar danys, en previsió que es pugui presentar alguna rèplica. 
 

En aquestes situacions caldrà prestar especial atenció a l’estabilitat de les estructures, a les 

canalitzacions de serveis i als dipòsits de carburants 
 

3.4.1.2.3. Emergències degudes a accidents a la zona d’aigua del port 
 

A la mar, fora del port, les competències en matèria de seguretat marítima i salvament han 

estat competència de l’Estat, fonamentalment regulades per la “Ley 24/1992, de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante”, que disposa: 

 
Artículo 88. Capitania Marítima. Funciones. 

... 

e) El seguimiento y control, en coordinación con los restantes representantes de las 

Administraciones públicas competentes en la materia, del plan nacional de servicios 

especiales  de  salvamento  de  la  vida  humana  en  la  mar  y  de  la  lucha  contra  la 

contaminación del medio marino, así como de los programas sectoriales y territoriales 

que lo desarrollen, en el ámbito geográfico de su responsabilidad. 
 

f) La supervisión de la investigación de los accidentes o siniestros marítimos o 

episodios de contaminación con daños para los tripulantes, terceras personas o el 

buque, o con daños relevantes o potenciales en el ecosistema marino, y la solicitud a 

la Autoridad Judicial competente de la adopción de las medidas que sean necesarias 

para exigir al naviero o al propietario del buque el cumplimiento de sus obligaciones 

en el caso de accidentes o circunstancias extraordinarias del  buque  o  de  la 

navegación. 
 

h) La colaboración con las Autoridades competentes en los puertos y en las playas, a 

los efectos de que las actividades náuticas y de baño se realicen en condiciones 

compatibles con la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación. 
 

i) Y, en general, todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad 
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marítima y lucha contra la contaminación del medio marino cuando ésta provenga de 

buques, plataformas fijas u otras instalaciones marítimas situadas en aguas en las que 

España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como el salvamento 

marítimo, en el marco establecido por el artículo 87 de la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante. 

 
Artículo 90. Objeto de la Sociedad estatal. 

 

Corresponde a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima la prestación de 

servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico 

marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de 

remolque y embarcaciones auxiliares, así como la de aquellos complementarios de los 

anteriores. 

 

Tanmateix, en virtut del que disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya al seu art 132 

(Emergències i protecció civil), punt 3, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència 

executiva en matèria de salvament marítim en els termes que determini  la  legislació  de 

l’Estat. Per tant, la intervenció en aquestes emergències fora del port, s’haurà de fer sempre 

en recolzament de la Capitania Marítima, o l’administració competent per part de la 

Generalitat de Catalunya, i sota el seu comandament. 

 
a) Foc a bord d’una embarcació 

 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus, es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la  vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu 

defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències 

i avisant d’immediat al 112. 
 

Cal tenir en compte l’esmentat anteriorment en relació a la rapidesa de l’actuació en cas 

d’incendi. 

 

b) Via d’aigua 
 

Si es rep l’avís de l’existència d’una via d’aigua en una embarcació, es declararà d’immediat la 

fase d’emergència parcial i es realitzarà una valoració de la magnitud de la via d’aigua. Si es 

constata que aquesta no es pot aturar ni controlar amb els mitjans propis de l’embarcació, 

s’actuarà amb les bombes d’esgotament que es disposen al port i es dirigirà l’embarcació, per 

mitjans propis o remolcada, cap a la cubeta del pòrtic, o la grua de l’escar, per evitar 

l’enfonsament de l’embarcació. Quan sigui possible es notificarà prèviament a l’armador 

l’existència del problema. 
 

Si la via d’aigua es produeix amb l’embarcació fora del port, aquesta es dirigirà d’immediat 

cap al port, si és el més proper i, donant compte d’immediat a la Comandància de Marina o, 

en el seu defecte, a Salvamento Marítimo, i coordinadament amb ella, sortirà una embarcació 

per acompanyar‐la, de poder ser equipada amb la bomba d’esgotament, i en el seu cas, per 

recollir els seus tripulants no necessaris a bord. 

 
c) Enfonsament d’embarcacions 

 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista  de la  valoració que 

realitzi el cap d’emergències o el d´intervenció del Port de  Torredembarra  o, en el seu 

defecte, el mariner cap del torn o el controlador/vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 
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d’emergències. 
 

Si l’enfonsament té lloc fora del port és donarà compte d’immediat a Capitania Marítima o en 

el seu cas a Salvament Marítim i s’actuarà d’acord amb les seves instruccions. Les 

embarcacions auxiliars del port només faran tasques de salvament fora  del  port  a 

requeriment exprés de Salvament Marítim i, en qualsevol cas seguint ordres del cap 

d’emergències del port. 

 
d) Abordatge, accidents nàutics, col-lisió entre embarcacions i col-lisió amb moll o objecte 

surant 
 

Al tenir coneixement de qualsevol accident d’aquest tipus, amb les reserves de les 

competències que té la Capitanía Marítima o, en el seu cas, de Salvamento Marítimo, es 

declararà d’immediat la situació d’emergència. Si és a l’interior del port s’actuarà amb els 

mitjans propis, donant avís, si és el cas, al transport sanitari. Si és fora del port es donarà avís 

a Capitanía Marítima o Salvamento Marítimo i coordinadament amb ella, s’habilitaran una o 

dues embarcacions amb la seu al port per apropar‐se al lloc de l’accident i s’estarà a 

l’espera de les instruccions de la Capitanía Marítima o, en el seu cas, de Salvamento 

Marítimo, 

 
e) Embarrancament 

 

Si l’embarrancament d’una embarcació es produeix fora del port es declararà d’immediat la 

situació d’emergència, s’habilitaran una o dues embarcacions amb la seu al port per apropar‐ 

se al lloc de l’accident i es donarà compte d’immediat a la Capitanía Marítima o a Salvamento 

Marítimo. 
 

Si l’embarrancament d’una embarcació es produeix a l’interior del port, a la vista del lloc on 

s’ha produït i de les circumstàncies, es declararà la situació d’alerta o, directament, la 

d’emergència i es donarà auxili als tripulants. 
 

En qualsevol cas, en aquestes situacions cal tenir especial cura en impedir qualsevol 

vessament al mar de productes contaminants. 

 
f) Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles 

 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista de la valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu defecte 

el mariner cap del torn o el controlador/vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 

d’emergències. S´activarà l´EPA. 

 
g) Fuites o vessaments a l’aigua de combustibles o altres productes inflamables o altres 

contaminants 
 

Al detectar‐se qualsevol accident d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació 

d’emergència, que es  qualificarà  de tipus  parcial o  general a la vista de la valoració que 

realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en el seu 

defecte, el mariner cap del torn o el controlador/vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 

d’emergències i al Conseller de Seguretat. Sempre s´activarà l´ESI especialitzat.  
 

En aquest cas, en primer lloc, cal aturar el vessament i, en segon lloc, intentar limitar 

l’extensió de la zona afectada per l’abocament. 
 

Si el vessament té lloc fora del port, s’actuarà d’acord les instruccions de la Capitanía 

Marítima. 



Pla d’autoprotecció del Port de Torredembarra 

145 PORT DE TORREDEMBARRA 2016 

 

  

 
h) Vaixell a la deriva 

 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus a l’interior del port es declararà d’immediat la 

situació d’emergència que es qualificarà de tipus parcial o general a la vista de la valoració 

que realitzi el cap d’emergències o  d ´ i n t e r v e n c i ó  del Port d e  T o r r e d e m b a r r a  o, en 

el seu defecte, el mariner cap del torn o el vigilant, comunicant‐lo d’immediat al cap 

d’emergències. 
 

Si la situació es produeix fora del port es posarà d’immediat en coneixement de la 

Capitanía Marítima i s’actuarà d’acord les seves instruccions. 

 
i) Crida de socors d’embarcacions 

 

Si es rep pel sistema V.H.F. (canals 9 i 16) una crida de socors d’una embarcació es posarà en 

coneixement, d’immediat de la Capitanía Marítima, qui podrà mobilitzar a Salvamento 

Marítimo i, si procedeix, o en el seu defecte, es declararà d’immediat la situació d’alerta o 

d’emergència, segons la valoració que realitzi el cap d’emergències del Port de 

Torredembarra o, en el seu defecte, per el mariner cap de torn o el controlador/vigilant, 

a la vista de les circumstàncies de la trucada i la posició de l’embarcació en relació al 

Port d e  T o r r e d e m b a r r a . Cas d’ésser necessari, d’acord amb Salvamento Marítimo, es 

mobilitzarà una embarcació de la Creu Roja. 

 

j) Presencia d’espècies perilloses o protegides 
 
En detectar animals catalogats, es procedirà a realitzar els avisos corresponents definits als 
procediments de les fitxes d´actuació. 

 
3.4.1.2.4. Emergències degudes a fallides en els subministraments 

 

a) Tall de subministrament d’aigua o fuita d’aigua per trencament de la canalització 
 

Si es produeix un tall al subministrament d’aigua, prèviament no anunciat per la companyia 

subministradora (SOREA) i, si de la informació recavada, no és té la  certesa  de ser  restablert  

el subministrament en un termini  de  temps  assumible,  es declararà la situació d’alerta 

preventiva. A la vista de l’evolució de la situació es decidirà pel cap d’emergències del Port 

de Torredembarra, si es passa a la situació d’emergència. 
 

Si es detecta una fuita d’aigua es podrà declarar la situació d’alerta o d’emergència a la vista 

dels danys que potencialment es pogueren produir a causa de la fuita, segons la valoració que 

realitzi el cap d’emergències o  d ´ i n t e r v e n c i ó  del Port. Caldrà tenir en compte, per a 

mobilitzar el grup d’intervenció corresponent, si la fuita es produeix abans del comptador 

d’entrada, cas en què correspon la reparació a la companyia subministradora, o si la fuita es 

produeix a la xarxa interior del port, cas en què correspon la seva reparació al t i t u l a r . 

 
b) Tall en el subministrament elèctric 

 

Si es produeix un tall al subministrament elèctric prèviament no anunciat per la companyia 

subministradora (FECSA‐ENDESA) i, si de la informació recavada a dita empresa no és té la 

certesa de que serà restablert en un termini de temps assumible, es declararà la situació 

corresponent. 

 
c) Fuita de gas 

 

Si es detecta una fuita de gas, es tallarà d’immediat el subministrament de gas, a la clau 

exterior i local per local, si es tracta d’una bombona de butà es portarà la bombona lluny, 
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s´allunyarà el personal i s´avisarà al 112. De no ser controlable la fuita pel tall, es podrà 

declarar la situació d’emergència a la vista dels danys que potencialment es pogueren 

produir segons la valoració que realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del port, o 

excepcionalment pel mariner cap de torn o el controlador/vigilant, a la vista de la informació 

disponible comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències. 
 

Si la fuita es produeix a la xarxa de gas natural caldrà tancar la clau de control del ramal o la 

general i avisar a la companyia. 

 
3.4.1.2.5. Altres situacions que afecten a persones 

 

a) Extraviat de nens o persones grans 
 

Al rebre la informació de l’extravia ment d’una persona es declara la situació d’alerta en tota 

la zona de servei del port i es procedirà a controlar els accessos al port. S’avisarà sempre a la 

policia local. A la vista del desenvolupament de la situació, es valorarà pel cap d’emergències 

o d´intervenció del Port o, en el seu defecte pel mariner de torn o pel controlador/vigilant, 

comunicant‐lo d’immediat al cap d’emergències, si cal iniciar la recerca sota l’aigua abrigada 

pel port. 
 

b) Accidents de trànsit dins de les instal·lacions del port 
 

Al rebre la informació, el cap d’emergències o d´intervenció del Port de Torredembarra o, en  

el  seu  defecte,  pel mariner cap del torn o el controlador vigilant, comunicant‐lo 

d’immediat al cap d’emergències, a la vista de les circumstàncies de l’accident i de la seva 

incidència en el port, declararà la situació d’emergència. Caldrà controlar el vessament de 

productes contaminants. 

 
c) Caigudes i accidents 

 

En detectar a l’interior del port un accident susceptible d’ocasionar danys personals es 

declararà immediatament la situació d’emergència que es qualificarà de tipus parcial o 

general a la vista de la valoració que realitzi el cap d’emergències o d´intervenció del port de 

Torredembarra, i excepcionalment, en el seu defecte, el mariner cap del torn de guàrdia o el 

vigilant, comunicant‐lo al cap d’emergències. 
 

Cal tenir  especial cura  dels accidents a  les  esculleres i als  espatllers,  per la  qual cosa es 

disposaran les mesures de limitació de l’accés així com mecanismes de vigilància i control. 

 
d) Problemes mèdics a persones en embarcacions o a terra 

 

En detectar a l’interior del port un problema que requereix atenció mèdica, a la vista de la 

valoració que realitzi el cap d’emergències o  d ´ i n t e r v e n c i ó  del port, o en el seu defecte, 

el mariner cap del torn de guàrdia o el vigilant, comunicant‐lo al cap d’emergències, 

s ´ a c t i v a r à  l ´ E P A ,  es veurà si es pot solucionar, en primera instància amb els mitjans del 

port o si cal demanar una ambulància per a traslladar a la persona amb problemes a un 

centre mèdic, sigui al CAP o a l’Hospital (veure el directori). A la vista de la gravetat es 

decidirà si procedeix  declarar  la  situació d’emergència. 
 

Si el problema es produeix a la mar i es rep l’avís d’un problema que requereix l’atenció 

mèdica, caldrà que l’embarcació posi rumb al port, si és el més proper, i a la vista de la 

gravetat i de la distància al port, es decidirà si una ambulància amb un metge esperen 

l’arribada de l’embarcació al port, o si cal que surti del port una embarcació amb un metge i 

un equip de primers auxilis. 

 
e) Increment sobtat de la força del vent o de la mar en activitats de l’àrea esportiva 
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Cal que el seu responsable sigui coneixedor de les determinacions del present pla en relació 

a aquesta activitat. 
 

Es portarà un seguiment continuat de les dades meteorològiques a l’objecte de preveure amb 

antelació situacions de risc. Abans d’iniciar qualsevol activitat a la mar es verificaran de nou 

les previsions per garantir que l’activitat es pot realitzar sense riscos. El cap d’emergències, a 

la vista de les previsions, podrà declarar l’alerta preventiva, però el responsable de l’activitat, 

sigui esportiva o de lleure, serà el darrer responsable de la seva realització. 
 

En cas de condicions adverses el cap d’emergències podrà declarar la situació d’emergència, 

que suposarà  la  suspensió  de les  activitats que s’estiguessin realitzant i l’anul∙lació de les 

programades. 

 
 

f) Bolcada de velers, avaries o lesions a la mar. Evacuació de vaixells o persones en 

activitats de l’Àrea Esportiva 
 

Cal que el seu responsable sigui coneixedor de les determinacions del present pla en relació a 

aquesta activitat. Si es produeix un accident d’aquest tipus, al rebre la informació, el cap 

d’emergències o d´intervenció  declararà la situació d’alerta, emergència parcial o general a 

la vista de la valoració que es realitzarà conjuntament amb el responsable de l’activitat. 

