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DOCUMENT 0: INTRODUCCIÓ 

0.1 INTRODUCCIÓ, OJECTIUS I LEGISLACIÓ 

0.1.1 ANTECEDENTS 
El present document constitueix l’instrument que dóna resposta al que en matèria d’autoprotecció 
disposa la legislació vigent i es redacta d’acord amb el Decret 30/2015 del 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. 

0.1.2 INTRODUCCIÓ 
A tots els ports se succeeixen una sèrie de fenòmens naturals susceptibles d’originar problemes a les 
persones que hi siguin presents, així com a les embarcacions, als vehicles, a d’altres béns, immobles 
també, així com al medi ambient.  També es poden originar situacions d’aquests tipus a causa 
d’accidents derivats de l’activitat de l’home a l’interior del port.  
Aquestes situacions, tant les originades de forma natural, com les causades per acció directa de 
l’home, repercuteixen en la normal activitat del port, tot i produir-se fora de la instal·lació; per tant, 
cal considerar-les i analitzar-les, ja que poden donar lloc a una emergència.  

El port, en contacte amb el medi marí i el terrestre, la concentració de béns de gran valor, com són les 
embarcacions, i especialment, la constant presència de persones, són factors que fan especialment 
vulnerable la instal·lació. El Port de Masnou, presenta uns problemes específics, addicionals, que 
incrementen en alguns casos, els factors de risc, i són els següents:  

 La  seva ubicació en un litoral especialment vulnerable a les inundacions per les pluges
torrencials i a les rieres; en concret, a la riera d’Alella.

 La seva mida i característiques, parlem d’un port esportiu de grans dimensions, que
consta de 1051 amarradors, de fins a 24 metres d’eslora, una dàrsena pesquera i una
base nàutica amb una important activitat nàutica.

 Acull un gran nombre de locals comercials dedicats a la restauració, oci i lleure
nocturn, i serveis a les embarcacions.

 La seva proximitat i integració a la població, El Masnou.

 La limitació e la seva accessibilitat per terra a causa del traçat paral·lel a la costa de la
carretera N-II i la línia del ferrocarril de Barcelona a Maçanet-Massanes, amb només
dos accessos per a vehicles per sota d’aquest traçat, un a cada extrem del port i que,
en cas de forts aiguats, poden deixar de ser operatius.

Per contra, cal assenyalar que la relativa modernitat de la instal·lacions nàutiques, objecte de 
periòdiques revisions tècniques , les bones condicions del moll d’abric, i l’absència, tant a l’interior 
com a l’exterior del port, d’activitat industrial (llevat dels dos escars), són aspectes que redueixen els 
factors de risc i la magnitud dels danys que es poden presentar. 

D’acord amb l’Annex I del Decret 30/2015, del 3 de març, que inclou el catàleg d’activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil de Catalunya, el Port de Masnou està inclòs a l’epígraf 7 (els ports 
d’interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès 
general) de l’apartat c) (activitats d’infraestructures de transport) de l’epígraf A. Es tracta, per tant, 
d’una instal·lació amb obligació de redactar el corresponent pla d’autoprotecció en protecció civil.  
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0.1.3 OBJECTIUS 
 
Aquest document s’elabora amb l’objectiu general d’establir un model d’actuació que garanteixi la 
coordinació i màxima eficàcia en l’actuació operativa dels recursos necessaris per protegir les 
persones, els béns i el medi ambient en front les diferents situacions d’emergència que es puguin 
produir a les instal·lacions del port, i que podrien incidir en la normal activitat del port. Aquest PAU 
coordina en l’àmbit territorial del port del Masnou les mesures d’autoprotecció de les instal·lacions 
portuàries que gestionen tercers, la dàrsena pesquera i la base nàutica del Club Nàutic Masnou. 
 
Els objectius del document són: 

 Adoptar mesures preventives que pogueren salvaguardar vides humanes i impedir o 
minimitzar els danys als béns materials o al medi ambient. 

 Disposar dels recursos propis o aliens necessaris per fer front a les situacions d’emergència. 

 Optimitzar els operatius per actuar en cadascuna de les situacions d’emergència amb la 
màxima eficàcia. 

 Possibilitar que el personal del port disposi de la formació adient. 

 Disposar dels canals d’informació que possibilitin la recepció de la informació necessària, amb 
la major rapidesa possible, per poder prendre les decisions més adients. 

 La ràpida i efectiva rehabilitació des béns afectats per la situació d’emergència per al de 
recuperar el més aviat possible la situació de plena normalitat.  

 
El PAU és, per tant, un instrument de planificació de les respostes en front d’emergències i que 
possibilita, a més, l’adopció de mesures de prevenció. 
 
Aquest Pla s’haurà de coordinar amb el Pla d’emergències de la dàrsena pesquera del port, que 
depèn de Ports de la Generalitat, el Pla d’emergències de la base nàutica, que depèn del Club Nàutic 
Masnou, i del Pla territorial del municipi de Masnou. 
 

0.2 LEGISLACIÓ VIGENT QUE ÉS D’APLICACIÓ 
 
Podem dividir la legislació aplicable al Pla d’actuació davant emergències en els següents tipus: 
 
En matèria de protecció civil: la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de protecció 
civil, de conformitat al que disposa l’article 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  

 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya 
Desenvolupades pels següents decrets: 

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

 Decret 246/1992, de 26 d’octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya.  

 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.  

 Decret 161/1995, de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). 

 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 matèria de contaminació accidental de les aigües marines: s’actuarà d’acord al que disposa el Pla 
Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines (CAMCAT), i en el seu cas, pel 
pla d’actuació municipal (PAM) del Masnou per risc de contaminació marina. 
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En matèria d’emergències al mar: cal tenir present el que disposa la “Ley 24/1992, de 24 de novembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante”, especialment l’article 88.3 g, que es desenvolupa per “Real 
Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el que se regulan las Capitanías Marítimas” i la Secció 3 del Capítol 
III (Administració Marítima) del Títol III de la Marina Mercant, respecte a la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima (SASEMAR). Tanmateix, en relació a les emergències i protecció civil al mar l’Estatut 
d’Autonomía (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol) atorga la competència executiva a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En matèria de ports:  

 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. 

 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. 

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

 Reglament particular de Policia, Gestió i Explotació del Port Esportiu del Masnou. 
 
En relació a les edificacions: 

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

 Reglament d’instal·lacions contra incendis. Real Decreto 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 
298 de 14 de desembre de 1993). 

 
De conformitat amb l’article 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 
Masnou queda subjecte a les determinacions de l’esmentada Llei en el marc de la perceptiva llicència 
municipal, d’acord amb el que estableix la Llei 20/2009, de 4 e desembre, de prevenció i control d’activitats 
(DOGC núm. 5524 d’11 de desembre de 2009). 
 
En relació a les activitats desenvolupades: totes les activitats que es duen a terme als locals situats a l’àmbit 
del present Pla disposaran de la corresponent llicència ambiental d’acord el que disposa la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524 d’11 de desembre 
de 2009). 
 
En relació al contingut i redacció del present Pla: Decret 30/2019 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.  
 

0.3 CONTINGUT 
 

 Descripció de l’activitat i del medi 

 Inventari de riscos intrínsecs i extrínsecs 

 Anàlisi i avaluació dels riscos 

 Anàlisi de les zones de risc i la seva vulnerabilitat 

 Descripció i justificació de les mesures i mitjans d’autoprotecció 

 Pla d’actuació en cas d’emergències 

 Integració del pla d’autoprotecció en altres plans d’àmbit superior 

 Implantació i actualització del pla 

 Manteniment de les instal·lacions de l’activitat 

 Documentació gràfica tal i com s’especifica al Decret 30/2015, de 3 de març i que es recull a 
l’Annex 3.  
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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 
Promociones Portuarias S.A. – Port Masnou 
 

1.1.2 RAÓ SOCIAL 
Promociones Portuarias S.A. 
 

1.1.3 NÚMERO IDENTIFICACIÓ SOCIAL 
A-08339251 
 

1.1.4 ADREÇA POSTAL 
Port Masnou 
Edifici de Capitania s/n 
08320 El Masnou 
Maresme – Barcelona 
 

1.1.5 DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 Capitania: 93.540.30.00 

 VHF: canal 9 

 Caseta control Alella (24 hores): 93.540.03.81 

 Correu electrònic: portmasnou@portmasnou.es 
 

1.1.6 IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES TITULARS DE L’ACTIVITAT 
 

ADMINISTRACIÓ Subdirecció general de Ports i Aeroports 

TITULAR DE LA CONCESSIÓ Promociones Portuarias S.A. 

TITULARS DRET D’ÚS/LLOGATERS Amarristes: 1051 

 Locals comercials: 72 

 Panyols: 258 

 Varadors: 2 (KalamarCenter i Varadero Masnou) 

GESTORS  Dàrsena pesquera: Ports de la Generalitat  

CESSIÓ INDEPENDENT Esplanada Vela Lleugera i Escola de Vela (CN del Masnou). 