 
3.4.1.2.6. Altres emergències 

 

a) Problemes als accessos 
 

Al rebre la informació, el cap d’emergències o d´intervenció del port de Torredembarra ó, en 

el seu efecte el mariner de torn o el controlador/vigilant, a la vista de les circumstàncies 

dels accessos i de la seva incidència en el port, declararà la situació d’alerta o d’emergència 

parcial o general. 

 
b) Alteració d’ordre públic o amenaça de bomba 

 

De produir‐se una situació d’aquest tipus, pel cap d’emergències o d´intervenció del Port o, en 

el seu efecte pel mariner de torn o el controlador/vigilant, es declararà d’immediat la situació 

d’emergència tipus general i es donarà compta al 112. 

 
c) Emergències derivades de riscos a l’entorn del port 

 

En relació a les emergències derivades dels diferents riscos a l’entorn del port, que s’analitzen 

al punt 1.6.4, per part del Port de Torredembarra, es prendran les mesures d’autoprotecció 

per a evitar que puguin afectar a l’activitat que desenvolupa el port, o al menys minimitzar la 

seva incidència. Caldrà integrar el present Pla amb el Pla municipal d’emergències de 

Torredembarra i els diferents plans sectorials que l’afecten. 

 
 

3.4.2. COMUNICACIONS I ALARMES 
 
Per tots els incidents tenim 2 possibles vies d´avís, es poden detectar per l´observació d´un usuari o 
membre del personal del Port o de les activitats que es desenvolupen al Port, o per un avís extern, 
principalment en els riscos externs.  En qualsevol dels dos casos, les comunicacions hauran d’arribar 
al CCAC que farà els avisos pertinents, activant els protocols d´actuació avinents. 
Les vies normals de comunicació son el sistema de comunicacions per VHF i els telèfons mòbils. 

 
 

3.4.2.1. Identificació de la persona que fa els avisos.  
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Sempre serà el responsable del CCAC situat a Capitanía o a la garita. Mitjans: Equip VHF, Fax, 

Internet, telefonia fixa i mòbil. 

 
3.4 .2 .2 .  Avisos a fer.  

 
D´acord amb l´article 12 del Decret 30/2015: 
 

a) Comunicació telefònica immediata al Centre d´Atenció i Gestió de Trucades d´Urgència 112 
Catalunya si es requereixen serveis externs. 

b) Comunicació al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), de forma immediata 
per telèfon tant bon punt es decreti l´activació del PAU en els supòsits que generin o puguin 
generar afectació a l´interior o a l´ecterior i siguin susceptibles d´aplicar mesures 
d´emergència per a la protecció de la població a l´interior o a l´exterior de l´activitat, que 
s´ha de complementar amb correu electrònic indicant: 

1) Nom i emplaçament de la instal-lació, per la seva localització immediata 
2) Fase d´activació del Pla d´autoprotecció 
3) Descripció i abast de la condició de risc o de l´emergència i estimació dels efectes produïts o 

possibles a l´interior de l´establiment, i al exterior si es coneixen. 
4) Mesures d´autoprotecció adoptades o previstes, tant pel que fa al confinament/evacuació 

com als equips propis d´intervenció, i les mesures de suport de l´exterior sol-licitades per al 
control de l´accident i l´atenció a les persones afectades. 

5) Informació complementària rellevant que faciliti la resposta de protecció civil per a la gestió 
de l´emergència i la protecció de la població. 

c) S´ha de mantenir un flux constant d´informació amb el CECAT mentre duri l´emergència. 
 

Veure  Annex 2 .  

 
3.4.3. INTERVENCIÓ 
 

a) El Pla s’activarà quan, per la informació disponible a la Central de recepció d’alarmes i 

Comunicacions, així es decideixi pel Cap d’Emergències del port, que és el responsable del Pla 

(en la seva absència, e l  C a p  d ´ I n t e r v e n c i ó  o  excepcionalment pel mariner cap de 

torn o pel controlador/vigilant) tenint en compte l’esmentat al punt 3.3.2 Per aquesta raó, 

la detecció de qualsevol situació de risc serà transmesa d’immediat a la centraleta del port. 

 
b) Pel cap d’Emergències o d´Intervenció del port, o en el seu defecte pel mariner de 

guàrdia o pel controlador/vigilant, una vegada verificada l’alarma, es realitzarà una primera 

valoració de la informació disponible i es classificarà la situació, segons els següents criteris: 
 

 Incidents amb risc imminent per a persones 

 Incidents amb risc potencial per a persones 

 Incidents amb risc imminent per a béns col·lectius 

 Incidents amb risc imminent per a béns particulars 

 Incidents amb risc potencial pel medi ambient 

 Incidents amb risc imminent pel medi ambient. 

 Altres incidents menors 
 

i a la vista de la valoració i de la seva imminència, tenint en compte el que es disposa al punt 

3.4.1 declararà la situació d’alerta preventiva (assimilable a conat) o, directament, 

d’emergència, en aquest cas, concretant si es tracta d’emergència parcial o generaI, 

mobilitzant d’immediat als equips d’intervenció, i donant instruccions al CCAC de donar 

compte d’immediat a les autoritats competents, sempre al 112 i CECAT, quan 
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correspongui a la Subdirecció general de ports i aeroports i a l’Ajuntament de 

Torredembarra.  
 

 

c) Quan sigui possible, el cap d’emergències o d´intervenció, una vegada rebuda la informació 

i realitzada una primera valoració, es dirigirà al lloc del sinistre, informant des d’ell de la forma 

més complerta possible de les característiques del mateix a les administracions abans 

esmentades. 

 
d) El Cap d’Emergències o d´intervenció , o en el seu defecte el mariner de guàrdia o el 

controlador/vigilant, comunicarà aquesta informació via VHF a tot el personal que es trobi 

al port, radiant un missatge d’alerta preventiva d’emergència o, directament, d’emergència 

que es transmetrà, també, quan sigui possible, per via de megafonia o per comunicació 

directa, intentant no alarmar als usuaris. 

 
e) En qualsevol cas, s’atendrà amb caràcter prioritari a la seguretat de les persones que es 

trobin afectades pel sinistre o puguin estar‐lo i, a tal efecte, cal prendre la decisió sobre 

l’evacuació total o parcial de les persones, la seva concentració o el seu confinament o el 

tancament del port, actuació que es realitzaria amb presència policial. 

 
f) Pel desenvolupament de l’operatiu es seguirà per a cadascuna de les emergències 

inventariades el respectiu PROCEDIMENT PARTICULAR que correspongui, que es detalla a 

l’Annex 4 (Fitxes d’actuació). 

 
g) Cas en què es tracti d’una emergència de tipus general es donarà compta d’immediat, en 

primer lloc al 112. 

 
3.4.4. EVACUACIÓ 
 

Es defineix l’evacuació com el trasllat d’un grup de persones afectades per l’emergència d’un 

lloc a altre no afectat. 
 

L'evacuació preventiva té per  objecte la  protecció  de persones  i béns. Quan es produeix 

espontàniament cal controlar‐lo. S´activarà per iniciativa del Cap d´Emergències o el Cap 

d´Intervenció. 
 

Donat que el recinte del port és un espai obert i comunicat amb l’exterior i disposa d’un vial 

perimetral d’accés apte per a vianants i vehicles, l’evacuació no ofereix grans dificultats i es 

pot controlar, tot i que caldrà controlar el trànsit de vehicles per evitar complicacions. 
 

L’actuació més significativa és la comunicació de l’ordre d’evacuació a totes les persones que 

es trobin en el recinte o a la zona a evacuar, el que no comporta problemes significatius, 

donada la reduïda concentració de gent, llevat d’alguna celebració especial.  El  problema 

radica en la gran mida del port i en la polarització de l’accés per a vehicles en un punt i 

peatons per tres. 

 

Aquesta es comunicarà mitjançant l´actuació directa del EEC i la utilització del sistema de 

megafonia mòbil o l´avís directe. Dirigint el flux de persones cap als punts de trobada indicats 

en els plànols del Annex 3 i aplicant els procediments del Annex 2. 

. 
 

Si per qualsevol emergència, es decidís l’evacuació total o d’alguna zona del recinte, o es 

rebin instruccions en aquest sentit per part del 112 o els equips externs,  no convé oblidar 
 

 Pot haver persones als serveis, base nàutica, oficines, etc. 
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 Pot haver persones a l’interior d’algunes embarcacions 

 Per a notificar l’emergència als bars i restaurants, i altres locals, dirigir‐se 

sempre al seu responsable o, en el seu defecte, a emprats del mateix, 

abans que als clients 

 Cal tenir operatiu el sistema de comunicació dels avisos d’evacuació. 

 És convenient que els membres de l’equip d’intervenció que efectua 

tasques d’evacuació (fonamentalment el personal de seguretat) porti 

algun tipus de distintiu fàcilment identificable. 

 

Es defineixen zones de concentració als punts marcats als plànols. 
 

 
3.4.5. CONFINAMENT 
 

Es defineix com confinament l’acció de tancar‐se en un local per protegir‐se de l’exterior en 

front una amenaça, pel general de propagació per l’atmosfera. Els llocs de confinament són 

els indicats al punt 1.6.6 i les actuacions les detallades al punt 3.3.4. 
 

Aquesta situació es comunicarà mitjançant l´actuació directa del EEC i la utilització del 

sistema de megafonia mòbil i l´avís directe. Dirigint el flux de persones cap als punts de 

confinament indicats en els plànols del Annex 3 i aplicant els procediments del Annex 2.  

 

Caldrà obturar les obertures dels edificis de confinament, les portes i les finestres i les 

instal·lacions de ventilació i climatització. No s’ha d’oblidar que les embarcacions d’una certa 

mida són totalment estanques i els seus armadors, en el cas de determinades emergències 

poden tancar‐se al seu interior i, fins i tot, sortir del port navegant. 

 
Donada l’existència de u n  p u n t  de confinament cal establir la manera de transmetre la 

informació des del Centre de Control, A larma i Comunicacions. En principi seria via 

Telefónica, existint la possibilitat de fer‐lo mitjançant emissors ‐ receptors,  que hauran de 

estar operatius en tot moment. 

 
3.4.6. PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES 
 

Es remetem al que es detalla al punt  3.3.5.2. i 3.3.5.3. 
 

 

3.4.7. RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES 
 

L’ajuda es rebrà a través l’accés rodat situat junt al dic de llevant i la recepció de l’ajuda 

exterior es  real i tzarà a  la  barrera de control  d’accessos ,  la realitzarà el cap 

d’emergències o d´intervenció o la persona en qui delegui. Aquesta persona, amb la màxima 

brevetat possible, haurà de donar la següent informació: 

- Llocs segurs als que poden accedir sense posar-se en risc. 

- Actuacions que s´han dut a terme per part de l´empresa fins el moment (tall de subministraments, 

tancament de claus de pas, ...) 

- Si es possible, ensenyar un plànol d´instal-lació detallant el lloc on hi ha l´incident. 
 

 

3.5. FITXES D’ACTUACIÓ 
Detallem la relació de personal format per poder ocupar qualsevol dels càrregs i funcions d´acord a 
la disponibilitat de personal en el moment de produir-se el estat d´emergència: 
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DETALL MARINERÍA 

Albert Limeres (Cues) Contramestre 

Joaquim Valls (Cocu) Cap de l´Escar 

Josep Manel Girol Mariner de Varador 

Jaume Nel-lo Mariner de Port 

Joan Juan Mariner de Port 

Pablo Rehilen Mariner de Port 

Ramón Casal Mariner de Port 

Xavier Llorach Mariner de Port 
 

FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CCAC) 

FA 01 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Javier Ortiz - Empresa servei control 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CAP D´EMERGÈNCIES (CE) 

FA 02 
Oriol Milà - Director Gerent - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CAP D´INTERVENCIÓ (CI) 

FA 03 

Albert Limeres (Cues) - Contramestre - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 

Joaquim Valls (Cocu)- Cap Escar - Suplent 

  Mariner del torn - Mariner del Port - Suplent 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

FA 04 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Josep Manel Girol - Mariner Varador 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

FA 05 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP D´EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 

FA 06 

Rut Rovira - Administració 

Nathalie Pasque - Administració 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 
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FA 07 Barbara Peek - Administració 

  Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

FA 08 
Laia Manero - Administració 

Oriol Milà - Director Gerent 

 

 
 
 

 
3.6. INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 
 

 

El present Pla s’haurà d’integrar en el Plans territorials del municipi de T or r e d e m b a r r a  i 

de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya. 

 
3.6.1. COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 
 

El primer nivell de coordinació s’assoleix amb la tramitació del Pla a l a  D i r e c c i ó  

G e n e r a l  d e  P r o t e c c i ó  C i v i l  m i t j a n ç a n t  l a  P l a t a f o r m a  H e r m e s  i  a la 

Subdirecció general de ports i aeroports per al seu informe. 

 

En cas d’emergència, aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil municipal quan 

s’activin, igualment aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil autonòmics quan 

s’activin. 

 
Els plans d’emergència d’àmbit superior, tant d’àmbit autonòmic com municipal, que poden 

estar activats simultàniament al PAU són els següents: 

 
Plans Territorials 

PROCICAT autonòmic, PBEM municipal 

Plans Especials 

INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT, NEUCAT, CAMCAT 

 

Segons la legislació vigent, s’han de comunicar tots els accidents fent‐se efectiva la notificació 

tan aviat com la situació anormal sigui percebuda, trucant al 112, al CECAT ( R E U S  9 7 7  

. 2 9 7 . 6 0 0  /  F A X  9 7 7 . 7 7 2 . 1 3 2  o  93.551.72.85 / FAX 93 551 72 86) i al CRA (Centre de 

Recepció d’Alarmes) del municipi. Caldrà complementar la trucada enviant un correu 

electrònic al CECAT (cecat@gencat.cat) 

 
La responsabilitat d’efectuar la notificació corresponent és del cap d’emergències del Port de 

Torredembarra o la persona a qui aquest delegui expressament a través de l’operador del 

Centre de Control, Alarma i Comunicacions o, en el seu cas, directament. 
 
 
 
 

FITXA 
D´ACTUACIÓ 

PROCEDIMENTS GENERALS 

Cap Emergències / Cap Intervenció / CCAC 
FA 09 
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3.6.2. COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 
 

La coordinació a nivell operatiu, per quan pertoca al Port de Toprredembarra, s’assoleix 

mitjançant la comunicació al CECAT i a la Subdirecció general de ports i aeroports de totes 

les incidències que es produeixin i amb la facilitació de la mes completa informació del 

desenvolupament de les incidències. 

 
Per a una efectiva integració a nivell operacional han de ser els Plans de nivell superior els 

que la estableixin. 

 
En el cas de necessitar ajuda externa en una emergència es trucarà immediatament als 

següents telèfons: 
 

1.   Telèfon únic d’emergències: 112. 

2.   CECAT (R E U S  9 7 7  . 2 9 7 . 6 0 0  /  F A X  9 7 7 . 7 7 2 . 1 3 2 / cecat@gencat.com /  o  
93.551.72.85 / FAX 93 551 72 86) 

3.   CRA: “Centre de Recepció d’Alarmes del municipi”: Policia Local (977 646 005) 
centralpolicia@torredembarra.cat 

  
 

 

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el 

corresponent pla de protecció civil, el centre haurà de mantenir un flux d’informació amb el 

CECAT mentre duri l’emergència. 

 
D’acord amb l’apartat 3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes, el responsable de 

rebre´ls  i informar és el Cap de l’Emergència, Cap d´Intervenció o persona designada a 

l´efecte. 
 

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, la comunicació posterior de les emergències i 

de les activacions del PAU, el titular de l’activitat ha de tramitar, a través del registre 

electrònic (HERMES), un informe a la Direcció General de Protecció Civil en un termini de 7 

dies hàbils, a no ser que la normativa sectorial que regula l’activitat n’estableixi un de més 

curt. 

 
En aquest informe s’haurà de detallar com a mínim els aspectes següents: 

 

 Descripció de l’emergència i de les seves causes. 

 Hora exacta i procediment de detecció de l´emergència. 
 

 Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU, incloses les 
comunicacions internes i externes.. 

 
 

 Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones ocupants). 
 
 

 Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència derivada de 

l’emergència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cecat@gencat.com
mailto:centralpolicia@torredembarra.cat
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DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

 

L´article 10 del Decret 30/2015 fixa les mesures mínimes a realitzar per tal de assolir els nivells 

desitjats d´implantació i manteniment, han de complir: 

1.- Formació teòrica i pràctica del personal que treballa a l´activitat, establint un programa 

d´activitats formatives periòdiques adequat i dimensionat per assegurar el manteniment 

correcte del Pla, establint sistemes per a comprovar que s´han adquirit els coneixements.  

2.- Informació a les persones usuàries sobre els riscos, mesures a adoptar en cas d´emergència i 

els mitjans per a fer efectives les mesures: vies d´evacuació, punts de reunió i zones de 

confinament. 

3.- Realització i comunicació de simulacres d´emergència, amb una periodicitat anual i seguint 

les instruccions definides al article 13 del Decret. 

4.- Realització per part del titular d´un informe de descripció de les actuacions d´implantació 

del Pla realitzades el primer any, signat per el cap d´emergències, abans dels dos anys de 

vigència. 

En les mateixes condicions, s´ha de realitzar un informe de les actuacions de manteniment 

realitzades, cada quatre anys. 

5.- S´ha de conservar, sota responsabilitat del titular, tota la documentació relativa a les 

accions de manteniment i implantació. 

 

CALENDARI D´ACTUACIONS.- 

CALENDARI IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ ANY 2016 

 
G F M A MG J JL AG S O N D 

   Fase 1: Responsables i programa implantació i formació 

Designació personal 
responsable PAU 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Presentació programa 
implantació i formació 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Definició Calendari 
implantació i formació 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Fase 2: Formació,  emoria ión i identificació de mitjans 

Formació actuants 

Formació CE i CI                         
CE / CI / Experts 
externs 

  

Formació CCAC                         
CE / CI / Experts 
externs 

  

Formació Equips 
d´Intervenció 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Formació usuaris 

Elaboració Guia seguretat 
usuaris 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Difusió Guia                         CCAC / GC / Oficines   

Formació personal locals                          CI / Experts externs   

Formació usuaris interessats                         CI / Experts externs   

Inventari dels mitjans 
descrits al PAU 

                        CI / Equips Intervenció   
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Informació i divulgació PAU a Ajudes Externes – Bombers, Protecció Civil Ajuntament, … 

Difusió PAU                         CE / GC   

Fase 3: Exercicis i simulacres 

Simulacre 

Preparació inicial i reunions 
de treball 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Avisos externs                         
CE / CI / Experts 
externs 

  

Presentació simulacre a 
observadors 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Execució del simulacre                         TOTS + Externs   

Avaluació simulacre: Reunió 
i informe 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

Presentació 
informe amb 

resultats i 
propostes de 

millora al Comitè 

Informe final signat                         CE Abans de 20 dies 

Exercicis 

Treballs parcials equips 
intervenció 

                        CI + Integrants equip   

Proves sirenes i megafonia                         CI + Integrants equip 
Encara no es 
disposa de 
megafonia 

Exercicis de despatx 
parcials 

                        
CI + Integrants equip + 
Experts externs 

  

Comprovació i manteniment 
mitjans 

                        
CI + Integrants equip + 
Manteniment 

  

Fase 4: Programa de revisió del PAU 

Programa de revisió i substitució de mitjans i recursos 

Formació nou personal i 
reciclatge 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Mitjans contra incendis: 
Revisió anual 

                        CI / Experts externs   

Control Legionel·la ACS, 
compliment Legislació 

                        CI / Experts externs   

Sistemes detecció i 
comunicació: propostes de 
millora 

                        CI / Experts externs   

Programa de revisió i actualització documentació del PAU 

Evacuació: comprovació 
senyalització 

                        CI / Experts externs   

Evacuació/Confinament: 
Recollida dades 
actualitzades locals externs 

                        CI / Experts externs   

Inspecció instal·lacions i 
grau de manteniment 

                        CI / Experts externs   

Realització de  emoria 
anual d´incidents i de 
seguiment del PAU 

                        
CE / CI / Experts 
externs 
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CALENDARI IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ ANY 2017 

 
G F M A MG J JL AG S O N D 

   Fase 1: Responsables i programa implantació i formació 

Actualització personal 
responsable PAU 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

I cada vegada que hi 
tinguem un canvi 

significatiu 

Actualització programa 
implantació i formació 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Actualització Calendari 
implantació i formació 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Fase 2: Formació,  emoria ión i identificació de mitjans 

Formació actuants 

Actualització Formació 
CE i CI 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Actualització Formació 
CCAC 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Actualització Formació 
Equips d´Intervenció 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Formació usuaris 

Actualització Guia 
seguretat usuaris 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Difusió Guia                         
CCAC / GC / 
Oficines 

  

Formació personal 
locals  

                        
CI / Experts 
externs 

  

Formació usuaris 
interessats 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Actualització Inventari 
dels mitjans descrits al 
PAU 

                        
CI / Equips 
Intervenció 

  

Informació i divulgació PAU a Ajudes Externes – Bombers, Protecció Civil Ajuntament, … 

Difusió Actualització 
PAU 

                        CE / GC   

Fase 3: Exercicis i simulacres 

Simulacre 

Preparació inicial i 
reunions de treball 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

  

Avisos externs                         
CE / CI / Experts 
externs 

  

Presentació simulacre a 
observadors 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Execució del simulacre                         TOTS + Externs   

Avaluació simulacre: 
Reunió i informe 

                        
CE / CI / RPRL / 
Experts externs 

Presentació informe 
amb resultats i 

propostes de millora 
al Comitè 

Informe final signat                         CE Abans de 20 dies 

Exercicis 

Treballs parcials equips 
intervenció 

                        
CI + Integrants 
equip 
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Proves sirenes i 
megafonia 

                        
CI + Integrants 
equip 

  

Exercicis de despatx 
parcials 

                        
CI + Integrants 
equip + Experts 
externs 

  

Comprovació i 
manteniment mitjans 

                        
CI + Integrants 
equip + 
Manteniment 

  

Fase 4: Programa de revisió del PAU 

Programa de revisió i substitució de mitjans i recursos 

Formació nou personal i 
reciclatge 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Mitjans contra incendis: 
Revisió anual 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Control Legionel·la 
ACS, compliment 
Legislació 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Sistemes detecció i 
comunicació: propostes 
de millora 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Programa de revisió i actualització documentació del PAU 

Evacuació: comprovació 
senyalització 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Evacuació/Confinament: 
Recollida dades 
actualitzades locals 
externs 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Inspecció instal·lacions i 
grau de manteniment 

                        
CI / Experts 
externs 

  

Realització de  emoria 
anual d´incidents i de 
seguiment del PAU 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

Presentació informe 
accions implantació 
primer any 

                        
CE / CI / Experts 
externs 

  

 

 

Els anys 2018 i 2019 es repetirà el calendari tenint en compte, a partir del primer any, les millores 

adoptades, amb la diferencia de la no presentació del informe d´implantació, si tenim modificacions 

substancials del PAU, s´hauran de reflectir i pujar a Hermes, en cas contrari, s´haurà de elaborar el 

PAU cada quatre anys. 

 

4.1. RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ 
 

 

El responsable de la gestió del pla d’actuacions davant situacions d’emergència del port és el 

cap d’emergències del port, que és el Gerent. 

 
El   cap   d’emergències   del   port   actua   a   les   ordres   del   Comitè   de   direcció   del   Pla 

d’autoprotecció. 
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4.1.0. COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
 

a) Funció del Comitè de direcció del Pla d’Autoprotecció 
 

Es crea el Comitè de direcció del Pla d’Autoprotecció del Port de Torredembarra, com màxim 

òrgan responsable de la seguretat al Port en quant a: 
 

 L’adopció de les mesures de prevenció adient 

 L’aprovació tècnica del Pla i de les seves actualitzacions i millores 

 La planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació 

 L’aprovació tècnica del programa d’inversions en matèria de seguretat 

 La planificació dels simulacres i pràctiques 

 Garantir  el  correcte  estat  de  funcionament  dels  equips  i  instal·lacions  de 

seguretat 

 La  formació  en  matèria  de  seguretat  del  personal  i  la  divulgació  de  les 

mesures de seguretat 

 L’anàlisi del desenvolupament de les diferents situacions d’emergència i del 

funcionament de l’operatiu d’acord les previsions del Pla 
 

 
 
 

b) Composició 
 

El Comitè de direcció del Pla estarà constituïda per les següents persones: 

President: Director Gerent (Oriol Milà) 

Vice ‐ president:  Cap d’operacions (Alfred Siller) 

Vocals: Coordinació Seguretat – Contramenstre (Albert Limeres) 

 Secretari Confraria Pescadors ( Eduard Rovira) 

                               President Associació Empreses del Port. 

 Secretaria: Cap d´Administració (Rut Rovira) 

 

c) Règim de sessions 
 

El comitè de direcció del pla es reunirà com a mínim 1 vegada a l’any, preferentment per 

Setmana Santa, abans de l’inici de la temporada alta o, bé en cas de tenir que mobilitzar als 

bombers, als mesos d’octubre o novembre, que tenen menys activitat que a la primavera. 

 
Es portarà un registre informàtic al que, a més de l’inventari dels sistemes i equips de 

seguretat instal·lats al port, documentant les altes i baixes, es consignaran totes les 

operacions de revisió, modificació i manteniment, fetes en ells. El cap d’emergències del port 

serà el responsable de mantenir permanentment actualitzat el llibre. 

 
El registre estarà a disposició de l’Administració competent en matèria de Protecció Civil, que 

en les seves inspeccions periòdiques de control, reflectirà el resultat de la seva inspecció. 

 
4.1.1. RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ. 
 

Sota la superior supervisió del Comitè de direcció, el responsable de la implantació del Pla és 

el Cap d’emergències del Port. 
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4.1.2. PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ. 
 

Tal com s’ha descrit al punt 4.1.0.a) la planificació, coordinació i seguiment de les accions 

d’implantació del Pla correspon al Comitè de direcció del Pla direcció qui, a proposta del cap 

d’emergències, anualment establirà les accions a realitzar i aprovarà el calendari i la dotació 

econòmica per a la seva execució, igualment verificarà el compliment de les previsions i la 

valoració de les mateixes per part del cap d’emergències. 

 
4.1.2.1. Planificació, programa i terminis d’accions de formació i divulgació . 
 

El Pla estableix les actuacions a dur a terme per al seu coneixement per part de les persones 

que intervenen, per millorar la prevenció, perfeccionar els procediments operatius i garantir 

una organització adient, actualitzant totes les estructures de mitjans humans i materials, així 

com l’anàlisi dels riscos, la vulnerabilitat, la zonificació, i si convé, les fases i les actuacions 

d’emergència. 

 

A) Personal propi 

a) Implantació del pla 
 

Per tal que el Pla sigui realment operatiu, és necessari que els grups d’actuació previstos al 

Pla tinguin un ple coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades per 

a cada grup. 
Aquesta fase d’assumpció d’actuacions i informació es denomina implantació. La implantació 

és, per tant, una actuació destinada a aconseguir l’operativitat real del Pla. Aquest treball serà 

impulsat i coordinat pel cap d’emergències i el d´intervenció del port. 

La implantació comporta campanyes de formació, d’informació i de divulgació, dirigides als 

grups operatius i a tot el personal que opera al port, per aconseguir d’aquests, una resposta 

adequada a les diferents situacions. 

Anualment es faran dues sessions de formació de tres hores de durada cadascuna,  adreçada 

a tots els mariners del port, els controladors/vigilants i el personal d’administració. Una de 

les sessions es farà a la primavera abans de la realització del simulacre. En aquesta sessió 

s’abordaran tant els conceptes generals, com els específics per a cada equip que es detallen al 

punt 4.2.1.2. 

 
Per altra banda, un exemplar del Pla figurarà a l’edifici d’administració i capitania, un segon 

el centre de control de garita i un altre a les dependències de la Subdirecció General de Ports i 

Aeroports. Igualment es donarà compte a l’Ajuntament de Torredembarra i s´en lliurarà un 

altre a la Confraria de pescadors i al titular de la dàrsena pesquera. També es donarà compte 

dels trets més importants als titulars de drets d’ús i gaudi al port (titulars d’amarraments, 

de l’escar i dels locals comercials). 

 
La implantació comporta, també, garantir la integració operativa del Pla amb els plans 

d’àmbit local a L’Ajuntament de Torredembarra i d’altres d’autoprotecció que pogueren 

existir a l’àmbit del port. 

 
Especial interès té la coordinació del present Pla amb el Pla de Riscos laborals del personal 

que treballa al port, el PICCMA i amb el Reglament d’Explotació i Policia del port. 

 
També cal coordinar amb aquest Pla  els Plans d’autoprotecció  que hauran d’elaborar  els 

titulars de l’escar i dels locals existents a l’àmbit del Pla, quan procedeixi, d’acord la 

normativa vigent. 
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En concret la implantació comporta: 
 

 Elaboració dels plans d’actuació dels grups d’actuació (aplicació de les Fitxes 

d´actuació). 

 Sessions de formació i divulgació dirigides als diversos col·lectius d’afectats 

(personal dels locals annexes). 

 Campanyes   d’informació   i   divulgació   dirigides   als   usuaris,   per   aconseguir 

d’aquests, una resposta adequada a les diferents situacions. Cal explicar com es 

difondrà l’alarma (megafonia mòbil) i què fer en aquest cas. Aquesta informació 

es farà arribar a tots els socis a través de la web del Port. Als transeünts 

s e ’ l s  facilitarà al moment de la seva arribada un petit resum de les mesures de 

protecció existents i dels mecanismes d’alarma existent i del que cal fer en cas 

d’activar‐se. 

 Actuacions destinades a la disponibilitat dels mitjans i recursos que es considerin 

oportuns. 

 Establiment dels  mecanismes  de  revisió  i manteniment del Pla i dels  diversos 

plans d’actuació que el completin i complementin. 

 Realització dels primers exercicis i simulacres, segons el programa mostrat en el 

punt 4.3.2. 
 

 
 

b) Abast de la formació 

 
Per a que el Pla d’Autoprotecció sigui operatiu, cal que totes les persones que intervenen en 

cas d’emergència, coneguin les mesures de prevenció a tenir en compte i la forma d’actuar, 

així com les vies d’evacuació que s’han d’utilitzar en cada moment. 

 
Els requisits mínims d’informació que cal conèixer, són els següents: 

 

 

- Cap d’emergència i els seus substituts 
 

 Conèixer perfectament el Pla d’Autoprotecció, en especial tot el que fa referència 

a l’organització i l’operativa en cas d’emergència. 

 Conèixer les seves competències i els procediments particulars. 

 Conèixer el port i, en especial, els mitjans d’evacuació i les zones de risc. 

 Rebre un curs de formació específica. 
 

 

- Cap d’Intervenció i els seus substituts 
 

 Conèixer el Pla d’autoprotecció. 

 Conèixer les seves competències i els procediments general i particulars. 

 Conèixer el Port en la seva totalitat i en especial els mitjans de protecció contra 

incendis, les zones de risc i les instal·lacions generals. 

 Conèixer  els  requisits  de  manteniment  de  tots  els  equips  de  protecció  contra 

incendis. 

 Rebre un curs de formació específica. 
 

 

- Components dels E.E.C. (Equip d’evacuació i confinament) 
 

 Conèixer els procediments generals i particulars 

 Conèixer els mitjans i vies d’evacuació, les persones que han d’evacuar i la situació 

dels punts de reunió. 

 Conèixer els punts de confinament del seu sector. 
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- Components dels E.P.I. (Equip de primera intervenció) 
 

 Conèixer els procediments generals i particulars 

 Conèixer els mitjans de protecció contra incendis de tots els equips de protecció i 

evacuació de la seva zona 

 Rebre un curs teòric en el maneig d’extintors portàtils i de carro i BIES. 