 
1.1.7 NOM DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I 

RESPONSABLES 
 

CAPITANIA 93.540.30.00 portmasnou@portmasnou.es 

CASETA CONTROL D’ALELLA 93.540.03.81 – 24 Hores 

VHF Canal 9 – 24 Hores 

 
1.1.8 DÀRSENA PESQUERA 

 
La zona pesquera situada al moll e llevant, al sud de la zona de carenat està gestionada per Ports de la 
Generalitat i disposa del seu propi Pla d’Autoprotecció, del qual Promociones Portuarias S.A. en té còpia 
actualitzada. Els responsables són:  
 

mailto:portmasnou@portmasnou.es
mailto:portmasnou@portmasnou.es
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CAP D’EMERGÈNCIES 93 815 96 97 

CAP D’INTERVENCIÓ 93 792 07 45 

 
1.1.9 BASE NÀUTICA/CLUB NÀUTIC MASNOU 

 
L’esplanada del Vela lleugera i l’Escola de vela, que conformen la Base Nàutica han estat concessionats al Club 
Nàutic Masnou; per tant, és un àrea vulnerables que disposa del seu propi Pla d’autoprotecció i Promociones 
Portuarias S.A. en té còpia actualitzada. Els responsables són: 
 

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 93.555.06.05 

CAP D’EMERGÈNCIES 93.555.06.05 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 

 
1.2.1 DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 

 
El Port de Masnou està situat al litoral de la Vil·la del Masnou, municipi de la comarca del Maresme, al nord 
del port de Barcelona (veure detall de la situació i emplaçament, planta general i límits concessionals als 
plànols P 1.1; P 1.2; P 1.2A – Annex 3). 
 
El plantejament urbanístic  del Masnou (Pla General d’Ordenació del Masnou, aprovat definitivament el 19 de 
setembre de 2001) qualifica tot l’àmbit del port com sol urbà, sistema portuari (clau 2d), mentre que la zona 
del Club Nàutic està qualificada com equipament esportiu (clau 5e). Les determinacions del Pla General, en 
relació al sistema portuari, estan desenvolupades al Pla Especial del Sistema portuari del Masnou, redactat 
per l’Ajuntament del Masnou el gener del 2006. 

 
 

1.2.2 COORDENADES UTM 
 

COORDENADES 

Latitud 41º 28’ 30 ‘’ N 

Longitud 002º 18’ 47’’ E 

COORDENADES UTM 

X 442260 

Y 4591848 
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1.3 ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA 

 
L’Accés al port està condicionat per CN-II i la línia del ferrocarril de Barcelona a Maçanet, que discorren 
paral·leles a la costa i prop d’ella, de manera que els accessos queden reduïts als següents: 
 

ACCÉS ZONA DESCRIPCIÓ 

PAS INFERIOR 1 OCATA Pas inferior que comunica el municipi amb l’accés al port per 
la zona de llevant, apte per a vehicles i vianants. Alçada 2.95 
m x Amplada 2.50 m. No apte per a l’accés dels bombers. 

PAS INFERIOR 2 ALELLA Pas inferior que comunica el municipi amb l’accés al port per 
la zona de ponent del port, i amb la N-II (direccions Mataró i 
Barcelona), apte només per a vehicles. Alçada 3.90 m x 
Amplada 3.80 m, amb un màxim de 10 m de llargada dels 
vehicles. Aquest accés és susceptible d’inundar-se quan hi ha 
grans aiguats. En aquest punt hi trobem el Punt de Control 
automatitzat dels accessos, mitjançant el qual es poden obrir 
automàticament les barreres d’accés d’ambdós costats. Zona 
de recepció de les ajudes externes. És l’únic tram on hi poden 
circular els bombers amb el camió amb escala.  

PAS INFERIOR 3 ESTACIÓ 
RENFE “EL 
MASNOU” 

Accés que comunica l’estació de ferrocarril de Renfe “El 
Masnou” amb el passeig superior del port. Només apte per a 
vianants. No disposem de les mides. 

PAS INFERIOR 4 MERCAT 
VELL 

Accés que comunica el municipi amb el passeig superior del 
port, al costat de llevant del port, apte només per a vianants i 
que permet també l’accés a persones amb mobilitat reduïda. 
Té unes mides de 3.5 m d’ample i 2.5 m d’alçada. 

ESCALA  1 PASSEIG 
PORT VELL 

Accés per a vianants que comunica el passeig superior amb el 
passeig inferior del Port Vell, en ambdós sentits. Mida d’1.5 m 
d’ample en dos trams. 

ESCALA  2 PASSEIG 
PORT VELL 

Accés per a vianants que comunica el passeig superior amb el 
passeig inferior del Port Vell, en ambdós sentits. Mida d’1.5 m 
d’ample en dos trams. 

ESCALA  3 PASSEIG 
PORT VELL 

Accés per a vianants que comunica el passeig superior amb el 
passeig inferior del Port Vell, en ambdós sentits. Mida d’1.5 m 
d’ample en dos trams. 

ESCALA  4 PASSEIG 
PORT VELL 

Accés per a vianants que comunica el passeig superior amb el 
passeig inferior del Port Vell, en ambdós sentits. Mida d’1.5 m 
d’ample en dos trams. 

VIAL 1 ESPATLLER 
MOLL 
D’ABRIC 
PORT VELL 

Vial per a vianants a una cota superior del passeig inferior del 
moll d’abric del Port Vell. Té una mida de 5 m d’amplada.  

VIAL 2 ESPATLLER 
MOLL 
D’ABRIC 
PORT NOU 

Vial per a vianants a una cota superior del passeig inferior del 
moll d’abric del Port Nou. Té una mida de 7 m d’ample. Apte 
per a vianants i vehicles. 

VIAL 3 MOLL 
D’ABRIC 
PORT VELL 

Accés per a vehicles i vianants al moll de llevant del port que 
comunica amb l’accés per Ocata. Doble sentit de circulació. Té 
una mida de 5 m d’amplada. 
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VIAL 4 MOLL 
D’ABRIC 
PORT NOU 

Accés per a vehicles i vianants al moll de ponent del port que 
comunica amb l’accés per Alella. Doble sentit de circulació. Té 
una mida de 7 m d’ample. Apte per a vianants i vehicles. 

VIAL 5 CIRCUIT 
INTERIOR 
PORT 

Circulació de vehicles en ambdós sentits per tot el recinte del 
port. Té una mida de 7 m d’ample al port vell i de 5.5 m 
d’ample al port nou. 

VIAL 6 ZONA 
COMERCIAL 

Vial per a vianants que transcorre paral·lel a la zona comercial. 
Té una mida de 2 m d’ample. 

PALANCA 
CENTRAL 1 

PALANCA 
CENTRAL 
PORT VELL 

Palanca central on hi trobem disposats els diferents pantalans 
on hi ha amarrades les embarcacions. Accés només per a 
vianants excepte en cas d’emergència. Té una amplada de 6 
metres. 

PALANCA 
CENTRAL 2 

PALANCA 
CENTRAL 
PORT NOU 

Palanca central on hi trobem disposats els diferents pantalans 
on hi ha amarrades les embarcacions. Accés per a vianants i 
vehicles. Té una amplada de 3.5 metres.  

 
(veure plànol accessos al port i vials interiors P 1.3  - Annex 3) 
 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

L’actual instal·lació està formada per l’ampliació d’un primer port construït al 1975 en base de la concessió 
atorgada per Ordre Ministerial de 26 de maig de 1972 a la societat Promociones Portuarias S.A., construint 
un altre port el 1994 a ponent del mateix  enderrocant l’espatller de l’antic contradic, de manera que entre 
els “dos ports” hi ha una àmplia superfície de terra que acull l’edifici de capitania, la Base Nàutica  
(que gestiona el Club Nàutic Masnou), la dàrsena pesquera (que gestiona Ports de la Generalitat), i 
diferents instal·lacions. Aquesta ampliació es va fer en base d’una segona concessió de data 27 de març 
de 1991. 
 
El port d’estructura en dos nivells, el corresponent als molls i palanques, que compren la major part del 
port, i el nivell superior, que corresponen exclusivament al vial adossat a les vies del ferrocarril. 
 
A l’inici de l’esplanada de l’antic contradic, junt al moll de ribera hi ha una superfície que acull un escar 
(KalamarCenter); l’altre, està ubicat a l’extrem de la segona alineació del dic d’abric, al costat de llevant 
de la bocana (Varadero Masnou). A l’extrem d’aquesta explanada hi ha la benzinera i la capitania. 
 
Al llarg del vial que discorre paral·lelament al moll de ribera hi ha ubicats diferents locals comercials, 
dedicats a la restauració, a l’oci nocturn i al servei a les embarcacions. El port disposa de 258 panyols; uns 
se situen a la part nova del port, adossats a l’espatller del contradic, i els altres a la zona comercial del port 
antic. 
 
El port disposa de dos accessos amb control automàtic per a vehicles. Hi ha vàries àrees d’aparcament 
principal. Una s’ubica al moll de ribera associat al pantalà principal del ponent, una altra annexa a l’àrea 
dels edificis de serveis (Capitania, Base Nàutica, Benzinera...), i una tercera al passeig superior. Al llarg dels 
vials interiors, hi ha 726 places d’aparcament. Tots els vials interns del port són accessibles als vehicles 
dels bombers.  
 
El calat del port oscil·la entre els 3 i 5 metres. 
 

1.4.1 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Tots els edificis consten únicament de PB, llevat dels següents: 
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 Capitania = PB + PP 

 Escola de Vela = PB + PP (gestió pròpia del Club Nàutic Masnou) 

 Antiga Torre de control = PB + 3PP 
 
La instal·lació consisteix en dos ports que comparteixen una bocana, orientada a ponent. L’estructura 
d’amarraments és molt similar a les dues instal·lacions i consta d’un pantalà principal perpendicular al moll 
de ribera, per tant, amb orientació NNO-SSE, dels quals parteixen perpendicularment 5 pantalans del 
pantalà principal del ponent i 6 pantalans del de llevant.  
 
La bocana, orientada a l’oest, té una amplada màxima de 85.13 metres, i mínima de 68.56 metres. El seu 
calat és de 5 metres tot i que s’ha detectat una progressiva sedimentació de sorres que poden obligar a la 
realització de dragats periòdics, i que de fet, es realitzen amb draga pròpia.  
 