 Conèixer els riscos específics de les diferents zones del port 

 
- Components dels E.S.I. (Equip de segona intervenció) 

 
 Assolir els coneixements bàsics d´un EPI 

 Conèixer els mitjans de protecció contra vessaments o contaminació i els 

protocols a l´efecte. 
 

 

- Operadors del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) 
 

 Conèixer els diferents procediments 

 Conèixer  el  funcionament  de  totes  les  instal·lacions  existents  en  el  Centre  de 

Coordinació d’Emergència 

 Conèixer  els  Telèfons  dels  Responsables  del  Pla  d’Autoprotecció  i  dels  Equips 

d’Intervenció. 

 Conèixer els Telèfons dels Serveis Externs 
 

- Components dels E.P.A. (Equip de primers auxilis) 
 

El Port disposa d’equip específic de primers auxilis, format per persones formades en 

tècniques de SVB. 
 

 Conèixer els procediments particulars que els afecten 

 Conèixer el telèfon dels hospitals o clíniques més properes on es vagin a evacuar 

els possibles ferits. 

 Conèixer els equips de Primers Auxilis existents en el Port 

 Conèixer el port en la seva totalitat 
 

 

- Resta de Treballadors del port i responsables dels diferents locals comercials a l’àmbit del 

port i de l’escar. 
 

 Rebre una xerrada en la que se’ls explicarà el Pla d’Autoprotecció i en la que se’ls 

indicarà com a mínim: 

‐ Les precaucions a adoptar per a evitar les causes que poden originar una 

emergència. 

‐ La forma com han d’informar i actuar quan detectin una emergència. 

 Conèixer les vies d’evacuació dels seus àmbits de responsabilitat. 
 

 

Es portarà pel cap d’emergències un registre de les tasques de formació realitzades. 
 

Fins que no s’acompleixin aquests requisits mínims de formació i informació, no es pot dir 

que el Pla d’Autoprotecció estigui totalment implantat. 

 
B) PERSONAL ALIÈ 

 

a) Informació a les persones usuàries de l´activitat i integrants d´empreses externes 
Haurà d´incloure: 

- Mesures a prendre en cas d´emergència i mitjans existents 
- Vies d´evacuació 
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- Punts de reunió 
- Zones de confinament 
Es concretarà en les següents mesures: 
Es  penjarà  a  la  web  del  Port  un  resum  de  les  característiques  més  importants  del  Pla, 

detallant la forma de transmetre l’alarma i el que cal fer. 

També s´indicarà el canal de transmissió de les senyals d´alarma i els continguts establerts. 

S´editarà un imprès per lliurar al públic amb la informació necessària. 

Per els integrants d´empreses externes, es lliurarà als propietaris de les activitats dels locals 

ocupats i a les empreses contactades la documentació rellevant. 

 
 

 

4.1.2.2. Planificació, programa i terminis dels simulacres . 

 
REALITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE SIMULACRES D´EMERGÈNCIA, AMB LA PERODICITAT I LES 

CONDICIONS QUE FIXA L´ARTICLE 13 DEL DECRET 30/2015 

 
 

a) Programa d’exercicis d’ensinistrament als grups d’actuació 
 

Un  exercici  d’ensinistrament  consisteix  en  l’alerta  de  únicament  una  part  del  personal  i 

mitjans adscrits al Pla (per exemple un grup d’actuació, o una zona del port, ...) 

 
Així com el simulacre es planteja com una comprovació de l’operativitat del Pla en conjunt, 

l’exercici d’ensinistrament s’entén més com una activitat que tendeix a familiaritzar els 

diferents  grups  i  persones  amb  els  equips  i  tècniques  que  haurien  d’utilitzar  en  cas 

d’emergència. D’altra banda, en realitzar‐se en grups més reduïts, esdevé un element més 

àgil que el simulacre per a la verificació parcial del funcionament del Pla. 

 
El Cap d’emergències d’acord amb el cap d´intervenció prepararà, d’acord amb el Pla anual 

d’activitats, uns exercicis en els quals els membres del grup hagin d’utilitzar tots els mitjans 

necessaris  en  cas d’emergència, quatre vegades a l´any. 

 
L’exercici es realitzarà en data i hora especificades, procedint a continuació a l’avaluació de 

l’eficàcia de les actuacions. Després de l’exercici, els membres de cada grup intercanviaran 

impressions i suggeriments per tal de millorar l’operativitat del Pla. Aquelles propostes que, 

segons el cap d´intervenció, puguin consistir una millora substancial, seran incorporades al Pla 

tan aviat com sigui possible. 

 
Es portarà pel cap d’emergències un registre dels exercicis realitzats, indicant les persones 

que han participat i la valoració del resultat. 

 
Es desenvoluparà e l  PICCMA i  es real itzaran  els exercicis ensinistrament continguts  

en el PICCMA, que consistiran en 4 sessions repartides al llarg de l’any i que contemplen 

temes per minimitzar efectes de la contaminació marina i els procediment de descàrrega / 

formació personal propi, amb bombers, DEA, mercaderies perilloses, estan supervisats pel 

conseller seguretat, es completaran amb incorporació de situacions d´emergència  referides a 

d´altres riscos. 

 
b) Programa de simulacres 

 

Un simulacre consisteix en l’activació simulada del Pla en la seva totalitat per tal de 

comprovar, tant pel que fa al material com al personal: 
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 El funcionament i efectivitat dels sistemes d’avisos a les persones potencialment 

afectades i de transmissió d’informació. 

 La rapidesa en la resposta dels grups d’actuació i de l’aplicació de mesures de 

protecció 

 El  funcionament  (en  condicions  fictícies)  de  les  mesures  de  protecció  i  una 

primera avaluació de la seva eficàcia 
 

 

Els simulacres previstos han de considerar com a mínim els aspectes següents: 
 

 Establiment d’un escenari incidental 

 Nivells d’activació de simulacres (nivell de progressió) 

 Activació, segons l’emergència prevista i correlació de mitjans a desplegar 

 Coordinació dels comandaments 

 Anàlisi  posterior  del  grau  d’eficàcia  amb  valoració  de  possibles  correccions  i 

millores. 

 
Els simulacres es programaran i planificaran adequadament. Pels propers quatre anys es 

realitzarà anyalment un simulacre sobre ( a confirmar definitivament en la Reunió d´objectius): 
 

‐ remolc embarcació (2017)  
‐ caiguda personal aigua (2018) 
- simulacre de despatx incendi a benzinera (2019) 

‐ evacuació parcial port (2020) 
 

 
D’acord amb l’article 13 del Decret 30/2015, totes les activitats incloses en l´àmbit 

d´aplicació estan obligades a dur a terme simulacres de supòsits d´activació del PAU amb 

una periodicitat mínima anual. Podrà ser amb mobilització de mitjans propis únicament, 

amb la col·laboració d´aliens o de despatx, si es mobilitzen aliens, s´ha de comptar amb la 

seva acceptació prèvia per a poder fer correctament la coordinació. 

En el simulacre s´ha d´obtenir la coordinació efectiva amb totes les activitats que es 

realitzen al Port de Torredembarra. 

Tots els simulacres que puguin comportar trucades al Centre d´atenció i Gestió de Trucades 

d´Urgència 112 de Catalunya o al CECAT, s´hauran de comunicar a través del registre 

corresponent amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. 

Posteriorment a la realització, en el termini de 20 dies hàbils, el responsable de l´activitat 

haurà d´elaborar un informe d´avaluació signat per el Cap d´emergències, detallant les 

accions de millora (si s´escauen) i destacar les que comportin canvis en el PAU o les fases 

d´implementació assolides. 

La comunicació prèvia a la realització dels simulacres s’ha de trametre a  la Direcció General 

de  Protecció Civil (DGPC), a través dels mitjans i procediments establerts a la web del 

Departament d´Interior. Com a mínim s’indicaran les dades següents: 
 

a) Dades generals:        Nom de l’establiment. 

Adreça completa. 
 

b) Objectius del simulacre. 
 

c) Escenari: Breu descripció de l’escenari accidental previst en el PAU l’ocurrència del 

qual se simularà. 

 

En el cas que es tracti d’edificis oberts al públic on es practiqui l’evacuació, caldrà 

indicar quin/s serà/ran el/s punt/s de reunió, si n’hi ha més d’un definit en el pla. 
 

d) Tipus de simulacre, en funció dels mitjans que hi participen. En aquest formulari es 
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pot fer la sol·licitud de participació de serveis d’emergència externs, però la 

participació d’aquests cossos quedarà condicionada a la seva pròpia disponibilitat. 
 

Simulacre només amb els mitjans propis de l’activitat. 
 

Simulacre amb els mitjans propis de l’activitat i se sol·licita la participació d’un 

dels serveis d’emergència externs (bombers de la Generalitat, mossos 

d’esquadra, policies locals, SEM, etc.). 
 

Simulacre amb els mitjans de l’activitat i se sol·licita la participació de diversos 

serveis d’emergència externs. 

 
 
4.1.3. PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE MANTENIMENT 

El Comitè de direcció del Pla elaborarà un programa anual de manteniment dels equipaments  

i instal·lacions incloses a l’inventari de mitjans del present pla descrits al punt 2.1. 

 

 
També es portarà un registre informàtic de manteniment de les instal·lacions del port (punt 

1.4.2.2) amb relació amb el present Pla d’autoprotecció, concretament de les actuacions 

realitzades i les incidències a les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i telefonia/megafonia, 

així com en relació a les estructures d’edificis i pantalans. 
 

La totalitat de les instal·lacions i equips inventariats al present pla com mitjans materials 

disponibles per a fer front a les emergències han d’estar en tot moment en perfecte estat de 

funcionament. 

 
D’acord l’indicat al punt 4.1.0 c). (Règim de sessions del Comitè de direcció del Pla 

d’autoprotecció) es portarà un registre al que, a més de l’inventari dels sistemes i equips de 

seguretat instal·lats al port, documentant les altes i baixes, es consignaran totes les 

operacions de revisió, modificació i manteniment, fetes en ell. El cap d’emergències del Port 

serà el responsable de mantenir permanentment actualitzat el llibre, que ha d’estar a 

disposició de les inspeccions de Protecció Civil. 

 
Amb periodicitat mensual es comprovarà la presencia de tots els elements del inventari.  

Amb periodicitat anual es realitzarà una inspecció de tots els mitjans inventariats, de la que es 

deixarà constància al registre. Al registre es detallaran les operacions de control  i 

manteniment a realitzar i el signarà el responsable de la seva revisió. Anualment es procedirà 

a la revisió del correcte funcionament de tots els mitjans i recursos assignats al 

desenvolupament del pla i del seu estat de conservació. De la revisió s’aixecarà un acta 

signada pel Cap d’emergències, que s’adjuntarà a l’inventari. 

 
El llibre recollirà les tasques de manteniment de les instal·lacions del port en relació al Pla 

d’autoprotecció, concretament de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i 

telefonia/megafonia i CCTV. 

 
A l’annex 4.2 es formula una proposta inicial de les operacions de manteniment de les 

instal·lacions contra incendis a realitzar. 

 
4.1.3.1. manteniment, instal·lacions i equipaments 
 

 

L’operativitat real del pla queda garantida pel seu correcte manteniment, i per les seves 
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revisions periòdiques. 

 
S’entenen per revisions la posada al dia i la millora derivada de l’experiència en l’aplicació del 

Pla, els simulacres, etc. Aquesta actuació comporta, entre altres, els aspectes següents: 
 

 Mantenir al dia l’inventari de mitjans i recursos. 

 Mantenir al dia la valoració dels riscos i les seves conseqüències. També 

anualment es realitzarà pel Cap d’emergències una valoració de les situacions de 

risc presentades tenint present els possibles informes realitzats. 

 Desenvolupar   i   seguir   com   a   conseqüència   del   manteniment   del   Pla,   els 

programes de formació destinats al personal i als serveis actuants. 

 Comprovar periòdicament el Pla, per tal que els recursos es trobin en el mateix 

grau d’operativitat que el Pla els assigni, i, en general, fer totes aquelles 

modificacions que puguin afectar el Pla i que no comportin la seva revisió. 

 Dur a  terme les propostes econòmiques adients  perquè siguin viables tots els 

aspectes del Pla. 
 

 

Com a mínim el Pla es revisarà cada quatre anys o sempre que es produeixin canvis substancials. 
 

 

 MANTENIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

 
OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL TITULAR DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

 
 

EQUIP O SISTEMA 
CADA 

TRES MESOS SIS MESOS 

Sistemes automàtics de 
detecció i alarma d’incendis 

‐ Comprovació funcionament de 
les instal∙lacions. 

‐ Substitució de pilots, fusibles, 
etc. Defectuosos 

‐ Manteniment d’acumuladors 
(neteja de bornes, reposició 
d’aigua destil∙lada, etc,) 

 

Sistema manual d’alarma 
d’incendis 

‐ Comprovació funcionament de 
les instal∙lacions ) 

‐ Manteniment d’acumuladors 
(neteja de bornes, reposició 
d’aigua destil∙lada, etc,) 

 

Senyalització emergència ‐ Comprovació funcionament de 
les instal∙lacions 

 

 

 

OPERACIONS A REALITZAR PER PERSONAL ESPECIALITZAT 
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EQUIP O SISTEMA 
CADA 

ANY CINC ANYS 

Sistemes automàtics de detecció 
i alarma d’incendis 

‐ Verificació integral de la 
instal∙lació 

‐ Neteja equips 

‐ Verificació unions soldades o 
roscades 

‐ Neteja i reglatge de relés 

‐ Regulació de tensions i 
intensitats 

‐   Verificació   dels   equips   de 
transmissió d’alarma 

‐ Prova de la instal∙lació 

 

Sistema manual d’alarma 
d’incendis 

‐ Verificació integral de la 
instal∙lació 

‐ Neteja dels components 

‐ Verificació d’unions roscades o 
soldades 

‐ Prova de la instal∙lació 

 

Extintors ‐ Verificació de l’estat de 
càrrega (pes, pressió) i en el cas 
dels extintors de pols amb 
flascó d’impulsió, estat de 
l’agent impulsor 

‐ Comprovació de la pressió 
d’impulsió de l’agent extintor 

‐ Estat de la mànega, broquet o 
llança, vàlvules i parts 
mecàniques 

‐ A partir de la data de 
timbrat de l’extintor es 
retimbrarà (per tres 
vegades) d’acord amb la 
ITC‐MIE AP.5 del Reglament 
d’aparells a pressió sobre 
extintors d’incendi 

BIE (Boques d’incendi 
equipades) i Hidrants 

‐ Desmuntatge de la mànega i 
assaig d’aquesta en lloc adequat 
a una pressió de prova de 15 

kg/cm2
 

‐ Comprovació del correcte 
funcionament del broquet i del 
sistema de tancament 

‐ Comprovació de l’estanqueïtat 
dels ràcords i mànega i estat de 
les juntes 

‐ Comprovació del correcte 
funcionament del manòmetre 

 

 

 

     MANTENIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS CONTRA CONTAMINACIÓ O VESSAMENTS 
 
El manteniment del material anticontaminació es farà, segons les instruccions donades pel 
distribuïdor. 