El port de Masnou es tracta d’una instal·lació artificial que proporciona un àrea protegida pel dic de recer 
i el contradic del port que configuren una bocana central. L’espatller és de formigó en massa i adossats a 
ell hi ha els panyols. 
 
La secció dels dics de recer y de ponent es conforma exteriorment amb blocs d’escullera d’unes 6 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. 
 
La totalitat de molls són de formigó en massa, massissos. Pel que respecta a les 11 palanques, esta 
formades per plaques alveolars de formigó, prete4sades, de 3,00 metres d’amplada recolzades sobre piles 
de formigó.  
 
Els edificis disposen d’una estructura de formigó armat. 
 

1.4.2 ÀREES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
L’àmbit de la concessió té una superfície total de 205.972,47 m2 dels quals 116.997,74 corresponen al 
mirall d’aigua i els restants 88.974,73 m2 a la de terra. 
 
El port s’estructura a efectes de l’anàlisi del risc en onze àrees (veure plànol 1.7.2 – Annex 3). Cal senyalar 
que hi ha la possibilitat de realitzar un tancament de la totalitat del port ja que tan sols és accessible pels 
dos accessos per a vehicles als dos costats del port i per a vianants per quatre punts.  
 

1.4.2.1 ÀREES/ZONES 
 

ÀREA 1 Mirall d’aigua Amarradors, molls i palanques. És el nucli central del port 
al voltant del qual s’organitzen la resta d’àrees. La 
superfície d’aquesta àrea és de 44.455,40 m2  dels quals 
36.752,40 m2 corresponen a la superfície d’aigua, i 
7.703,00 m2 corresponen a la zona de terra. Al llarg de les 
palanques hi ha distribuïdes torretes per al 
subministrament d’aigua i electricitat. El fondeig es 
realitza mitjançant morts de formigó i norais a terra. 

ÀREA 2 Aigües interiors Són les zones d’aigua que no estan ocupades 
directament pels amarradors. És la zona de navegació de 
les embarcacions i inclou els canals de navegació entre 
els amarradors. Té una superfície de 67.483,60 m2 

d’aigua. 
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ÀREA 3 Vials interiors Distingim els vials interiors del port que incorporen zones 
d’aparcament i les voreres per a vianants. Els vials, 
aparcaments i voreres tenen una superfície total de 
33.077,97 m2 i la zona verda 1.420,77 m2, en total 
34.498,74 m2. Són en total 726 places. 

ÀREA 4 Benzinera La instal·lació disposa de dos dipòsits de 25.000 litres 
cadascun, un per a gasoil i l’altre per a gasolina sense 
plom. Hi ha dos sortidors per a gasoil y un per a gasolina. 
Al costat de la benzinera hi tenim una màquina 
d’aspiració d’aigües de sentina i aigües residuals. Disposa 
d’un magatzem petit i tota la zona té una superfície de 
551,82 m2 . 

ÀREA 5 Edificis portuaris Edificis vinculats a l’activitat nàutica esportiva. És 
únicament una zona de terra. Els locals acullen les 
instal·lacions que presten serveis als usuaris del port, 
com la Capitania, els panyols, els vestuaris i serveis, 
vestuari mariners i magatzems. Tots estan desenvolupats 
en PB excepte l’edifici de capitania que consta de PB i PP. 

ÀREA 6 Locals comercials Locals destinats a prestar serveis a les persones, dedicats 
a la restauració, compra-venda i lloguer d’embarcacions, 
manteniment d’embarcacions, locals d’oci nocturn. Són 
en general, edificis de pública concurrència, en part 
gestionats per personal aliè a la concessionària, tots 
desenvolupats en PB, excepte l’antiga Torre de Control 
que disposa de PB i 3 PP, on s’hi ubiquen oficines.  

ÀREA 7 Dàrsena pesquera Donat que està gestionada directament per Ports de la 
Generalitat es considera com una zona que inclou 
superfície de terra (1.653,89 m2) i d’aigua (2.068,00 m2), 
en total 3.721,89 m2. Actualment hi han 9 embarcacions 
pesqueres. 

 
Es tracta d’un àrea que disposa d’una porta corredissa de 
6,0 m d’amplada que es tanca entre les 22:0 hores i les 
6:00 i de la que disposen de clau els usuaris de la dàrsena 
i del port esportiu. Disposen de 32 panyols, un dels quals 
conté material contra incendis, i el port en té na còpia 
per casos d’emergència. 
La dàrsena disposa d’un contenidor de 5 m3, per a residus 
banals que gestiona CESPA per encàrrec de Ports de la 
Generalitat. 

ÀREA 8 Base nàutica Es tracta d’una l’àmplia esplanada de vela lleugera amb 
una superfície de 3.502,84 m2 que, a més de la 
plataforma per les embarcacions, disposa de diferents 
magatzems per als estris. La rampa està orientada cap a 
la bocana. També existeix un edifici de 392,00 m2 de 
planta que disposa de PB + PP, amb aula per a l’escola de 
vela lleugera. 
La gestió directa és del Club Nàutic Masnou, no de 
Promociones Portuarias S.A. Disposa de PAU propi, del 
qual, Promociones Portuarias S.A., en té una còpia 
actualitzada. 
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ÀREA 9 Escars La zona ocupada pels dos escars (7.197,29 m2) que també 
acullen les motos d’aigua i forabords, es considera a 
efectes de l’anàlisi dels riscos com una zona, però cal 
tenir present que tenen la seva pròpia gestió al marge de 
Promociones Portuarias SA:  KalamarCenter  
(Jordi’sNaùtic) amb 3.938,50 m2 a l’extrem de ponent del 
moll del dic d’abric, junt a la bocana i  Varadero Masnou, 
amb 3.258,79 m2 a l’inici del moll de la benzinera (Antic 
contradic del port vell), junt al moll de ribera. 

ÀREA 10 Esculleres i espatllers Es tracta 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 és de 21.931,00 m2 i la dels 
espatller és de 1.724,19 m2. En total 23.655,19 m2. 

ÀREA 11 Avantport Acull la bocana del port, amb una superfície de 10.693,74 
m2,  i que és d’ús general. 

 
Els edificis i locals de que disposa el port estan repartits al llarg del port i són els que es detallen al quadre 
adjunt amb el seu ús i la seva superfície: 
 

UBICACIÓ EDIFICI ÚS PLANTA SUPERFÍCIE 

Port Vell contradic (moll benzinera) Capitania 
Capitania 

Administració 
PB 112,50 

 Capitania 
Capitania 

Administració 
PP 112,50 

Port Vell contradic (moll benzinera) 
Antiga torre 

Control 
Magatzem PB 45,92 

Moll llevant Magatzem Magatzem PB 56,70 

Locals en moll de ribera sota vial Mòdul sota vial Panyols PB  168 

Locals en moll de ribera sota vial Mòdul sota vial Panyols PB  168 

Locals en moll de ribera sota vial Mòdul sota vial Panyols PB  168 

Locals en moll de ribera sota vial Mòdul 
Vestuaris 

(Alella) 
PB  50,00 

Locals en moll de ribera sota vial Mòdul sota vial 
Vestuaris 

(Ocata) 
PB  35,00 

Moll contradic (ponent) 
Mòduls junt 

espatller 
Panyols PB 507,29 

Moll de ribera (junt accés Alella) Caseta PRK Control aparc. PB 22,00 

Moll de ribera (junt accés Alella) Mòdul serveis ET PB 34,36 

Moll de ribera (junt accés Ocata) Mòdul serveis ET PB  42,00 

TOTAL m2 PB 1.409,77 

 PP  112,50 

 
La relació dels locals (de llevant a ponent) els seus usos i les seves superfícies és la següent: 
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NÚMERO LOCAL NOM COMERCIAL ÚS SUPERFÍCIE 

B100 NOU WOK RESTAURACIÓ 440,75 

B000 FREDDISSIMO RESTAURACIÓ 77,00 

B001 
MIQUEL MORALES NAUTICAL 
SERVICES 

NÀUTICA 84,00 

B002 LOUNGE BAR BAR MUSICAL 84,00 

B003 TITUS BAR MUSICAL 672,00 

B011 MAGATZEM - DESPATX MINATO OFICINES 61,00 

B013 SAL BAR MUSICAL 92,61 

B014 ERKHO SIDER SERVEIS 71,39 

B015 LUXURY BOATS NÀUTICA 84,00 

B016 LUXURY MARESME NÀUTICA 106,00 

B017/18/19 COLOMA COMERÇ 306,00 

B020 TANCAT  84,00 

B021/22 COLOMA  COMERÇ 123,00 

B023 PUNYETETES COMERÇ 97,44 

B024 NÀUTICA MASNOU NÀUTICA 70,56 

B025 SERVIMAR NÀUTICA NÀUTICA 84,00 

B026 MINATO RESTAURANT 84,00 

B027 NÀUTICA LUGO NÀUTICA 84,00 

B028 MR ASSESSORS NÀUTICS ASSESSORIA 84,00 

B029/30 EL TIMONEL RESTAURANT 168,00 

B031 MOTORTECNIC NÀUTICA 84,00 

B032 STAY NÀUTICA NÀUTICA 84,00 

B033/34/35 MARINA ESTRELLA NÀUTICA 471,00 

B036 STAY NÀUTICA NÀUTICA 84,00 

B037 MARINA ESTRELLA NÀUTICA 168,00 

B038 DAVID MAS - VELES NÀUTICA 84,00 

A040 STAY MEDITERRANEAN CHARTER NÀUTICA 84,00 

A041/A042 ESCOLA NÀUTICA MASNOU NÀUTICA 168,00 

A043 EL TINGLADO DE PERICO NÀUTICA 84,00 

A044 NÀUTICA MAR NÀUTICA 84,00 

A045 STAY SERVICE NÀUTICA 84,00 

A046 ANTONIO RODRÍGUEZ - PALETA COMERÇ 84,00 

A047 MARINA ESTRELLA NÀUTICA 84,00 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