Per tal d’assegurar la disponibilitat d’una quantitat mínima de material anticontaminació al port, 
cada sis mesos es realitzarà una revisió de l’inventari per reposar la quantitat de material que s’ha 
utilitzat durant aquell període. 
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4.1.3.2. Estudi I avaluació dels incidents I accidents 
 

Els responsables dels grups operatius elaboraran un informe de l’actuació dels respectius 

grups si s’ha activat la  fase d’emergència o  fins i tot si s’ha produït un conat. A la vista 

d’aquests informes, el cap d’emergències del Port de Torredembarra, elaborarà un 

informe final on es contempli la valoració de la intervenció dels diferents grups i una 

anàlisi de les causes de l’emergència i els efectes produïts. L’informe inclourà una valoració 

del cost que pot suposar la reparació dels danys produïts o l´adopció de mesures per evitar 

que es pugui repetir. 

 
En cas que els danys afectin a bens assegurats caldrà donar compta a la companyia 

asseguradora i s’analitzarà la necessitat de realitzar un peritatge. 

 
D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, un cop analitzades les causes i feta la 

valoració de les conseqüències de l’emergència, el titular del PAU haurà de trametre un 

informe a través del registre electrònic (HERMES), en un termini màxim de set dies hàbils, 

contenint l´informació mínima detallada en aquest article. 

-  
 
 
 

4.2. ACTUALITZACIÓ DEL PLA 
 

 

El Pla es mantindrà permanentment actualitzat, per aquesta raó el directori s’actualitzarà 

cada vegada que es produeixi alguna modificació en les dades i una vegada a l’any es 

procedirà a la seva actualització global. 

 
D’acord amb l’article 6 del Decret 30/2015, les actualitzacions i revisions s’han de trametre a 

la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del registre electrònic (HERMES). El 

PAU ha de ser revisat sempre que hi hagi una modificació substancial i com a mínim cada 

quatre anys, adjuntant un informe de descripció de les actuacions d’implantació i 

manteniment del pla realitzades des de l’anterior homologació del PAU. 

 
Torredembarra, Octubre 2016 

 

 

Per REDCIVIL, S.L. Per PORT TORREDEMBARRA                                                                   

Redactors del Pla           
 

 
 
 
 
 
 

Miguel Angel Gutiérrez García Oriol Milà Alfred Siller 

Enginyer – Tècnic Acreditat 
 

Director Gerent   Cap Operacions 
       PAU tots els nivells             Port Torredembarra                  Port Torredembarra 
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DIRECTORI DE COMUNICACIONS 
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A.1. Telèfons d’emergències d’ajuda externa 

 

SEMPRE TELÈFON 

EMERGÈNCIA 112 

CECAT 
977 297 600 / Fax 977 772 132  

cecat@gencat.cat 

CRA MUNICIPAL 
092 / 977 64 60 05 

centralpolicia@torredembarra.cat 

SI ES NECESSARI contacte 

Subdirecció General de 
Ports de la Generalitat 

93 495 80 00 francesc.macias@gencat.cat  

Salvamento Marítimo  
900202202 / 93 223 47 33 / canal 16 

VHF (frec 21852) 

Capitania Marítima de Tarragona 977 24 09 55 

Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00 

Servei Meteorològic de 
Catalunya 

93 567 60 90 

Ajuntament de Torredembarra 977 64 00 25 

SERVEI ADREÇA TELÈFON 

TEMPS 
RESPOSTA 

APROX. 
MINUTS 

Guardia Civil 
Servei Maritim 

Edifici Capitanía - PORT 977 643329 0 

CAP 
Onze de Setembre, s/n - 

43830 Torredembarra 
977 643809 6 

Centre Mèdic 
Torredembarra 

Carrer de la Sort, 38 - 43830 
Torredembarra 

977 644515 7 

Policia local 
Comisaria 

 Plaça de la Vila, 1 - 43830 
Torredembarra 

977 646005 8 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:francesc.macias@gencat.cat
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Guardia Civil 
Plaça del Castell, 4 - 43830 

Torredembarra 
977 640903 8 

Protecció Civil 
Carrer Envalat, 20 - 43830 

Torredembarra 
977 640025 12 

Creu Roja 
Tarragona 

Av. Principat d¨Andorra, 61 - 
43002 Tarragona 

977 244769 22 

Bombers de la 
Generalitat de 

Catalunya 

Poligon Francolí, s/n - 43006 
Tarragona 

112 23 

Creu Roja El 
Vendrell 

Av. Jaume Carner, s/n - 43700 
El Vendrell 

977 661141 24 

Mossos 
d´Esquadra 

Plaça de Mossos d´Esquadra, 
1 - 43006 Tarragona 

977 640528 26 

 
A.2. Telèfons del personal d´emergències de l´activitat 

 

Cap d´emergències 

Nom: Oriol Milà 

Càrrec: Director Gerent 

Telèfon de contacte: 627 988 307 / 671 093 635   

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: capitania@port-torredembarra.es 

Suplent 

Nom: Alfred Siller 

Càrrec: Cap d´Operacións 

Telèfon de contacte: 659 776 344 / 671 097 635  

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: operacions@port-torredembarra.es 

  
Cap d´intervenció 

Nom: Albert Limeres (Cues) 

Càrrec: Contramestre 

Telèfon de contacte: 671 097 636  

Fax de contacte: 977 643 236 

mailto:capitania@port-torredembarra.es
mailto:operacions@port-torredembarra.es


Pla d’autoprotecció del Port de Torredembarra 

172 PORT DE TORREDEMBARRA 2016 

 

  

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Suplent 1 

Nom: Alfred Siller 

Càrrec: Cap d´Operacións 

Telèfon de contacte: 659 776 344 / 671 097 635  

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: operacions@port-torredembarra.es 

Suplent 2 

Nom: Joaquim Valls (Cocu) 

Càrrec: Cap de l´Escar 

Telèfon de contacte: 671 097 620 / 671 097 635 

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Suplent 3 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Telèfon de contacte: 671 097 635 

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

  
Centre d´avisos i comunicacions 

Nom: Mariner del torn 

Càrrec: Mariner de Port 

Horari: 24 hores 

Telèfon de contacte: 671 097 635 / 977 643 234 

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

Suplent 

Nom: Javier Ortiz 

Càrrec: Empleat empresa servei control 

Horari: 24 hores 

Telèfon de contacte: 616 968 506 / 671 097 635 

Fax de contacte: 977 643 236 

Correu electrònic: marineria@port-torredembarra.es 

 
 

 

mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:operacions@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
mailto:marineria@port-torredembarra.es
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Contacte dàrsena pesquera 

Nom: Eduard Rovira Gual 

Càrrec: Secretari Cofradia Pescadors 

Horari: 24 hores 

Telèfon de contacte: 660 402 029 

Fax de contacte:   

Correu electrònic:   

 

 

A.3. Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 

 

EMPRESA TELÈFON 

Fecsa‐Endesa 
900 77 00 77 

977 13 00 28 

Aigües Sorea 977 64 22 01 

Gas Natural 900 32 40 41 

Grues Cantero 
977 64 07 29 

608 63 47 17 

Grues Soto 977 64 47 10 

 

A.3. Telèfons dels locals.- 

 
Bloc Local Nom comercial Telefon Bloc Local Nom comercial Telefon 

B 

3 
Restaurant Lisa i 
Marc 

626782854 

D 

2,c 
Bar Restaurant La 
Rocalla 

977645094 

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 977643337 6,7 
Bar La Gelateria 
Iceberg 

969161761 

10,11,k,l Nautica Javier Berga 630878102 g,h Odisea 655650944 

C 

1,a,b Nautica Mestral 659529850 

E 

2 Picnic Port 600319152 

2,c Restaurant Cozynook 977233310 3 
Vermuts del Port, 
S.L. 

600319152 

3 
Restaurant La 
Pulperia 

629302549 B P1 
Restaurant Blau 
Marí 

977641798 

4,5,6,7,8,9,e,f,g 
Café Cantant, París y 
Calentito 

977640928 E P1 Restaurant La Quilla 977640839 

i Sports Marina 977814044 

    k Bar El Café 977645241 

    l Nautica Comarruga 977645233 

     
 
 
 
 

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado

Alfred
Resaltado
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ANNEX 2: 
  

     
  

FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
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FORMULARI 00 
FORMULARI GENERAL INCIDENTS AMB AJUT 
EXTERN 

FORMULARI 01 MODEL D´AVISOS A USUARIS I PERSONAL 

FORMULARI 02 
 

MODEL D’UN AVÍS D’AMENAÇA DE BOMBA 
A 112 

FORMULARI 03 
MODEL DE RECEPCIÓ D’UN AVÍS 
D’AMENAÇA DE BOMBA  

FORMULARI 04 
FORMULARI ESTABLERT EN EL PROTOCOL 
D´ACTUACIO DE NOVEMBRE 2015 

FORMULARI 05 
FORMULARI DECLARACIÓ EMERGÈNCIA PER 
ACTIVACIÓ DEL PAU 

FORMULARI 06 FORMULARI INFORME POST- EMERGÈNCIA 

FORMULARI 07 
FORMULARI PLANIFICACIÓ SIMULACRE O 
EXERCICI 
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FORMULARI 00 FORMULARI GENERAL INCIDENTS AMB AJUT EXTERN 

Trucades 

Centre d’atenció i gestió de trucades 112 

 

 

El meu nom és……… Sóc (càrrec) 

Estic trucant del Port de Torredembarra 
 
El telèfon és………….. S’ha produït un (incident): 

- Incendi 

- Explosió 

- Una Emergència Médica 

- Un altre incident (especificar) 
 

El lloc on s’ha produït és:  

Hi ha de moment: 

- Morts 

- Ferits 

- Atrapats 

- Altres (especificar) 

 

En la lluita contra l’emergència la intervenció del personal ha consistit 

en… 

 

Necessitaríem la presència de: Bombers, Policia, Ambulancia, .... 
 

Informació complementària que pugui ser d’interès.... 
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FORMULARI 01 MODEL D´AVISOS A USUARIS I PERSONAL 

GENERAL COMUNICAT A USUARIS 

a) Es posa en coneixement dels usuaris i 
personal del Port de Torredembarra que 
davant del risc de    

S´ha decretat la situació d´alerta 
preventiva. 

 Es prega restin pendents de les noves instruccions. 

c) Es posa en coneixement dels usuaris del 
Port, que s´ha decretat la situació 
d´emergència per   

pel que preguem la seva col-laboració 

 - No apropant-se a la zona i mantenint-se allunyats. 

 - Desallotjant ordenadament el port seguint les 
instruccions del personal. 

c) Es posa en coneixement dels usuaris 
del port que es dona per finalitzada la 
situació d’alerta / emergència. 

Poden tornar a la normalitat 

ORDRE D’EVACUACIÓ 

Comuniquem als treballadors i visitants 
del Port que s’ha d’evacuar 

( ZONA O TOTALITAT ) 

 Segueixin les següents indicacions: 

Mantinguin la calma 

Vagin al punt de reunió mes proper 

Seguir les instruccions dels treballadors del port i els 
serveis externs 

ORDRE DE CONFINAMIENT 

Comuniquem als treballadors i visitants 
del Port de Torredembarra que 

 Tothom / les persones amb problemes respiratoris 
s’ha de confinar. No surtin al exterior i mantinguin la 
calma 

 Segueixin les següents indicacions: Seguir les instruccions dels treballadors del port i els 
serveis externs 
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FORMULARI 02 

 

MODEL D’UN AVÍS D’AMENAÇA DE BOMBA A 112 

                

Truco del Port Esportiu del Club Nàutic El Balís a Sant Andreu de Llavaneres 

  
        - Soc: 

  
       Telèfon: 

  
       HEM REBUT UNA TRUCADA D´AMENAÇA DE BOMBA 

  
       Estem al Port Esportiu, es pot accedir per : 

  

       Carretera accés desde Sant Andreu de Llavaneres 

  
       Carrer Marqués de Casa Riera accés desde Sant Vicens de Montalt 



        - Ja s’ha donat l’avís als bombers / No s’ha avisat encara. 

  

       

Tenir el Formulari 3 davant - Recepció amenaça - per poder contestar les 
preguntes que ens farán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             TRUCO DEL PORT DE TORREDEMBARRA 

A) PASSEIG RAFAEL CAMPALANS 
 

B) CARRER DELS PINS 
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FORMULARI 03 MODEL DE RECEPCIÓ D’UN AVÍS D’AMENAÇA DE BOMBA  

RESTI TRANQUIL/LA – Receptor de la trucada: 

Procuri allargar el més possible la conversa i estimuli a parlar, amb la finalitat d´obtenir dades 

TRUCADA Inici: Final: Identificador trucada: 

Paraules 
exactes de 
l’amenaça   
Quin és 
l’objecte 
amenaçat?   

PREGUNTES DE REFERÈNCIA 

Quan farà explosió? 
  

On farà explosió? 
  

Quin tipus d’artefacte 
és?   

Va col-locar vostè la 
bomba?   

Per què la va col-locar? 
  

Per què truca? 
  

Com podem evitar 
l’explosió?   

IMPRESSIONS 

Sobre l’interlocutor 

Edat estimada: Home: Dona: ???: 

Característiques de la veu 

Calmada   Enfadada   Ébria   Sèria   
 Confusa   Incoherent   Sèria   Sarcàstica   
 Autoritària   Alegre   Nerviosa   Plorosa   
 Vacil-lant   Monòtona   Murmurant   Espantada   
 Amb accent [quin?] 

 Familiar o coneguda [quí?] 

 Mode de parlar 

Ús de modismes   Normal   

 Paraules regionals   Vulgar   

 Paraules que més utilitza   Educada   

 Lenta   Ràpida   

 Bona pronunciació   Mala pronunciació   

 Sorolls de fons 

Silenciós   Ventiladors   

 Gent   Construcció   

 Botzines, xiulets   Pluja / vent   

 Vehicles / maquinària [quins]   Cops   

 Música   Animals   

 Altres   
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FORMULARI 04 FORMULARI ESTABLERT EN EL PROTOCOL D´ACTUACIO ACCEPTAT 
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FORMULARI 05 FORMULARI DECLARACIÓ EMERGÈNCIA PER ACTIVACIÓ DEL PAU 

S´HA D´ENVIAR A CECAT PER FAX AL 977297600  O PER CORREU 
ELECTRÒNIC A CECAT@GENCAT.CAT i 

AL AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA A 
centralpolicia@torredembarra.cat 

En …………………………………………………………... Com a director 
del Pla d´Autoprotecció del Port de Torredembarra, a causa de: 

  

DECLARO LA SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA: 

PARCIAL TOTAL 

• Les mesures previstes són: 

  

Director del PAU 

.......................................................,           de                        de 201_ 
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FORMULARI 06 FORMULARI INFORME POST- EMERGÈNCIA 

CENTRE: PORT TORREDEMBARRA 

DADES DE L´EMERGÈNCIA 

DENOMINACIÓ 

LLOC DATA I HORA: 

INFORME ENVIAT A 

DESCRIPCIÓ DE L´EMERGÈNCIA I LES SEVES CAUSES 

  

IDENTIFICACIÓ DEL RISC QUE HA PROVOCAT L´EMERGÈNCIA I COM S´HA 
DETECTAT 

  

EL RISC ESTA PREVIST AL PAU 

SI   NO   
  

CRONOLOGIA ACTUACIONS REALS I PREVISTES (INCLOURE 
COMUNICACIONS) 

  

DESCRIPCIÓ FUNCIONAMENT MESURES D´AUTOPROTECCIÓ 

  

DESCRIPCIÓ FUNCIONAMENT PROTOCOLS D´ACTUACIÓ 

  

MESURES DE PROTECCIÓ ADOPTADES (CONCENTRACIÓ, EVACUACIÓ, 
CONFINAMENT, ALTRES) 

  

CONSEQÜENCIES DE L´INCIDENT 

  

ASPECTES DEL PAU A MILLORAR O MODIFICAR 

  

CAP D´EMERGENCIES 
 

SIGNATURA 
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FORMULARI 07 FORMULARI PLANIFICACIÓ SIMULACRE O EXERCICI 

CENTRE: PORT TORREDEMBARRA 

Abast:   

Objectius:   

Data i Hora Prevista:   

Escenari:   

Zona:   

Tipus Emergència: 
Despatx Conat Parcial Total 

          
  Accions a simular: Evacuació   Confinament:   

 Descripció: 

Mobilització de mitjans 

Propis 
EPI ESI EPA EEC CCAC GC 

            

Externs 
Bombers Mossos SEM P.Local Altres 

            

Previsió de trucades al exterior (112 o CECAT) 

   

SI   NO   

En cas de participació de mitjans externs 

Data màxima de comunicació de petició (antelació mínima de 2 

mesos abans data prevista)   

Persona encarregada de la comunicació   

Formulari a omplir i enviar a: simulacres_pc@gencat.cat 
"Comunicació de simulacre 

amb petició de mitjans" 

En cas de trucades al 112 o CECAT (sense petició d´externs) 

Data màxima de comunicació prèvia (antelació mínima de 15 dies 

hàbils abans data prevista)   

Persona encarregada de la 
comunicació       

Formulari a omplir i enviar a: simulacres_pc@gencat.cat 

" Comunicacíó de 
simulacre" 
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ANNEX 3: 
  

     

  

PLÀNOLS 
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P 1.1. Situació i emplaçament 

P 1.2. Planta general del port  

P 1.3. Accessos i vials interiors: accessos al port  
 
 

P.1.7.1 .     Planta zonificació a efectes del risc: planta general 

P.1.7.1.a     Plant a zonificació a efectes del risc: detall locals comercials 

P.1.7.2 .     Planta zones vulnerables: planta general 

P.1.7.3. Plànols de les instal∙lacions i àrees on es realitza l’activitat  

P.1.7.4. Identificació del control: xarxa d’aigua, xarxa elèctrica i xarxa gas  
 
 

P.2.4.1 .     Sectorització. Ubicació dels elements i instal∙lacions de risc: planta general 

P.2.4.2.     Instal∙lacions de detecció i d’extinció d’incendis i extracció fums: p. general  

P.2.4.3 . Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís. 

P.2.4.4 .  Recorreguts d’evacuació i ubicació de les àrees de concentració i confinament. 

 



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
PLANTA GENERAL DEL PORT



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
PLANTA ZONIFICACIÓ A EFECTES DEL RISC:PLANTA GENERAL

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
PLANTA ZONES VULNERABLES:PLANTA GENERAL

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
MOLT VULNERABLES

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
VULNERABILITAT MODERADA

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
VULNERABILITAT BAIXA



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONTROL: XARXA D'AIGUA, ELÈCTRICA, I DE GAS

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
1.7.4.

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
ESCOMESA D'AIGUAESCOMESA ELÈCTRICAESCOMESA DE GAS



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
SECTORITZACIÓ. UBICACIÓ DELS ELEMENTS I INSTAL·LACIONS DE RISC: PLANTA GENERAL 



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
INSTAL·LACIONS DE LLUITA CONTRA INCENDIS: PLANTA GENERAL  

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
2



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES I SISTEMESINTERNS D'AVÍS  

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
2.4.3.



miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I UBICACIÓ DE LES ÀREES DE CONCENTRACIÓ I CONFINAMENT

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
OCTUBRE 2016

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
2.4.4.

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
PUNT DE REUNIÓ

miguelangel.stp@gmail.com
Texto tecleado
CAPITANIA

miguelangel.stp@gmail.com
Rectángulo

miguelangel.stp@gmail.com
Rectángulo
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ANNEX 4: 
  

     

  

FITXES D´ACTUACIÓ 
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LLISTAT DE LES FITXES D´ACTUACIÓ 

 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CCAC) 

FA 01 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Javier Ortiz - Empresa servei control 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CAP D´EMERGÈNCIES (CE) 

FA 02 
Oriol Milà - Director Gerent - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CAP D´INTERVENCIÓ (CI) 

FA 03 

Albert Limeres (Cues) - Contramestre - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 

Joaquim Valls (Cocu)- Cap Escar - Suplent 

  Mariner del torn - Mariner del Port - Suplent 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

FA 04 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Josep Manel Girol - Mariner Varador 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

FA 05 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP D´EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 

FA 06 

Rut Rovira - Administració 

Nathalie Pasque - Administració 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 

FA 07 Barbara Peek - Administració 

  Mariner del torn - Mariner del Port 
FITXA 
D´ACTUACIÓ 

GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

FA 08 
Laia Manero - Administració 

Oriol Milà - Director Gerent 
 
 

 

 

 

FITXA 
D´ACTUACIÓ 

PROCEDIMENTS GENERALS 

Cap Emergències / Cap Intervenció / CCAC 
FA 09 
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ESCENARIS X NIVELL D´EMERGÈNCIA DE L´INCIDENT: 
 
 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris No existeix Només trucades escaients   

Amenaça de bomba No existeix Afecta a una part del Port Afecta + del 50% del Port 

Sabotatges No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

Baralles i alteracions 
de l’ordre públic 

No existeix Afecta a una part del Port 
Afecta + del 50% del Port 
o tenim ferits de 
consideració 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit No hi ha danys personals Danys personals lleus Morts o ferits greus 

Excés d´aforament 
Algun local, no hi 

problemes per circular 

Afecta mes d´un local i/o hi 
ha problemes puntuals de 
circulació 

Hi ha problemes per 
circular o afecta + del 50% 
del Port 

Accessos embussats No existeix 
Embús localitzat a una 
zona 

Tenim emergència i està 
col·lapsat l´accés per 
evacuar o accedir mitjans 
externs 

Vessament de 
producte contaminant 
a terra 

Abocament màxim de 10 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lapse d’edifici No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Fuita de gas No existeix 
S´ha pogut tallar sense 
problemes el 
subministrament 

 No s´ha pogut tallar 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

Incendi a benzinera 
Es controla amb extintors i 

no hi ha fuites 
S´han de fer servir tots els 
nostres mitjans 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Vessament de 
producte contaminant 
a mar 

Abocament màxim de 2 
litres 

Contaminació limitada i 
controlada 

Amb els nostres mitjans 
no es pot controlar, nivell 
3 PICCMA 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte surant 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Incendi o explosió en 
embarcació  

Es controla amb extintors i 
no hi ha fuites 

Ha de ser remolcada, 
traslladada o pot haver 
fuites 

No es pot controlar amb 
els nostres mitjans 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 
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Enfonsament 
embarcació 

Sense danys personals o 
materials importants 

Afectació un o dos vaixells, 
possibilitat de fuites 

Hi ha morts, ferits greus o 
atrapats 

Temporal marítim 
Avís SMC, es preveuen 
danys a persones i bens 

Afectació als accessos al 
Port 

Danys a més del 50% de 
les instal·lacions 

Presencia d’animals 
protegits o perillosos 

Es detecten animals 
catalogats 

    

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència sanitària No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Caiguda de persona 
a l’aigua 

No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Arribada de ferit per 
mar 

No existeix 
Ferits que necessiten 
assistència mèdica 

Morts o ferits greus 

Brot de Legionel·la No existeix Afectats reconeguts   

SUBMINISTRAMENTS 
  

Tall en el 
subministrament de 
llum 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Un sol local o zona 
Més del 50% del Port 

afectat 
  

 

RISCOS EXTERNS ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

PBEM PROCICAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM TRANSCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM CAMCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 
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PAM INUNCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM NEUCAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

PAM SISMICAT 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

TEMPORALS 

Al rebre l´avís 
s´activaran tots els 
equips d´intervenció 
en alerta 

Els equips adients 
realitzaran les tasques 
que corresponguin a 
la situació aplicant les 
normes de riscos 
interns 

Tots els equips 
seguiran les 
premises marcades 
per el Cap 
d´Intervenció o els 
ajuts externs 

RISCOS LABORALS 

   Assimilables a àmbit 
sanitari 

Aplicar mesures 
corresponents 

Aplicar mesures 
corresponents 

Aplicar mesures 
corresponents 

 
 
 
 

AL ACTIVAR EMERGÈNCIA GENERAL, LES ACCIONS DETALLADES A 

EMERGÈNCIA PARCIAL TAMBÉ ES PORTARAN A LA PRACTICA. 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CCAC) 

FA 01 
Mariner del torn - Mariner del Port 

Javier Ortiz - Empresa servei control 
FUNCIONS 

Es la persona que, seguint les ordres del Cap d´Intervenció i el Cap d´Emergències, ha de 

realitzar les trucades adients i centralitzar l´intercanvi d´informació, interna i externa. 

La majoria de vegades serà el receptor dels primers avisos d´incidents 

SITUACIÓ 

Normalment: Edifici Blau - Garita de Control 

Excepcionalment: Centre d´oficines al local social 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer el PAU 
  

  

2) Controlar que té al seu abast el llistat de comunicacions, formularis, telèfon i radio VHF 

3) Tenir present l´evolució de les condicions meteorològiques   

4) Mantenir SEMPRE una línia telefònica lliure 
 

  

5) Al rebre un avís, identificar SEMPRE la persona que truca o es presenta 

6) Mantenir un registre de control de trucades, hora, interlocutor i resum   

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar Policia 
Municipal o 112 

  

Amenaça de bomba 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, si es 
trucada aplicar model, avisar CE 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar Policia 
Municipal o 112, activar EPI 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

Sabotatges 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar Policia 
Municipal o 112, activar EPI 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar Policia 
Municipal o 112, activar EPI 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar Policia 
Municipal o 112 

  

Excés d´aforament 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Seguint instruccions CI, 
activar EPI, ESI i/o EEC 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar 
Policia Municipal o 112 

Accessos 
embussats 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Seguint instruccions CI, 
activar EPI, ESI i/o EEC 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, trucar 
Policia Municipal o 112 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció i Cap 

d'Emergències 

Activar PICCMA Nivell 1: 
Avisar ESI i Conseller de 
Seguretat Nivell 2: A mes, 
si CI ho indica, trucar a 
Ports de la Generalitat 
TRUCAR 112 

Nivell 3: A mes, trucar 
obligatòriament a Ports 
de la Generalitat, 
Agencia Catalana de 
l´Aigua i Salvament 
Marítim 

Col·lapse d’edifici 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Trucar 112, activar EPI, 
EPA, ESI i EEC seguint 
instruccions 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 
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Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar 112, activar EPI, 
EPA, ESI i EEC seguint 
instruccions 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

Fuita de gas 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Activar EPI per tallar 
subministrament de gas i 
electricitat, trucar 
subministrador, trucar 112 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar 112, activar EPI, 
EPA, ESI i EEC seguint 
instruccions, activar 
PICCMA 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

Incendi a benzinera 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Trucar 112, activar EPI, 
EPA, ESI i EEC seguint 
instruccions, trucar 
Conseller Seguretat 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

Rebre avís confirmant lloc i 
ferits, activar Centre, avisar Cap 

d´Intervenció, avisar CE 

Seguint instruccions, trucar 
112, EPI i EPA 

  

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció i Cap 

d'Emergències 

Activar PICCMA Nivell 1: 
Avisar ESI i Conseller de 
Seguretat Nivell 2: A mes, 
si CI ho indica, trucar a 
Ports de la Generalitat 
TRUCAR 112 

Nivell 3: A mes, trucar 
obligatòriament a Ports 
de la Generalitat, 
Agencia Catalana de 
l´Aigua i Salvament 
Marítim 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Rebre avís reclamant 
localització, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Mantenir comunicació, 
averi guar danys i si hi ha 
ferits, seguir protocol 
PICCMA, trucar Salvament 
Marítim si es fora d'àmbit, si 
es dins 5 milles, sortida EPI 

  

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Mantenir comunicació, 
averi guar averia i si hi ha 
ferits, seguir protocol 
PICCMA, activar EPI i EPA 

  

Incendi o explosió 
en embarcació  

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Seguint instruccions, trucar 
112, EPI i EPA 

  

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Rebre avís reclamant 
localització, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Mantenir comunicació, 
averi guar averia i si hi ha 
ferits, seguir protocol 
PICCMA, trucar Salvament 
Marítim.  

  

Enfonsament 
embarcació 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Mantenir comunicació, 
averigüar averia i si hi ha 
ferits, seguir protocol 
PICCMA, trucar Salvament 
Marítim.  

  

Temporal marítim 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Mantenir EPI en alerta, 
actualitzar anuncis, 
comprovar actualització 
banderes 

Seguint instruccions Cap 
Intervenció, activar 
evacuació/confinament 
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Presencia d'animals 
protegits o 
perillosos 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar cos d´agents rurals 
93 561 7000 i 112 

  

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar 112, activar EPI i 
EPA 

  

Caiguda de 
persona a l’aigua 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar 112, activar EPI i 
EPA 

  

Arribada de ferit per 
mar 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE 

Trucar 112, activar EPI i 
EPA 

  

Brot de Legionel·la 
Rebre avís, activar Centre, 

avisar Cap d´Intervenció, avisar 
CE 

Trucar 112, avisar empresa 
homologada contractada i 
Sanitat 

  

  
 

  

SUBMINISTRAMENTS 

  Tall en el 
subministrament de 
llum 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE Seguint instruccions avisar 
companya subministradora   

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE Seguint instruccions avisar 
companya subministradora   

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Rebre avís, activar Centre, 
avisar Cap d´Intervenció, avisar 

CE Seguint instruccions avisar 
companya subministradora   

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

1) Activarà els missatges de retorn a la normalitat 
 

  

2) Trucarà a 112 i CECAT per informar del retorn a normalitat i desactivació del PAU 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

CAP D´EMERGÈNCIES (CE) 

FA 02 
Oriol Milà - Director Gerent - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 
FUNCIONS 

Es el màxim responsable del desenvolupament del Pla i de les accions a realitzar 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer el PAU 
  

  

2) Fer mantenir permanentment actualitzat el Pla.   

3) Tenir actualitzada tota la informació referent al Port, instal·lacions, personal i operativa. 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

  

Amenaça de 
bomba 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Sabotatges 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT i activar 
Gabinet de Comunicacions, 
si s´escau, atenció afectats 
i mitjans de comunicació,  

Excés d´aforament 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  
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Accessos 
embussats 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar accions 
equips i seguir Nivell 3 
PICCMA- sol·licitar 
activació CAMCAT 

Col·lapse d’edifici 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Fuita de gas 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Incendi o explosió 
a local o vehicle 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Incendi a benzinera 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

ÀMBIT MARÍTIM 
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Caiguda vehicle al 
aigua 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT i activar 
Gabinet de Comunicacions, 
si s´escau, atenció afectats 
i mitjans de comunicació,  

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar accions 
equips i seguir Nivell 3 
PICCMA- sol·licitar 
activació CAMCAT 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Incendi o explosió 
en embarcació  

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar 
evacuació/confinament,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Enfonsament 
embarcació 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Temporal marítim 
Pendent confirmació i 

acordar nivell activació amb 
CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Mantenir contacte amb 
equips i seguir compliment 
protocols de seguretat 
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Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

  

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

Pendent confirmació i nivell 
activació de CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Caiguda de 
persona a l’aigua 

Pendent confirmació i nivell 
activació de CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Arribada de ferit 
per mar 

Pendent confirmació i nivell 
activació de CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

Informar CECAT, contactar 
amb Ajuntament i Capitania 
i activar Gabinet de 
Comunicacions, si s´escau, 
validar i coordinar grups,  
atenció afectats i mitjans de 
comunicació,  

Brot de Legionel·la 
Pendent confirmació i nivell 

activació de CI 

Seguir evolució, mantenir 
contacte amb CI i CCAC, si 
es necessari desplaçar-se 
a instal·lació, confirmar 
avisos interns i externs 
realitzats i fer els pendents 

  

SUBMINISTRAMENTS 
  

Tall en el 
subministrament de 
llum 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Pendent confirmació i 
acordar nivell activació amb 

CI 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

    

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

1) Verificar la tornada a la normalitat. 
 