18 
 

A048 MARINA ESTRELLA NÀUTICA 84,00 

A049 SENT YACHT NÀUTICA 133,74 

B050 CARPINTERIA NÀUTICA NÀUTICA 124,00 

A053 MOTORPROJECT - VOLVO NÀUTICA 84,56 

A054 J.J. NÀUTIC NÀUTICA 84,56 

A55/56/57 EL PEIX BURLETA RESTAURACIÓ 422,80 

B58/59 LA CAPRICCIOSA RESTAURACIÓ 168,00 

B060 BAR PAPPARAZZI BAR MUSICAL 84,56 

B061 LEO RESTAURACIÓ 84,56 

B062 TAKE IT EASY BAR MUSICAL 84,56 

B063 LOS GALLEGOS DE PORT MASNOU RESTAURACIÓ 84,56 

B65B EUROPA BAR MUSICAL 86,98 

B65A LOLA’S LOUNGE RESTAURACIÓ 172,32 

B066 MOLL OEST RESTAURACIÓ 259,30 

A054 EL PEIX BURLETA RESTAURACIÓ 84,56 

B069/70/71 LA CUINA DELS CAPITANS RESTAURACIÓ 204,96 

B072/73 TECHNOBIT BAR MUSICAL 136,64 

B074/B075 LA SANTA RESTAURACIÓ 136,64 

A076 ANTIK BAR BAR MUSICAL 68,32 

A077 CREATIVOS EN LA PLAYA COMERÇ 68,32 

A078/79/80 DELUXE BAR MUSICAL 204,96 

A081 PANYOLS SR. SAMÓN PANYOLS 68,32 

B082/83 DISCOTECA LYO BAR MUSICAL 136,64 

B084 FRANKFURT EL SALERO RESTAURACIÓ 68,32 

B085/86 EL SALERO DEL PORT RESTAURACIÓ 136,64 

B087 TRATTORIA D’AUTTORE SALERO RESTAURACIÓ 68,32 

B088/89 LA PIZZA DI PIERO RESTAURACIÓ 204,96 

B90 SALOMA RESTAURACIÓ 204,96 

B091/92 LA NIT REAL DISCOTECA 136,64 

A093 EL ÚLTIMO BAR MUSICAL 68,32 

A094/95 EL GUIRIGALL RESTAURACIÓ 136,64 

A096/97 
REST. XINÈS GRAN MURALLA DE 
ORO 

RESTAURACIÓ 136,64 

B112-TORRE DESPATX SR. GULLO (3 PP) SERVEIS 183,68 

TOTAL 66 uts.  9.017,73 
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Al quadre adjunt es detallen les superfícies més característiques del port, dividides en 11 àrees d’activitat: 
 

ÀREES AIGUA TERRA TOTAL 

A 1 MOLLS, PALANQUES I AMARRAMENTS 36.752,40     7.703,00     44.455,40 

A 2 AIGÜES INTERIORS 67.483,60 - 67.588,60 

A 3 VIALS INTERIORS, APARC. I VORER. -     34.498,74        34.498,74 

A 4 BENZINERA -       551,82          551,82 

A 5 LOCALS PORTUARIS - 778,77     778,77      

A 6 LOCALS COMERCIALS -       9.423,19          9.423,19 

A 7 DÀRSENA PESQUERA  2.068,00 1.653,89    3.721,89 

A 8 ESPLANADA VELA LLEUGERA - 3.502,84 3.502,84 

A 9 ESCARS -       7.197,29          7.197,29 

A 10 ESCULLERES  I ESPATLLERS -     23.655,19        23.655,19 

A 11 AVANTPORT 10.693,74 - 10.693,74 

SUPERFÍCIE TOTAL 116.997,74    88.974,73      205.972,47 

 
1.4.2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EXISTENTS 

 
a) Subministrament d’aigua: El port disposa de 2 xarxes de distribució d’aigua potable abastada per la 

xarxa municipal que gestiona SOREA i que arriba al port per la zona d’Ocata. (Veure plànol P. 2.4.2.B 
per detall de la xarxa d’hidrants - Annex 3).El port disposa d’un dipòsit de 300 m3 situat al costat de 
llevant del moll de ribera com reserva per fer front a possibles problemes en el subministrament 
 
D’altra banda, tots els amarraments disposen de preses d’aigua potable a través de les corresponents 
torretes. 
 

b) Evacuació d’aigües residuals. La totalitat d’aigües residuals que es generen a l’àmbit del port es 
bombegen fins a la xarxa municipal que les porta fins la EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals). 
El bombejament es realitza des de tres punts, tots ells situats al moll de ribera, (O’Galego, vestuari 
mariners i Coloma). 
 
Al moll de la explanada de vela lleugera es disposa d’un equip d’aspiració per recollir les aigües grises 
i les aigües de la sentina de les embarcacions equipat amb un separador d’hidrocarburs. 
 

c) Subministrament elèctric: Disposa de dues estacions transformadores que gestiona FECSA-ENDESA 
una de elles amb una potència contractada de 63 kw ubicada a al costat del Restaurant Nou-Wok, i 
una altra de 25 kw ubicada a l’entrada d’Alella. 
 
A més, disposa d’un generador per activar les bombes de succió a l’accés del costat Alella, l’enllumenat 
públic de la part nova del port i el control d’accessos de la zona d’Alella,  en cas de fallida del 
subministrament elèctric. 
 

d) Benzinera: Ubicada a l’extrem del moll central, la gestiona directament Promociones Portuarias S.A. 
i està abanderada per REPSOL; disposa de pagament amb tarja i autoservei 24 hores. Disposa de 2 
dipòsits de 25.000 litres cadascun (un de gasoil i un de benzina sense plom 95), i tres sortidors,: 
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2 de gasoil 
1 de benzina sense plom 95 

 
L’espai ocupat per la benzinera està tancat delimitant un espai de 11.20 m2. La benzinera està 
equipada amb dos extintors de 12 i 50 kg de pols sec i una BIE. També disposa d’un hidrant, d’un kit 
complert de material per prevenir i recollir vessaments i cada sortidor disposa del seu extintor. 
 

e) Subministrament de gas: Els locals comercials disposen de gas natural, una zona distribuïda a través 
del túnel de l’entrada de ponent (Alella) i es gestiona directament por la companyia, i l’altra que 
subministra exclusivament al Restaurant Nou-Wok situat a l’entrada d’Ocata del port. La clau general 
de pas s’ubica fora del recinte del port (veure plànol P. 1.7.4- Annex 3).Alguns locals disposen de gas 
butà, que distribueix REPSOL BUTANO per a les instal·lacions  -  calefacció i cuina. 
 

f) Recollida de Residus especials: Existeix un punt blau situat junt a l’accés del costat d’Alella. Consisteix 
en un espai que gestiona el mateix port equipat amb contenidors per a recollir: 

 fluorescents 

 bateries 

 pintures 

 envasos  metàl·lics 

 plàstics contaminats 

 filtres d’oli 

 ànodes de zenc 

 draps contaminats 

 dissolvents 
 
A més, repartits pels molls hi ha 9 illes de 5 contenidors, cadascun de 80 litres de capacitat per recollir: 
vidre, paper i cartró, matèria orgànica, envasos i rebuig. A tots els pantalans hi ha papereres de 
recollida de rebuig. 
 

g) Grues: Port Masnou no gestiona directament les dues zones per l’avarada de les embarcacions, el 
Kalamar Center, ubicat al final del moll d’abric, prop de la bocana, que disposa d’una grua i Varadero 
Masnou, situat al moll central del port, amb una cubeta pel travellift de 50 t. La grua situada al seu 
costat té una potència de 5 t. 
 

h) Enllumenat exterior: Al llarg del port existeix una xarxa d’enllumenat públic que inclou: 70 punts 
d’enllumenat al port vell, dels quals 40 són de 125 kw i 30 de 250 kw de potència. A la part nova del 
port, hi ha 100 punts d’il·luminació de 125 kw de potència cadascun. També les torretes disposen de 
punts de llum d’abalisament. Actualment s’està procedint a canviar aquest enllumenat per 
enllumenat led.  

 
i) Vídeo vigilància. El port disposa d’un sistema de control a través de càmeres de TV, 57 en total, del 

les quals 51 estan destinades a controlar els molls de les embarcacions i la bocana, i 6 als accessos. 
 

j) Megafonia i dades. Existeix una xarxa de distribució de veu i dades al llarg de tot el port, també està 
dotat d’una xarxa WI-FI per a la zona de trànsits.  

 
1.4.3 ACTIVITATS A LA INSTAL·LACIÓ 

 
L’activitat esportiva es la que dóna sentit a la concessió administrativa del port a Promociones Portuarias 
SA. L’única activitat dins del port no lligada de manera directa amb l’activitat esportiva és la dels locals 
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dedicats a la restauració i a l’oci i alguna de les botigues de la zona de ribera i del moll de ribera, d’accés 
públic. 
 
La resta d’activitats giren al voltant de l’activitat esportiva. L’activitat que es desenvolupa en el port és la 
pràctica de la nàutica esportiva que inclou navegació a motor i vela i la pesca esportiva. En total disposa 
de 1.054 punts d’amarrament, dels que 142 corresponen a l’ús públic tarifat. 
 
La superfície dels amarraments és de 36.752,40 m2 i l’eslora mitja és relativament petita però mes gran 
que la d’altres ports del litoral. L’escar situat junt a la bocana disposa d’una longitud de moll que pot acollir 
unes 10 embarcacions de fins a 8,00 m. Els 1.054 amarraments es reparteixen entre les dues dàrsenes de 
ponent (port nou) i de llevant (port vell) - (veure plànol Àrea 1 per a la distribució del amarradors - Annex 
3 ). 
 

ÀREES ACTIVITATS 

A1 MOLLS, PANTALANS I AMARRAMENTS 

- Atracament segur de les embarcacions. 

- Pujada i baixada dels usuaris a les embarcacions 

- Subministrament d’aigua i electricitat a les 

embarcacions 

A2 AIGÜES INTERIORS 
- Navegació de les embarcacions per l’interior del 

port 

A3 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 

A4 BENZINERA 

- Descàrrega i emmagatzematge de combustible. 

- Subministrament de combustible a les 

embarcacions 

A5 LOCALS PORTUARIS 

- Direcció, control, administració i gestió del port. 

- Suport a la marineria 

- Emmagatzematge d’estris nàutics i pesquers  

pels armadors (panyols) 

- Magatzem general del port 

- Vestidors i lavabos pels usuaris del port 

- Locals tècnics 

- Punt Blau del port 

A6 LOCALS COMERCIALS 

- Locals destinats a la restauració i l’oci, a activitats 

nàutiques, oficines i botigues d’un ampli 

espectre, relacionades amb la nàutica, l’oci i 

altres activitats 

  (requereixen la corresponent llicència d’activitat 

i, en el seu cas d’un Pla d’autoprotecció) 

A7 ESPLANADA VELA LLEUGERA 

- Emmagatzematge d’embarcacions de vela 

lleugera i taules a vela ( windsurf) 

- Aprenentatge a navegar 

- Llançament i sortida del mar de les embarcacions 
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A8 ÀREA PESQUERA 

- Atracament segur de les embarcacions. 

- Pujada i baixada dels pescadors a les 

embarcacions 

- Estesa i reparació de xarxes 

- Magatzem de xarxes i altres medis 

- Descàrrega del peix 

- Càrrega en camions del peix 

A9 
ESCAR / ÀREA CARENAT I TALLERS 

(2 instal·lacions) 

- Hissada i llançament d’embarcacions fins a 22 m 

d’eslora 

- Reparació, manteniment i neteja d’embarcacions 

- Hivernada d’embarcacions 

- Buidat de sentines i d’aigües residuals 

A10 ESCULLERES  I ESPATLLERS 

- Obres d’abric i defensa de la terra i l’aigua del 

port, per tant sense cap activitat llevat del 

passeig per l’espatller. 

- Activitats no autoritzades són la pesca amb 

canya i la pràctica del submarinisme junt 

l’escullera 

A11 AVANTPORT - Accés i sortida del port de les embarcacions 

 
1.5 OCUPACIÓ 

 
1.5.1 PLANTILLA 

 
ÒRGANS DE GOVERN (Capítol 3 del Reglament Particular de Policia, Gestió i Explotació del Port Esportiu 
del Masnou) 

Són òrgans de govern i representació del Port Masnou: la Junta d’accionistes, el Consell d’Administració, 
el Director- Gerent i el Capità del port. 

Junta d’Accionistes. És l’òrgan superior de govern de la societat concessionària. Esta integrada per tots 
els socis amb dret a vot que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria. Els 
seus accords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva. 

El Consell d’Administració. Correspon al Consell d’Administració, com òrgan col·legiat: ostentar la legal 
representació de la Concessionària. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses i la proposta de 
repartiment que formuli per a cada exercici el Director-Gerent. Nomenar i remoure les persones que hagin 
d’ostentar qualsevol càrrec o portar a terme funcions dins del port. Atorgar contractes de cessió de dret 
d’ús sobre elements portuaris i instar la seva resolució. Reclamar judicialment les sumes acreditades per 
la Concessionària per prestació de serveis, cessió de drets d’ús, temporals o definitius i per qualsevol altre 
concepte. 

El Director-Gerent: Correspon al Director-Gerent la direcció del port, la seva organització general, i la 
gestió de tots els seus serveis. 

Formular el pressupost de despeses i proposar al Consell d’Administració la distribució d’aquestes entre 
els titulars de dret d’ús, així com les tarifes a percebre per la prestació de serveis portuaris. 

El comandament de tot el personal de la Concessionària. L’administració de la societat i del propi port 
esportiu. L’exercici de totes aquelles facultats que el Consell d’Administració li tingui delegades i figurin en 
l’escriptura d’apoderament que se li hagi atorgat.  
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Capità: correspon al capità del port assumir les funcions del Director- Gerent en absència d’aquest. 
La regulació i control de les operacions del moviment general de les embarcacions, les seves entrades, 
sortides, fondejos, amarratges, maniobres d’atracament i desatracament i l’assignació d’amarratges. 
Controlar l’entrada de vehicles i persones dins del recinte portuari. Exigir a tots els usuaris del port, per 
qualsevol títol, el compliment de les prescripcions del  Reglament i disposicions legals aplicables i denegar 
la prestació de serveis o la seva suspensió, en els supòsits previstos en el Reglament donant compte al 
Director - Gerent dels incompliments que es produeixin. Comprovar el normal funcionament del port; 
inspeccionar totes les instal·lacions, serveis i béns ubicats dins de la zona de servei del port. Prevenir, evitar 
i denunciar les infraccions que es puguin cometre en relació amb la normativa vigent, donant compte de 
les seves actuacions a l’autoritat competent. Controlar el compliment de les mesures de control 
mediambiental exigides per la llei i pel Reglament. Ordenar la retirada de vehicles, mercaderies i objectes 
que dificultin el normal funcionament del port o no utilitzin les zones previstes. Tenir, sota la dependència 
del Director - Gerent, al seu càrrec, tot el personal administratiu, de marineria i vigilància del port. 

Equip professional 
El port compta amb un equip professional que s’ocupa de la gestió portuària, esportiva i social de l’entitat 
i que comprèn totes les funcions pròpies d’una organització empresarial. 
 
La composició de l’equip professional del 2018, distribuïts per categories, i en funció de la seva relació 
amb el port, es la següent: 
 

Categoria Fixes Caps de 
setmana 

Externs 

Director-Gerent 1   

Sotsdirector 1 0/1  

Capità 1 0/1  

Coordinadora Tècnica 1 0/1  

RMA 1   

Marineria   12 6  

Vigilància (SP4)    5 / 6 

Administració 5   

Neteja (MULLOR) 1 1 1 

TOTALS 23 7/8 6 / 7 

 
La responsabilitat de Qualitat i Medi Ambient (RMA) és pròpia. 

 
1.5.2 QUADRES DE PRESÈNCIA EN LES DIFERENTS HORES DEL DIA DE PERSONAL I 

OCUPANTS 
 
1.5.2.1 PERSONAL PROPI DE PROMOCINOES PORTUARIAS S.A. 

 

 L’horari d’oficines és: laborable de 9:00 h a 18:00 h (tot l’any) 

 Dissabtes de 9:00 h a 14:00 h 

 Diumenges i festius de 10:00 h a 14:00 h 
 
Els torns dels mariners cobreixen les 24 hores del dia, de la mateixa manera que la vigilància i el control 
d’accessos, que també cobreixen les 24 hores. A més a més, durant el torn de nit, sempre hi haurà com a 
mínim, dos mariners del port, un reforç de vigilància de 21:00 a 07:00 i els caps de setmana i vigílies de 
festius i haurà, a més, un segon reforç de vigilància (podent arribar a ser fins a 4 vigilants si s’escau) i un 
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reforç al control d’accessos (podent arribar a ser fins a 3 si s’escau).  Tant el personal de vigilància com els 
auxiliars del control d’accessos pertanyen a una empresa subcontractada. 
 
Dies feiners (tot l’any) 

PERSONAL 
0 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

22 

24 

Marineria 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

Vigilància 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Control accés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Administració    5 5 5 5 5  5 5 5       

Gerent    1 1 1 1 1  1 1 1       

Capità    1 1 1 1 1  1 1 1       

Total 3 3 6 13 13 13 13 13 6 13 13 13 4 4 4 4 4 4 

  

Diumenges i festius 

PERSONAL 
0 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

22 

24 

Marineria 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Vigilància (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Control accés (2) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Administració     1 1 1 1           

Gerent                   

Capità     1 1 1 1           

Total 4 4 4 6 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 

 

(1) Poden arribar a 4 

(2) Poden arribar a 3 

 

1.5.2.2 PERSONAL DELS LOCALS COMERCIALS 

 

Pel que respecta als locals al moll de ribera 

NÚM. LOCAL NOM COMERCIAL ÚS SUPERFÍCIE PERSONAL OCUPANTS 

B100 NOU WOK RESTAURACIÓ 440,75 7 220 

B000 FREDDISSIMO RESTAURACIÓ 77,00 3 38 

B001 
MIQUEL MORALES NAUTICAL 
SERVICES 

NÀUTICA 84,00 2 est 6 

B002 LOUNGE BAR BAR MUSICAL 84,00 2 42 

B003 TITUS BAR MUSICAL 672,00 18 336 

B011 MAGATZEM - DESPATX MINATO OFICINES 61,00 4 est 5 

B013 SAL BAR MUSICAL 92,61 2 46 

B014 ERKHO SIDER SERVEIS 71,39 4 5 
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B015 LUXURY BOATS NÀUTICA 84,00 4 6 