  

2) Desactivar el Pau. 
 

  

3) Informar al CECAT de la finalització de l´emergència   

4) Programar la reunió d´estudi de l´emergència   
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

    FA 03 
  

CAP D´INTERVENCIÓ (CI) 

Albert Limeres (Cues) - Contramestre - Titular 

Alfred Siller - Cap Operacions - Suplent 

Joaquim Valls (Cocu)- Cap Escar - Suplent 

Mariner del torn - Mariner del Port - Suplent 
FUNCIONS 

Comandament natural dels equips i representant del Cap d'Emergències al lloc 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer el PAU 
  

  

2) Mantenir permanentment actualitzat el Pla.   

3) Tenir actualitzada tota la informació referent al Port, instal·lacions, personal i operativa. 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

  

Amenaça de 
bomba 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Sabotatges 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Excés d´aforament 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Accessos 
embussats 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Col·lapse d’edifici 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 
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Fuita de gas 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Incendi o explosió 
a local o vehicle 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Incendi a benzinera 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Col·lisió entre 
embarcacions 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Incendi o explosió 
en embarcació  

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Enfonsament 
embarcació 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Temporal marítim 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

  

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Caiguda de 
persona a l’aigua 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 
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Arribada de ferit 
per mar 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

Designar persona per 
recepció ajudes externes, 
seguir i fer complir 
instruccions externs i ajudar 

Brot de Legionel·la 

Acudir al punt de l´incident i 
fer la valoració amb el CE, 

contactar amb CCAC i 
equips i donar instruccions 

Comprovar i coordinar 
actuació equips, trucades 
CCAC i mantenir contacte 
amb CE 

  

SUBMINISTRAMENTS 
  

Tall en el 
subministrament de 
llum 

Comprovar i comunicar a 
CCAC per trucar 
subministrador 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

Tall en el 
subministrament de 
gas 

Comprovar i comunicar a 
CCAC per trucar 
subministrador 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

Tall en el 
subministrament 
d’aigua potable 

Comprovar i comunicar a 
CCAC per trucar 
subministrador 

Seguir CCAC i 
subministrador 

  

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

1) Informar al Cap d´Emergències de la finalització de les accions d´intervenció 

2) Proposar la desactivació del Pau d´acord a les indicacions dels ajuts externs si han acudit. 

3) Preparar la reunió d´estudi de l´emergència   
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

        FA 04 

 

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

Mariner del torn - Mariner del Port 

Josep Manel Girol - Mariner Varador 
FUNCIONS 

Acudir al lloc, fer primera valoració, actuar si es possible 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer els formularis d´actuació 

2) Conèixer els mitjans de protecció contra incendis i altres i les instal·lacions 

3) Realitzar la formació específica per actuacions en emergència 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 
Rebuda externs a accés i 

acompanyar-los 
  

Amenaça de 
bomba 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Si s´observa la presencia de 
paquet sospitós, s'aïllarà la 
zona amb tanques, evitant 
aproximacions 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC si actua 

Sabotatges 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 
Control a distancia, evitar 
afluència públic 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC o EPA si 

actuen 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Control a distancia, evitar 
afluència públic 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC o EPA si 

actuen 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 

Rebuda externs a accés i 
acompanyar-los, impedir 

accés zona 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC o EPA si 

actuen 

Excés d´aforament 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 
Contactar propietaris i fer 
sortir l'excés de personal 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC si actua 

Accessos 
embussats 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Impedir accés de més 
personal, facilitar la sortida 

de l´àrea afectada 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los. 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Nivell 1:Ajudar ESI a 
controlar situació 

Nivell 2 o 3: igual 1 i recepció 
externs a accés, acompanyar i 
ajudar 

Col·lapse d’edifici 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 

Tallar TOTS els 
subministraments, 

comprovar presencia 
persones i extreure-les, 

cooperar amb EPA i EEC, 
impedir accés zona 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC o EPA  

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Tallar TOTS els 
subministraments, 

comprovar presencia 
persones i extreure-les, 

cooperar amb EPA i EEC, 
impedir accés zona 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EEC o EPA  

Fuita de gas 
Desplaçar-se al lloc de 

l´incident per comprovació 
Tallar subministraments gas 
i elèctric 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los. 
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Incendi o explosió 
a local o vehicle 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació i 

us de mitjans si es 
controlable 

Tallar subministraments gas 
i elèctric, ajudar EEC, actuar 
amb mitjans propis, aïllar 
voltants, ja preparar zona 
recepció tren Bombers (30 
m), ull gasos combustió, 
portes tancades  

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EPA si actua, 
informar característiques a 

comandament Bombers (casc 
vermell o blau) 

Incendi a 
benzinera 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació i 

us de mitjans si es 
controlable 

Desconnectar assortidors, 
tallar subministraments gas i 
elèctric, ajudar EEC, actuar 
amb mitjans propis, aïllar 
voltants, ja preparar zona 
recepció tren Bombers (30 
m), ull gasos combustió, 
portes tancades  

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EPA si actua, 
informar característiques a 

comandament Bombers (casc 
vermell o blau) 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a 
accés i acompanyar-los 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 
acompanyar-los 

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Nivell 1:Ajudar ESI a 
controlar situació 

Nivell 2 o 3: igual 1 i recepció 
externs a accés, acompanyar i 
ajudar 

Col·lisió entre 
embarcacions 

  

Dins àmbit actuació, sortida 
patró i mariner per rescat de 
persones o remolc, amb 
material fixat 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 
acompanyar-los 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

  

Dins àmbit actuació, sortida 
patró i mariner per rescat de 
persones o remolc, amb 
material fixat 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 
acompanyar-los 

Incendi o explosió 
en embarcació  

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació i 

us de mitjans si es 
controlable 

Amarrada, treure persones, 
actuar amb mitjans propis, 
aïllar zona. Dins àmbit 
actuació, sortida patró i 
mariner per rescat de 
persones o remolc, amb 
material fixat 

Rebuda externs a accés , 
acompanyar-los i ajudar-los, 
cooperar amb EPA si actua, 
informar característiques a 

comandament Bombers (casc 
vermell o blau) 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

  

Dins àmbit actuació, sortida 
patró i mariner per rescat de 
persones o remolc, amb 
material fixat 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 
acompanyar-los 

Enfonsament 
embarcació 

  

Dins àmbit actuació, sortida 
patró i mariner per rescat de 
persones o remolc, amb 
material fixat. Ajudar ESI a 
mantenir controlat 
vessament 

Rescatar persones, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 
acompanyar-los 

Temporal marítim 
Comprovar amarraments 

vaixells 

Ajudar usuaris a fixar 
embarcacions i col·locar 
defenses, comprovar 
banderes i tancar port si es 
decreta, EPI passa a 4 
integrants mínim 

Seguint instruccions CI, 
mantenir tancament port a la 

navegació 

Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Rebre i acompanyar agents 
rurals 

  

ÀMBIT SANITARI 
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Emergència 
sanitària 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Ajudar EPA, rebuda externs 
a accés i acompanyar-los 

Ajudar EPA, rebuda externs a 
accés i acompanyar-los 

Caiguda de 
persona a l’aigua 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Rescatar persona, ajudar 
EPA, rebuda externs a 
accés i acompanyar-los 

Rescatar persona, ajudar 
EPA, rebuda externs a accés i 

acompanyar-los 

Arribada de ferit 
per mar 

Desplaçar-se al lloc de 
l´incident per comprovació 

Preparar punt d'arribada, 
ajudar EPA, rebuda externs 
a accés i acompanyar-los 

Preparar punt d'arribada, 
ajudar EPA, rebuda externs a 

accés i acompanyar-los 

Brot de Legionel·la   
Seguint instruccions CI, 
impedir utilització dutxes o 
punts afectats. 

  

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

!) Retirar residus i gestionar-los correctament   

2) Reposar els elements utilitzats (excepte ambit vessament/contaminació) 

3) Cooperar en l´avaluació dels impactes ambientals amb el CI   

4) Col·laborar en les tasques de neteja i retorn a la normalitat.   

SEMPRE 

PROCEDIMENT PAS: Protegir (se) - Avisar - Socórrer (als altres) 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

     FA 05 

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

Mariner del torn - Mariner del Port 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FUNCIONS 

Recolzament a l´equip de primera intervenció 

Realització de les tasques d´atenció als incidents de contaminació/vessament 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer els formularis d´actuació 
 

  

2) Conèixer els mitjans de protecció contra incendis i altres i les instal·lacions 

3) Realitzar la formació específica per actuacions contra vessaments i contaminació 

4) Conèixer els mitjans de protecció contra vessaments i el PICCMA   

5) Realitzar la formació específica per actuacions en emergència   

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris       

Amenaça de 
bomba 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Sabotatges   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Excés d´aforament   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Accessos 
embussats 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

  

Nivells 1 i 2: Utilitzar equips 
adients, impedir propagació 
localitzant i bla queixant el 
punt d´origen, retirar el 
màxim de contaminants 
amb sorra de sepiolita 

Nivell 3: Col·laborar 
activament amb els equips 
externs 

Col·lapse d’edifici   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Fuita de gas   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Incendi o explosió 
a local o vehicle 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Incendi a benzinera   
Si son activats, ajudar EPI, 
retirar, si es possible, les 
embarcacions properes 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

ÀMBIT MARÍTIM 
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Caiguda vehicle al 
aigua 

  

Si son activats, ajudar EPI, 
si hi ha vessament, impedir 
propagació amb barreres 
de contenció, retirar el 
màxim de contaminants 
amb absorbents 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

  

Nivell 1 o 2: Utilitzar equips 
adients, col·locar barreres 
de contenció en zona 
amplia, col·locar barreres 
d´absorció i escombrar 
recollint 

Nivell 3: Col·laborar 
activament amb els equips 
externs 

Col·lisió entre 
embarcacions 

  

Si son activats, ajudar EPI, 
si hi ha vessament, impedir 
propagació amb barreres 
de contenció, retirar el 
màxim de contaminants 
amb absorbents 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

  

Si son activats, ajudar EPI, 
si hi ha vessament, impedir 
propagació amb barreres 
de contenció, retirar el 
màxim de contaminants 
amb absorbents 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Incendi o explosió 
en embarcació  

  

Si son activats, ajudar EPI, 
si hi ha vessament, impedir 
propagació amb barreres 
de contenció, retirar el 
màxim de contaminants 
amb absorbents 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

  Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Enfonsament 
embarcació 

  
Controlar possible 
vessament 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Temporal marítim   Si son activats, ajudar EPI 
Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

  Si son activats, ajudar EPI   

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

  
Si son activats, ajudar EPI i 
EPA 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Caiguda de 
persona a l’aigua 

  
Si son activats, ajudar EPI i 
EPA 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Arribada de ferit 
per mar 

  
Si son activats, ajudar EPI i 
EPA 

Seguir instruccions CI i 
ajudar resta d´equips 

Brot de Legionel·la       

 

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

!) Retirar residus i gestionar-los correctament   

2) Reposar els elements utilitzats per anit vessament/contaminació   

3) Cooperar en l´avaluació dels impactes ambientals amb el CI   
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4) Col·laborar en les tasques de neteja i retorn a la normalitat.   

SEMPRE 

PROCEDIMENT PAS: Protegir (se) - Avisar - Socórrer (als altres) 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP D´EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 

FA 06 

Rut Rovira - Administració 

Nathalie Pasque - Administració 

Mariner del torn - Mariner del Port 
FUNCIONS 

Realitzar les tasques de comprovació i direcció dels fluxos de personal en ambdós supòsits 

EVACUACIÓ: controlar el flux de persones cap a les sortides, de forma ordenada i continua 

amb especial atenció a les persones de mobilitat reduïda, no permetre retards ni tornades 

enrere, realitzar el recompte en el punt de reunió assignat. No pot quedar ningú darrera. 
CONFINAMENT: dirigir el flux de persones cap els punts assignats, comprovar tancament 
de 

portes, finestres i totes les obertures. 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer els formularis d´actuació, recorreguts d´evacuació, zones de confinament, punts 

de trobada, sortides d´emergència, … 
 

  

2) Conèixer els mitjans de protecció contra incendis i altres i les instal·lacions 

3) Realitzar la formació específica per actuacions en emergència   

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris       

Amenaça de 
bomba 

  

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Sabotatges   

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

  

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit       
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Excés d´aforament   
Si son activats, ajudar EPI 
a buidar els locals o zona 
afectats 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Accessos 
embussats 

  
Si son activats, ajudar EPI 
a controlar entrades i 
sortides 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

      

Col·lapse d’edifici   

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere. 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

  

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere. 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Fuita de gas   

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Incendi o explosió 
a local o vehicle 

  

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Incendi a benzinera   

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere, si es 
confina avisar i tancar 
entrades aires exterior 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda, en 
confinament esperar 
instruccions. Seguir 
instruccions e. Externs. 

ÀMBIT MARÍTIM 
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Caiguda vehicle al 
aigua 

      

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

      

Col·lisió entre 
embarcacions 

      

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

      

Incendi o explosió 
en embarcació  

      

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

      

Enfonsament 
embarcació 

      

Temporal marítim   

Al rebre avís, adreçar 
persones a punt de trobada 
mes proper, tranquil·litzar, 
locals aliens parlar amb 
responsable, no deixar 
ningú endarrere. 

Al rebre avís adreçar 
persones a exterior port, 
acompanyar, comprovar 
absències, ajudar persones 
mobilitat reduïda. Seguir 
instruccions e. Externs. 

Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

      

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

      

Caiguda de 
persona a l’aigua 

      

Arribada de ferit 
per mar 

      

Brot de Legionel·la       

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

1) Col·laborar en les tasques de neteja i retorn a la normalitat.   

SEMPRE 

PROCEDIMENT PAS: Protegir (se) - Avisar - Socórrer (als altres) 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 

FA 07 Barbara Peek - Administració 

  Mariner del torn - Mariner del Port 
FUNCIONS 

Realitzar primers auxilis, utilització de DESA, tranquilitzar i atendre victimes.  

  

  

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer els formularis d´actuació. 
 

  

2) Conèixer els mitjans sanitaris a disposició i les instal·lacions   

3) Realitzar la formació específica per suport vital basic i utilització de DESA 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris       

Amenaça de 
bomba 

      

Sabotatges   
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit   
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Excés d´aforament     
Col·laborar amb ajuda 
externa 

Accessos 
embussats 

    
Col·laborar amb ajuda 
externa 

Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

      

Col·lapse d’edifici   
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Fuita de gas       

Incendi o explosió 
a local o vehicle 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Incendi a benzinera   
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

ÀMBIT MARÍTIM 
   

Caiguda vehicle al 
aigua 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 
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Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

      

Col·lisió entre 
embarcacions 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Incendi o explosió 
en embarcació  

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Enfonsament 
embarcació 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Temporal marítim       

Presencia 
d'animals protegits 
o perillosos 

      

ÀMBIT SANITARI 
   

Emergència 
sanitària 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Caiguda de 
persona a l’aigua 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Arribada de ferit 
per mar 

  
Al rebre avís, acudir, 
valorar situació amb CI, 
apartar ferits i auxiliar-los 

Col·laborar amb ajuda 
externa 

Brot de Legionel·la       

CONTROLADA L´EMERGÈNCIA 

1) Reposar material sanitari , comprovar estat DESA si s´ha utilitzat (carrega i elèctrodes) 

SEMPRE 

PROCEDIMENT PAS: Protegir (se) - Avisar - Socórrer (als altres) 
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FITXA 
D´ACTUACIÓ 

GABINET DE COMUNICACIONS (GC) 

FA 08 
Laia Manero - Administració 

Oriol Milà - Director Gerent 
FUNCIONS 

Es la persona responsable dels intercanvis d´informació amb els mitjans de comunicació 

FORMACIÓ I ACCIONS PREVENTIVES 

1) Conèixer el PAU 
  

  

2)Tenir actualitzada tota la informació referent al Port, instal·lacions, personal i operativa. 