B016 LUXURY MARESME NÀUTICA 106,00 4 8 

B017/18/19 
B21 / 22 

COLOMA (2 l) COMERÇ 429,00 19 32 

B020 TANCAT  84,00 2 est 9 

B023 PUNYETETES COMERÇ 97,44 4 7 

B024 NÀUTICA MASNOU NÀUTICA 70,56 3 5 

B025 SERVIMAR NÀUTICA NÀUTICA 84,00 3 6 

B026 MINATO RESTAURANT 84,00 9 42 

B027 NÀUTICA LUGO NÀUTICA 84,00 1 6 

B028 MR ASSESSORS NÀUTICS ASSESSORIA 84,00 2 6 

B029/30 EL TIMONEL RESTAURANT 168,00 7 84 

B031 MOTORTECNIC NÀUTICA 84,00 3 6 

B032/36/40/ 
45 

STAY NÀUTICA (4 l) NÀUTICA 336,00 21 5 

B033/34/35 
B37/A47/A48 

MARINA ESTRELLA (4 l) NÀUTICA 807,00 19 60 

B038 /39 DAVID MAS - VELES NÀUTICA 84,00 7 6 

A041/A042 ESCOLA NÀUTICA MASNOU NÀUTICA 168,00 9 13 

A043 EL TINGLADO DE PERICO NÀUTICA 84,00 3 6 

A044 NÀUTICA MAR NÀUTICA 84,00 2 6 

A046 ANTONIO RODRÍGUEZ - PALETA COMERÇ 84,00 3 6 

A049 SENT YACHT NÀUTICA 133,74 1 10 

B050 CARPINTERIA NÀUTICA NÀUTICA 124,00 2 9 

A053 MOTORPROJECT - VOLVO NÀUTICA 84,56 5 6 

A054 J.J. NÀUTIC NÀUTICA 84,56 1 6 

A55/56/57 EL PEIX BURLETA RESTAURACIÓ 422,80 13 211 

B58/59 LA CAPRICCIOSA RESTAURACIÓ 168,00 6 84 

B060 BAR PAPPARAZZI BAR MUSICAL 84,56 2 42 

B061 LEO RESTAURACIÓ 84,56 5 42 

B062 TAKE IT EASY BAR MUSICAL 84,56 7 42 

B063 
LOS GALLEGOS DE PORT 
MASNOU 

RESTAURACIÓ 84,56 5 42 

B65B EUROPA BAR MUSICAL 86,98 2 43 

B65A LOLA’S LOUNGE RESTAURACIÓ 172,32 11 86 

B066 MOLL OEST RESTAURACIÓ 259,30 14 130 

B069/70/71 LA CUINA DELS CAPITANS RESTAURACIÓ 204,96 11 102 

B072/73 TECHNOBIT BAR MUSICAL 136,64 6 68 
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B074/B075 LA SANTA RESTAURACIÓ 136,64 8 68 

A076 ANTIK BAR BAR MUSICAL 68,32 2 34 

A077 CREATIVOS EN LA PLAYA COMERÇ 68,32 7 34 

A078/79/80 DELUXE BAR MUSICAL 204,96 7 102 

A081 PANYOLS SR. SAMÓN PANYOLS 68,32 0 0 

B082/83 DISCOTECA LYO BAR MUSICAL 136,64 5 68 

B084/85/86/ 
87 

FRANKFURT EL SALERO RESTAURACIÓ 68,32 19 34 

B088/89 LA PIZZA DI PIERO RESTAURACIÓ 204,96 7 102 

B90 SALOMA RESTAURACIÓ 204,96 6 102 

B091/92 LA NIT REAL DISCOTECA 136,64 9 68 

A093 EL ÚLTIMO BAR MUSICAL 68,32 4 34 

A094/95 EL GUIRIGALL RESTAURACIÓ 136,64 10 68 

A096/97 
REST. XINÈS GRAN MURALLA DE 
ORO 

RESTAURACIÓ 136,64 9 68 

TOTAL 66 uts.   351 2.778 

 
Pel que respecta a altres locals 

NÚM. LOCAL NOM COMERCIAL ÚS SUPERFÍCIE PERSONAL OCUPANTS 

B112-TORRE DESPATX SR. GULLO (3 PP) SERVEIS 183,68 2 0 

Edif. Moll ben. Escola de vela C.N. del Masnou Vela lleugera  34 50 

B0101 Varador Masnou (moll benzinera) Varador  10 0 

A050 Varador Jordi’sNaútic Varador  9 0 

TOTAL 55 unitats    55 50 

 
 
El personal és el que consta al cens realitzat per Promociones Portuarias S.A. mentre que els ocupants 
s’han deduït considerant que la superfície ocupable és del 75 % del total i que la densitat és d’una persona 
cada 1,5 m2 en bars musicals i restaurants i d’una persona cada 10 m2 als comerços i nàutiques. 
 
A la dàrsena esportiva al punt 1.6.7 (Diagrama de persones per zones) s’ha fet una estimació de l’ocupació 
màxima, però cal tenir present els següents raonaments: 

 - El port és un punt d’intercanvi entre terra i mar i on els usuaris a terra, estan generalment molt poc 
temps, el suficient per aparcar el cotxe i pujar a bord de l’embarcació per 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 netejar l’embarcació. 

- El nombre de persones que pernocten a bord és molt reduït i es limita a transeünts (com a mitjana uns 
25 amb alguna punta en època estival que pot arribar a 200 persones) 

- L’estada als locals portuaris (vestidors, lavabos o panyols) pels usuaris del port és alternativa a l’estada a 
bord. 
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Cal tenir en compte que s’han pres les ocupacions màximes de cada zona possible del port. És a dir, en 
ser un àrea de molta rotació de gent i amb embarcacions, i locals que ofereixen serveis de durada 
determinada, no podem contemplar mai l’ocupació màxima com a referència. La mitjana d’ocupació 
dirària del port és de 700 persones aproximadament. 

 
1.5.3 ORGANIGRAMA 

 
El Director - Gerent de Port Masnou 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 sotsdirector, 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’aquesta forma, l’estructura organitzativa de Port Masnou és la següent: 
 

 
  

DIRECTOR

CAPITÀ

CAP DE TORN 1

MARINER 1 MARINER 2

MARINER 3 MARINER 4

MARINER 5

CAP DE TORN 2

MARINER 6 MARINER 7

MARINER 8 MARINER 9

MARINER 10

SUBDIRECTORA

ADMINISTRATIU 
1

ADMINISTRATIU 
2

ADMINISTRATIU 
3

ADMINISTRATIU 
4

COORDINADORA 
TÈCNICA
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1.6 ANÀLISI DEL RISC 
 

1.6.1 ANÀLISI HISTÒRICA 
 

Els únics problemes que ha tingut la instal·lació són els derivats de l’envelliment prematur d’algunes 
estructures de formigó i l’aterrament de la bocana, especialment després de la regeneració de les platges del 
Maresme, que obliga a realitzar periòdiques operacions de dragat el que ha portat a Port Masnou a equipar-
se amb una draga que gestiona directament. En zones puntuals de la bocana es poden produir aterraments 
com a  conseqüència de temporals de llevant. 

 
Per altra banda, els accidents/incidents que històricament s’han donat a les instal·lacions de Port Masnou són: 
accidents de trànsit a causa del tràfic rodat, i incendis i conats d’incendi molt puntuals, amb una mitjana de 
un cada 4-5 anys. Un altre problema és el d’inundacions en el túnel d’accés des d’Alella, com a conseqüència 
de fortes avingudes a la riera. En aquestes circumstàncies  el túnel es pot arribar a tancar durant uns minuts 
mentre les bombes buiden l’aigua acumulada (es disposa d’un grup electrògen). En aquesta situació els 
vianants poden accedir per algun dels altres accessos i els vehicles disposen, com a alternativa, l’accés del 
costat d’Ocata. En cas d’una inundació molt persistent i generalitzada sempre es disposa de l’accés per mar 
fins un port contigu o una platja de l’entorn. 

 
1.6.2 INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS 

 
I) INVENTARI 

Són múltiples les causes naturals o degudes a l’acció de l’home, susceptibles de donar lloc a situacions que 
poden suposar un risc per al port del Masnou i, per tant, plantejar una emergència. 
 
Entre les diferents causes hem seleccionat, com més importants, les següents: 
 

a) Emergències per accidents a terra 

 Incendis a terra. 

 Explosions. 

 Fuites i vessaments de combustibles i altres productes inflamables o altres contaminants. 

 Emissió atmosfèrica incontrolable deguda a vessaments de productes químics que generen gasos 
contaminants o tòxics. 

 Altres accidents ambientals. 

 Accidents i danys personals 

 Problemes estructurals. 
 

b) Emergències per causes naturals 

 Temporals. 

 Aiguats – Glaçades. 

 Marees. 

 Terratrèmols. 
 

c) Emergències per accidents a la zona d’aigua del port 

 Foc a bord d’una embarcació. 

 Via d’aigua. 

 Enfonsament d’embarcacions. 

 Abordatges i accidents nàutics. 

 Embarrancament. 

 Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles. 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

29 
 

 Fuites i vessaments a l’aigua de combustibles i altres productes inflamables o altres contaminants. 

 Vaixell a la deriva. 

 Crida de socors d’embarcacions. 
 

d) Emergències per fallida en els subministraments 

 Tall de subministrament d’aigua o fuita d’aigua per trencament de la canalització. 

 Tall en el subministrament elèctric. 

 Fuita de gas. 

 Tall de línies telefòniques. 
 

e) Altres emergències que afecten les persones 

 Extraviat de nens o persones grans. 

 Accident de trànsit dins de les instal·lacions del port. 

 Caigudes i accidents. 

 Problemes mèdics a persones en embarcacions o a terra 

 Increment sobtat de la força del vent o de la mar en activitats de l’escola de vela 

 Bolcada de velers, avaries o lesions a mar i evacuació de vaixells o persones en activitats de l’escola 
de vela 

  
f) Altres emergències 

 Problemes als accessos. 