3) Mantenir actualitzada la informació referent als contactes amb els mitjans 

ÀMBIT POLICIAL ALERTA E.PARCIAL E.TOTAL 

Robatoris       

Amenaça de bomba   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Sabotatges   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Baralles i 
alteracions de 
l’ordre públic 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

ÀMBIT TERRESTRE 
  

Accident de trànsit   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Excés d´aforament   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Accessos 
embussats 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 
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Vessament de 
producte 
contaminant a terra 

  

En cas Nivell 2: Al ser 
activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

En cas Nivell 3: Al ser 
activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Col·lapse d’edifici   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Col·lapse 
d’infraestructures 
(molls, pantalans, 
murs) 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Fuita de gas   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Incendi o explosió a 
local o vehicle 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Incendi a benzinera   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

ÀMBIT MARÍTIM 
 

  

Caiguda vehicle al 
aigua 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Vessament de 
producte 
contaminant a mar 

  

En cas Nivell 2: Al ser 
activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

En cas Nivell 3: Al ser 
activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 
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Col·lisió entre 
embarcacions 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Col·lisió 
d’embarcació amb 
moll o objecte 
surant 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Incendi o explosió 
en embarcació  

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Arribada de vaixell 
amb via d’aigua 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Enfonsament 
embarcació 

  

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Temporal marítim   

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Presencia d'animals 
protegits o perillosos 

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE   

ÀMBIT SANITARI 
 

  

Emergència 
sanitària 

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 
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Caiguda de persona 
a l’aigua 

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Arribada de ferit per 
mar 

  

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Brot de Legionel·la   

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

Al ser activat per el CE, 
preparar comunicat de 
premsa i, si s´escau, fer 
difusió, atendre les 
consultes dels mitjans, 
mantenir comunicació 
permanent amb CE 

 
 

 

EN CAS D´ACTIVACIÓ DELS PLANS ESPECIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I D´ACORD AMB EL PLA TERRITORIAL, SEMPRE EL GABINET DE COMUNICACIONS 
CALDRÀ QUE ES COORDINI AMB EL GABINET DE PREMSA DEL DEPARTAMENT 
D´INTERIOR, QUE, EN CAS QUE UN PLA AUTONÒMIC ESTIGUI ACTIVAT, ÈS EL 
MÀXIM RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla d’autoprotecció del Port de Torredembarra 

217 PORT DE TORREDEMBARRA 2016 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
Interfase de plans d’emergència i procediments de comunicació 
 
En el cas que s’activi el pla d’autoprotecció en qualsevol fase, d’acord amb el que preveu el 
mateix pla, la persona titular de l’activitat –o el centre de control, alarma i comunicacions 
(connectat 24 hores) ha de comunicar-ho immediatament de la forma següent: 
 
a) Comunicació telefònica immediata al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya per part de totes les activitats i centres afectats, en els casos que es requereixi 
l’ajuda externa dels serveis d’emergència (CCAC). Aquesta trucada 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. 
 
b) Cal la comunicació al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de la forma 
següent: 
- De forma immediata per telèfon per part del CE o persona designada per aquest tan bon punt 
en decreti l’activació, per a tots aquells supòsits que generin o puguin generar afectació a l’interior 
o a l’exterior i siguin susceptibles d’aplicar mesures d’emergència per a la protecció de la població 
a l’interior o a l’exterior de l’activitat.  
- Sempre a través de correu electrònic per part del CE o persona designada al més aviat 
possible indicant: 
Nom i emplaçament de la instal·lació, per a la seva localització immediata. 
Fase d’activació del pla d’autoprotecció. 
Descripció i abast de la condició de risc o de l’emergència i estimació dels efectes produïts o 
possibles a l’interior de l’establiment, i a l’exterior si es coneixen. 
Mesures d’autoprotecció adoptades i previstes, tant pel que fa al confinament/evacuació com als 
equips propis d’intervenció, i les mesures de suport de l’exterior sol·licitades per al control de 
l’accident i l’atenció a les persones afectades. 
Informació complementària rellevant que faciliti la resposta de protecció civil per a la gestió de 
l’emergència i la protecció a la població. 
- A banda de la comunicació inicial, aquestes activitats han de mantenir un flux d’informació amb 
el CECAT mentre duri l’emergència per part del CE o persona designada.. 
 
Si arran de l’emergència l’Administració valora la necessitat d’activar el pla de protecció civil 
corresponent, es podrà convocar al comitè d’emergències, ubicat d’ordinari al CECAT en el cas 
dels plans de la Generalitat de Catalunya o en el CECOPAL en cas dels plans municipals, un 
representant de la instal·lació o activitat corresponent, si s’escau, i d’acord amb les dades de 
què es disposi. De la mateixa manera, es podrà requerir la incorporació de personal tècnic o 
d’operadors de sala al CECAT, facilitant-ne la incorporació per reforçar la coordinació en la 
resolució de l’emergència, especialment en el cas dels serveis bàsics a la població. 
 
Comunicació posterior de les emergències. Un cop conegudes les conseqüències i les 
posibles 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 set dies hàbils, per part del CE o 
persona designada, han d’elaborar i trametre un informe, sens perjudici que es portin a terme els 
procediments establerts per la normativa sectorial que siguin aplicables. 
Aquest informe ha de detallar com a mínim la descripció de l’emergència i de les 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 dels ocupants) i aspectes del pla 
d’autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència derivada de l’emergència. 
Les persones titulars de centres o activitats han de trametre’l a la direcció general competent en 
matèria de protecció civil . 
 

FITXA 
D´ACTUACIÓ 

PROCEDIMENTS GENERALS 

Cap Emergències / Cap Intervenció / CCAC 
FA 09 
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Simulacres i procediments de comunicació 
Totes les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Decret 30/2015 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. 
 
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, s’ha de comptar amb la seva 
acceptació prèvia a l’efecte de coordinar-s’hi. 
 
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 per part del 
CE o persona designada, a l’Administració competent, a través del registre corresponent, amb 
una antelació mínima de quinze dies hàbils. 
 
Posteriorment a la realització dels simulacres i en el termini de vint 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 comporten canvis en el pla d'autoprotecció com les 
d'implantació. 
 
La persona titular del centre o activitat ha de disposar en tot moment dels informes 
d’autoavaluació esmentats a l’apartat anterior i 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. L’Administració competent ha de valorar la conveniència i necessitat que personal 
tècnic al seu servei, tècnics municipals o d’entitats col·laboradores de l’Administració, faci el 
seguiment de l’evolució del simulacre quan hi participin serveis públics. 
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GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES ALS LOCALS ALIENS 
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ANNEX 5: GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES ALS LOCALS  ALIENS 

ANNEX 5.1: INVENTARI DELS LOCALS COMERCIALS 

Localització Local Nom comercial 
m2 

aprox. 
Personal 

Ocupació 
Max. 

Normal 

Ocupació 
Max. 
Total 

B 

3 Restaurant Lisa i Marc 54 3 29   

7,8,9,h,i Restaurant Al Capone 258 7 138   

10,11,k,l Nautica Javier Berga 160 2 16   

      472 12 182 194 

C 

1,a,b Nautica Mestral 140 2 14   

2,c Restaurant Cozynook 77 4 41   

3 Restaurant La Pulperia 54 3 29   

4,5,6,7,8,9,e,f,g Café Cantant, París y Calentito 
340 7 181   

i Sports Marina 25 2 10   

k Bar El Café 25 2 13   

l Nautica Comarruga 30 2 6   

      691 22 295 317 

D 

2,c Bar Restaurant La Rocalla 77 4 41   

6,7 Bar La Gelateria Iceberg 108 5 58   

g,h Odisea 50 3 10   

      235 12 109 121 

E 
2 Picnic Port 75 4 40   

3 Vermuts del Port, S.L. 56 3 30   

   
131 7 70 77 

B P1 Restaurant Blau Marí 85 4 57 61 

E P1 Restaurant La Quilla 200 6 134 140 

   
1814 63 846 909 

Dàrsena pesquera.- 

Secretari de la Confraria de Pescadors de 
Torredembarra 

Sr. Eduard Rovira Gual 660 402 029 

Cap de Guardamolls de Ports de la Generalitat - 
Vilanova i la Geltrú 

Sr. Miguel Lopez Raya 93 815 96 97 / 607 073 145 

Fax: 93 815 44 11  miguel.lopez@gencat.cat 

 

 

 
 

 

mailto:miguel.lopez@gencat.cat
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ANNEX 5.2: ESCRIT ALS TITULARS DELS LOCALS , L’ESCAR I LA DÀRSENA PESQUERA 
 
 
 
 

LOCAL: 
 
RAÓ COMERCIAL: 

 
Titular: 

 

 
 

Posem en el seu coneixement que per a donar compliment al que disposa el 
Decret 30/2015, el Port de Torredembarra està actualitzant el seu Pla 
d’Autoprotecció. 

 
De conformitat amb el que disposa el Decret, el Pla ha d’integrar la totalitat de les 
instal·lacions situades en l’àmbit del port, encara que no estiguin gestionades 
per Port Torredembarra, S.A. 

 
Donat que vostè ens consta com a responsable del local número xx, ens adrecem 
a vostè a l’objecte de que, a la major brevetat, ens complimentin les dades que 
figuren al full adjunt, que s’integraran en un Annex del Pla, i exclusivament per 
a la gestió d’emergències a l’àmbit del port. 

 
Igualment adjuntem una fitxa de les actuacions a realitzar en cas d’una 
emergència a l’àmbit del seu local. 

 

 
 

Torredembarra, Octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Sgt. Oriol Milà  
  Director Gerent 
  Cap d´emergències de Port de Torredembarra 
 
 
 
 
 
 

Rebut l’original i les dues fitxes 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 
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ANNEX 5.3 PROTOCOL  D’ACTUACIONS  EN  CAS  D’EMERGÈNCIES  ALS  LOCALS 
COMERCIALS 

 

 
 

FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIONS ALS LOCALS COMERCIALS AL PORT DE 

TORREDEMBARRA 
 

El protocol que es detalla a continuació es posarà a disposició de tots els titulars dels 

locals comercials del Port de Torredembarra, siguin en règim de llogater o de titular 

del dret d’ús i gaudi, a l’objecte de facilitar la integració de l’activitat en el Pla 

d’autoprotecció del port i de facilitar la informació sobre les actuacions a realitzar en cas 

d’una emergència al local. 

 

Cas   de   presentar‐se   una   situació   d’emergència   al   local   cal  comunicar‐lo  

a Capitanía o a la garita d´entrada, podent trucar també a: 

 

 

ORGANISME 
 

TELÈFON 

 

Bombers 
 

112 
 

Mossos d’Esquadra 

 

SEM 

 

Port Torredembarra, S.A. 
 

671 097 635 
 
 

La persona que faci la trucada caldrà: 

En primer lloc identificar‐se 

En segon lloc comunicar: 
 

- La naturalesa de l’emergència (accident, incendi, vessament...) 
 

- El lloc exacte on s’ha produït 
 

- Si hi ha o no hi ha víctimes i el seu estat 
 

- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat 

Donat l´avís d´evacuació, procedir d’immediat al desallotjament del local, 

adreçant tot el personal a les zones segures marcades al planol entregat, 

sempre s´hauran de seguir els recorreguts marcats. 

 
Donat l´avís de confinament, tancar portes i finestres i esperar instruccions amb 

tots els sistemes de ventilació/aire condicionat apagats. 

 
Seguir sempre les instruccions del personal d´intervenció del Port i intentar 
col-laborar en el possible.
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ANNEX 5.4 FITXA DE DADES 
 

 

FITXA DE DADES 
INTEGRACIÓ DELS LOCALS COMERCIALS AL PLA 

D’AUTOPROTECCIÓ DEL PORT DE TORREDEMBARRA 
 

La present fitxa te per objecte recollir les dades bàsiques per a possibilitar la integració 

dels locals comercials del Port de Torredembarra en el Pla d’autoprotecció del Port que 

elabora Port de Torredembarra, S.A. 

Les dades recollides són confidencials i es limiten a possibilitar l’anàlisi dels riscos bàsics 

associats a l’activitat del local. No eximeix d´adoptar les mesures particulars obligatories 

 

 

 
 

DADES 

 

IDENTIFICACIÓ DEL LOCAL 
 

 

RAÓ SOCIAL 
 

 

TITULAR 
 

 

TELÈFON DE CONTACTE 
 

 

ACTIVITAT 
 

NOMBRE DE PERSONES QUE 
DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT 
AL LOCAL 

 

SUPERFICIE OCUPADA  

CAPACITAT MÀXIMA  

HORARIS  

EXISTEIX ALGUN D’AQUEST RISCOS?  

Explosió SI NO 

Incendi SI NO 

Altre (detallar)   

DISPOSA D’ALGUNA MESURA 
D’AUTOPROTECCIÓ 

 

SI 
 

NO 

 

QUINA? (descriu‐la) 
 

 

Caldrà Informar a Port de Torredembarra, S.A. de qualsevol modificació de l’activitat 
al local que suposi un canvi en les condicions de risc. 

 
Persona que ha complimentat les dades: 

 

Data Signatura 
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ANNEX 6: 
  

     

  

RISCOS EXTERNS MAPA PROTECCIÓ CIVIL 
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RISCOS EXTERNS 

PBEM PROCICAT 

PBEM PROCICAT 
FLIX 

PAM TRANSCAT 

PAM CAMCAT 

PAM INUNCAT 

PAM NEUCAT 

PAM SISMICAT 
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ANNEX 7: 
  

     
  

DOCUMENT ELEMENTS VULNERABLES EXTERNS 
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REF. ELEMENT ADREÇA TELEFON 

1 CEIP ANTONI ROIG 
Av. Sant Jordi, 1, 43830 

Torredembarra 
977 640 836 

2 CEIP L´ANTINA 
Passeig de Miramar, 190-200, 

43830 Torredembarra 
977 642 496 

3 
CEIP MIRADES - 
TANCAT 

C. de l'Hort de l'Oca, 5-11 - 
43830 - Torredembarra 

977 640 421 

4 
CEIP MOLÍ DE 
VENT 

Carrer de les Escoles, 13, 
43830 Torredembarra 

977 130 246 

5 
GUARDERIA 
MUNICIPAL EL 
CIRERER 

Passatge Camí de l'Era, 52, 
43830 Torredembarra 

977 642 535 

6 

GUARDERIA 
MUNICIPAL ELS 
GEGANTS DE LA 
TORRE 

Carrer Escoles, 7 · 43830 
Torredembarra 

977 646 182 

7 
HOGAR DEL 
JUBILADO 

Carrer de Tarragona, 2, 
43830 Torredembarra 

977 643 889 

8 
IES RAMON DE LA 
TORRE 

Camí del Moro, 28-40 43830 
Torredembarra 

977 642 402 

9 
IES 
TORREDEMBARRA 

Av. de Sant Jordi, 62, 43830 
Torredembarra 

977 640 312 

10 
COM A CASA, 
RESIDENCIA I 
CENTRE DIA 

Av. Central de Calafell Park, 7 
- 43830 Torredembarra 

650 694 114 

11 
RESIDENCIA PERE 
BADIA 

Pere Badia, 2 - 43830 
Torredembarra 

977 641 132 
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