 Alteració d’ordre públic o amenaça de bomba. 

 Emergències derivades de riscos a l’entorn del port 
 
II) ZONES DE RISC I LA SEVA VULNERABILITAT 

A grans trets es diferencien 3 zones 
 

a) Zones de risc a terra 

A terra les zones de risc es concentren a la zona dels locals comercials a causa de la més gran concentració 
de gent, a l’entorn de la unitat de subministrament de combustible a causa de la naturalesa del propi 
producte que es manipula, i a les zones dels dos escars (encara que no estan gestionats per Promociones 
Portuarias). També les esculleres i els espatllers són zones amb risc davant determinades situacions. 
L’esplanada de vela lleugera encara que podria presentar un cert risc per la concentració de nens, les 
condicions de la seva gestió amb un conjunt de monitors especialitzats minimitza el risc. 
 
Altres zones de risc a l’entorn del port són els accessos de vehicles a l’interior del port, que s’ha de realitzar 
des del costat muntanya de la N-II i per sota del ferrocarril i del passeig marítim, on en alguns moments la 
gran concentració de vehicles pot ocasionar limitacions a l’accessibilitat fins i tot a equips d’emergència, 
a més de ser igualment punts baixos i de les limitacions derivades en l’accés més meridional al coincidir 
amb el desguàs de la riera d’Alella i en el del costat d’Ocata a causa de les condicions dels carrers pels 
quals s’accedeix i a les limitacions de gàlib. 
 

b) Accés per terra 

Els accessos per terra per a vehicles presenten una certa limitació ja que es realitzen a través del casc urbà 
del Masnou mitjançant dos passos que creuen per sota la carretera N – II i la línia del ferrocarril de 
Barcelona a Maçanet. Un dels passos està al costat d’Alella (3.90 m d’alt i 3.80 m d’ample amb una llargària 
màxima de 10 m), coincidint amb la riera d’igual nom i l’altra al costat d’Ocata (2.95 m d’alt i 2.50 m 
d’ample), que també constitueix un punt baix. Aquest darrer presenta, a més, problemes de gàlib. 
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Pel que respecta als accessos per a vianants, a més d’aquests dos accessos (que funcionalment són poc 
apropiats al compartir l’accés amb vehicles i per la seva situació als extrems del port), existeixen altres 
dos, un d’ells apte per a persones amb mobilitat reduïda (el del Mercat Vell, al costat de llevant). Pels 
vianants la comunicació entre el passeig superior del moll de ribera (nivell de les vies del ferrocarril) i 
l’inferior (nivell dels molls) es realitza a través d’escales o pels dos extrems per les rampes dels vials. 
 

c) Superfície d’aigua abrigada 

La zona d’aigua del port més propera a la bocana presenta una major vulnerabilitat davant l’agitació 
produïda per l’onatge, pel que cal dedicar-li una  més gran atenció en cas de temporals. 
Pel que fa als focus fixes susceptibles de generar una contaminació es redueixen a la benzinera 
(hidrocarburs) i a les aigües residuals generades a les embarcacions o en cas d’enfonsament d’una 
embarcació. També cal tenir cura de la contaminació de les aigües que es pot produir a les zones dels 
escars. Totes aquestes zones disposen de mitjans per a lluitar contra els vessaments i a la benzinera del 
port es disposa d’un separador d’hidrocarburs, que minimitza el risc.  
 
A efectes de diferenciar les zones de risc es defineixen les diferents àrees del port en funció de: 

 Proximitat i afinitat d’activitats 

 Perills comuns i possible extensió de sinistres 

 Responsabilitats i competències de les diferents autoritats: 

Àrea terrestre: Subdirecció general de ports i costes (Generalitat de Catalunya). 

Àrea marítima: “Dirección General de la Marina Mercante - Ministerio de Fomento”   

Dàrsena pesquera: Ports de la Generalitat  

Base Nàutica: Club Nàutic Masnou 

 Gestió independent de Promociones Portuarias, com és el cas dels dos escars. 
 
En funció d’aquests factors es consideren les següents àrees: 

 Àrea 1: Molls, pantalans i amarraments 

 Àrea 2: Aigües interiors 

 Àrea 3: Vials interiors del port i aparcaments 

 Àrea 4: Benzinera 

 Àrea 5: Locals portuaris 

 Àrea 6: Locals comercials 

 Àrea 7: Esplanada de vela lleugera (fora de l’àmbit de la concessió) 

 Àrea 8: Dàrsena pesquera(fora de l’àmbit de la concessió) 

 Àrea 9: Escars, àrees de carena i tallers 

 Àrea 10: Esculleres i espatllers 

 Àrea 11: Avantport 
 

Al plànol P 1.7.1 es defineixen aquestes àrees 
 

III) ÈPOQUES DE RISC 

a) Riscos climàtics 

En relació als riscos climàtics cal assenyalar que Masnou gaudeix d’un clima molt suau amb una mitjana 
anual de la temperatura al tombant dels 16ºC (mitjana de 10,1ºC al gener i de 24,4 a l’agost), essent 
extraordinàries les glaçades. Tampoc els vents es caracteritzen per unes velocitats excessives.  
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Les dades meteorològiques procedeixen de l’estació meteorològica del port de Masnou, que diàriament 
analitza diferents dades: temperatura, pluviometria, humitat, evaporació, direcció i velocitat del vent, 
entre d’altres.  
 
Atenent a la distribució desigual de la pluviometria i en relació als riscos d’aiguats d’elevada intensitat es 
defineixen els següents períodes: 

 risc alt 15 de maig a 30 de novembre 

 risc mig 1 d’abril a 15 de maig 

 risc baix 1 de desembre a 31 de març 
 
En relació als temporals marins els de llevant tenen més probabilitat de presentar-se entre l’octubre i el 
novembre i entre l’abril i maig, mentre que els darrers anys han tingut un especial rellevància els temporals 
del sud i del sud-oest. 
 
En relació al risc derivat del vent, cal assenyalar que les ràfegues més fortes no acostumen a superar els 
75 km/h i el nombre de dies a l’any que el vent supera els 50 km/h està al tombant de 35 (és a dir de 
l’ordre del 10 % del total). Per altra banda cal assenyalar que el vent es comporta molt uniformement, tant 
pel que respecta a les direccions dominants (1er i 4art quadrants) com a les velocitats mitjanes mensuals 
que varien entre els 53 km/h i els 69. La ràfega màxima anyal és de 74 km per hora. 

 
b) Riscos derivats de l’activitat 

En relació a l’activitat del port, l’accés al port és permanentment obert, essent la màxima activitat als 
restaurants i locals d’oci ubicats a la zona comercial, al llarg del vial paral·lel al moll de ribera, els festius i 
les seves vigílies, fonamentalment a la nit, que és quan es presenten els màxims riscos d’accident a les 
persones i també d’alteracions de l’ordre públic. També existeix el risc de col·lapse als accessos  de vehicles 
per problemes a l’entorn. 
 
Pel que fa a l’activitat nàutica - esportiva la màxima activitat es presenta els caps de setmana 
 
IV) AVALUACIÓ GENERAL DE LES CONDICIONS DE RISC 

IV. 1) Criteris per a l’avaluació dels riscos 

Mitjançant el mètode de Mosler s’avalua el risc global del conjunt de les 11 àrees en els que s’ha dividit el 
port i que es detallen al plànol 1.7.1. 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 
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 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 

 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) 
 

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

NR = 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 

 Valor de 163 fins a 512................. Nivell de risc: Alt 

 Valor de 513 fins a 1250............... Nivell de risc: Màxim 
 
Aquesta taula estableix els llindars entre els diferents nivells en valors més baixos que els que recull la “Guia 
per a la redacció de plans d’autoprotecció de centres municipals”, per tant, és molt més sensible, ja que, 
per exemple, a la Guia esmentada, el risc es classifica com normal fins una puntuació de 750, mentre que, 
a la taula adoptada, es normal tan sols fins 162. En aquesta taula, a partir d’una puntuació de 163 
considerem el risc com alt, quan a la taula de la “Guia per a la redacció de plans d’autoprotecció de centres 
municipals” a aquesta valoració correspon una classe de risc molt baix (fins a 250). A la “Guia” el risc petit 
és el que té una valoració entre 251 i 500, que, en el nostre cas, és alt. 
 
A efectes de valoració dels riscos considerarem com tolerables aquells amb una valoració superior a 250 i 
inferior a 500, que es llindar superior dels riscos petits a la taula de la “Guia per a la redacció de plans 
d’autoprotecció de centres municipals”. Corresponen a riscos amb conseqüències nocives i una probabilitat 
baixa. 
 
Tot seguit, i mitjançant aquest mètode, s’avaluen els riscos de cadascuna de les 11 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 la dàrsena pesquera i de la 
esplanada i escola de vela, que estan fora de l’àmbit del Pla, tan sols per identificar-los i en previsió d’una 
possible col·laboració en la gestió de les emergències que es pogueren produir, així com dels escars i dels 
locals comercials, la gestió dels quals està cedida a tercers, però estan dins de l’àmbit del port esportiu. 
En aquests darrers casos és preceptiva la llicència municipal d’activitats a través de la qual es realitza el 
control preventiu. En el cas dels amarraments i els panyols, on també l’ús i gaudi està cedit a un tercer, sí 
s’inclouen 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. 
 
Tot seguit, i mitjançant aquest mètode, s’avaluen els riscos de cadascuna de les 11 àrees que estan dins 
l’àmbit del present Pla, per determinar quins són els riscos de major incidència i en quina àrea es poden 
generar. 
 

IV.2) Identificació general dels riscos 

De la relació de riscos enumerats al punt 1.6.2 I) seleccionem els següents pel risc que comporten i/o la 
seva major probabilitat que es puguin presentar: 
 
Àrea terrestre 

 Incendi 

 Explosió 
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 Fuites i vessaments de combustible i altres productes inflamables o altres contaminants 

 Accidents i danys personals 

 Problemes estructurals 

 Accidents de trànsit 

 Robatori 

 Sabotatge 

 Amenaça de bomba  

 Accidents deguts als forts vents 

 Problemes als accessos 
 
Àrea marítima 

 Temporals i marees 

 Aiguats-glaçades 

 Foc a bord d’una embarcació 

 Enfonsament d’embarcacions 

 Abordaments i accidents nàutics 

 Embarrancament d’embarcacions 

 Explosió en un vaixell 

 Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles 

 Fuites i vessaments  

 Increment sobtat de la força del vent o de la mar en activitats de l’Àrea Esportiva (activitat no 
realitzada directament per Promociones Portuarias SA) 

 Bolcada de velers, avaries o lesions a mar en activitats de l’Àrea Esportiva (activitat no 
realitzada directament per Promociones Portuarias SA) 

 

IV.3) Valoració general dels riscos 

A partir del mètode de Mosler, abans descrit, es poden valorar d’una manera global els riscos existents en 
cadascun de les 11 diferents àrees 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. 
 

Àrees Núm. A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 
Magnitud 

M=SxF+PfxE 

N. de 
Risc 

P x M 
Nivell 

Amarraments, molls i pala. 1 2 3 3 3 4 2 6 17 102 Mig 

Aigües interiors 2 1 2 3 3 3 2 2 15 30 Baix 

Vials, aparcaments i z.v. 3 2 2 2 2 2 2 4 8 32 Baix 

Benzinera 4 2 4 5 4 5 4 8 40 320 Alt 

Locals portuaris 5 1 2 4 3 2 2 2 16 32 Baix 

Locals comercials 6 2 2 1 2 3 2 4 8 32 Baix 

Dàrsena pesquera 7 2 3 3 4 3 2 6 18 108 Mig 

Esplanada vela lleugera 8 2 2 2 2 2 2 4 8 32 Baix 

Escars i tallers 9 2 3 4 3 3 2 6 18 108 Mig 

Avantport 10 1 2 3 3 3 2 2 15 30 Baix 

Esculleres i espatllers 11 2 4 2 2 4 2 8 12 96 Mig 
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IV.4) Conclusions sobre l’anàlisi de la valoració general dels riscos al port 

Els resultats de la taula de valoració indiquen que hi ha un àrea que globalment presenta un risc alt (la 
benzinera) i altres 4 presenten un risc mig, altres 6 tenen un risc baix. Tot això, tenint en compte que en 
algunes àrees, pot ser  que hi hagi zones concretes en què 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 del sector, 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 11 
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 als escars i a la dàrsena pesquera, la gestió 
dels quals no realitza Promociones Portuarias 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, així com als amarraments. També existeix un risc mig a les 
esculleres i espatllers. 
 
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 al port. 
 
De totes les actuacions que presenten algun risc les més perilloses són les relacionades amb la manipulació 
de combustible (hidrocarburs), 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, tal com es contempla en el punt 2 de l’article 77 del Capítol 6 del 
Reglament Particular de Policia, Gestió i Explotació del Port Esportiu del Masnou, en relació al 
subministrament de carburants. 
 
En qualsevol cas caldria coordinar el Pla d’actuació davant situacions d’emergències del Port del Masnou 
amb el de la dàrsena pesquera i de la Base Nàutica, 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.  
 
V) AVALUACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES 
 

Àrea 1 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 
Risc 

P x M 

Amarraments 1 2 3 3 3 4 2 6 17 102 

Molls i palanques 2 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Àrea 2 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Aigües interiors 1 1 2 3 3 3 2 2 15 30 

Àrea 3 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M=SxF+PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Vials (inclou voreres) 1 2 2 2 2 2 2 4 8 32 
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Aparcaments 2 1 3 1 1 3 2 3 7 21 

Zones verdes 3 1 2 1 1 2 2 2 5 10 

Àrea 4 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Sortidors, dipòsits i 

equips 
1 2 4 5 4 5 4 8 40 320 

Àrea 5 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Capitania i 

administració 
1 1 2 4 3 2 2 2 16 32 

Magatzems 2 2 2 3 2 1 2 4 8 32 

Vestuaris 3 2 2 2 2 3 1 4 7 28 

Panyols 4 1 2 1 2 2 2 2 6 12 

Control accés 5 2 2 1 2 2 2 4 6 24 

ET’s i quadres generals 6 2 3 3 2 2 2 6 10 60 

Àrea 6 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Nàutiques 1 2 2 1 2 2 2 4 6 24 

Restaurants 2 2 2 1 2 3 2 4 8 32 

Bars musicals i 

discoteques  
3 2 3 2 2 2 2 6 8 48 

Comerç, oficines i 

serveis 
4 1 2 2 2 2 2 2 8 16 

Àrea 7 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Molls, zona estesa 

xarxes 
1 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Amarraments embarcac. 2 2 3 3 4 3 2 6 18 108 

Resta superfícies terra 3 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Àrea 8 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Esplanada vela lleugera 1 2 2 2 2 2 2 4 8 32 

Àrea 9 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

Escars 1 2 3 4 3 3 2 6 18 108 

Àrea 10 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 
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Avantport 1 1 2 3 3 3 2 2 15 30 

Àrea 11 Zona A V F S Pf E 
Probabilitat 

P = A x V 

Magnitud 

M= SxF + PfxE 

N. de 

Risc 

P x M 

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

 
Veure l’ANNEX 6 per a la descripció, valoració i conclusions per a cadascuna de les àrees. 

 
1.6.2.1 SUBSTÀNCIES PERILLOSES SEGONS NORMATIVA DE CONTROL DELS RISCOS INHERENTS ALS 

ACCIDENTS GREUS EN QUÈ INTERVENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es dedueix que segons el PLASEQCAT, la instal·lació no es 
veu afectada per la proximitat de cap establiment industrial amb risc químic. Tampoc es veu afectada per 
cap zona d’intervenció o alerta màxima. Així mateix, la pròpia instal·lació no disposa de substàncies 
perilloses que puguin suposar cap risc químic. 
 
Per tant, aquest risc es pot qualificar de trivial. 
 

 
 

1.6.2.2 AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDI 

L’incendi es pot originar a mar i a terra, per aquesta raó, a més de prendre les mesures pertinents per 
reduir el risc, 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, que tenen parcs a Badalona, Mataró i Santa Coloma de Gramenet). 
 
El risc d’incendi existeix en 8 de les 11 àrees però es concentra a la zona de manipulació de combustibles, 
com és la benzinera i a les zones dels escars. Precisament, per reduir aquest risc el reglament de policia 
del port regula la manipulació de combustibles fora de la zona de la benzinera, disposant: “Queda prohibit 
manipular combustibles fora de la zona de la benzinera (article 77.2 del Reglament Particular de Policia, 
Gestió i Explotació del Port Esportiu del Masnou”.  També existeix cert risc als escars, en aquestes zones 
es disposa d’instruccions per al seu ús, de compliment obligatori, i de mesures de protecció. 
 
Poden tenir gran incidència en l’activitat del port els incendis urbans a l’entorn del port, pel que cal 
coordinar aquestes emergències amb l’Ajuntament del Masnou. Si l’incendi és exterior al port s’actuarà 
d’acord les previsions del Pla d’actuació de la Regió d’Emergències Metropolitana nord i de l’INFOCAT així 
com del corresponent pla d’actuació municipal. 
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També cal analitzar a través dels corresponents plans d’autoprotecció, quan procedeixi, els riscos d’incendi 
a les diferents activitats derivades de la cessió de l’ús i gaudi, existents a l’àmbit del Pla  que es concreta 
en els restaurants i locals de lleure, així com els escars 
 
De l’anàlisi realitzat a les diferent àrees es dedueix la següent valoració: 

        Àrea 1:   

        Molls,amarraments i 

        pantalans 

El risc d’incendi es centra a les embarcacions, raó per la qual es limita la 
manipulació de combustibles. Podria estar ocasionat, igualment, per la 
cuina de les embarcacions, que no es massa freqüent amb la embarcació 
amarrada a terra. 

Àrea 2:   Aigües 
interiors 

El risc d’incendi té molt baixa probabilitat ja que consistiria en l’incendi 
d’una embarcació en moviment, que no es pot descartar, però no és 
massa freqüent. 

Àrea 3:   Vials  
aparcament si zones 
per a vianants. 

El risc d’incendi és el derivat d’un accident de tràfic o d’un sabotatge a un 
vehicle, per tant, és molt petit. Cal tenir en compte que es tracta d’espais 
oberts amb molta permeabilitat. 

Àrea 4:   Benzinera 

 

A la benzinera el risc d’incendi es deriva de la manipulació de carburants. 
Disposa de les corresponents mesures d’autoprotecció i és objecte de 
periòdiques inspeccions. Cal assenyalar les condicions favorables de 
l’entorn en un espai obert al costat del mar i amb accés limitat. 

Àrea 5:  Locals 
portuaris. 

 

Es tracta dels locals que gestiona Promociones Portuarias SA. El risc 
d’incendi es polaritza a les calderes d’ACS dels lavabos i vestuaris i als 
quadres elèctrics generals així com a l’edifici de capitania – administració. 
Es tracta de locals de petita dimensió, en contacte amb amplis espais 
oberts, amb recorreguts d’evacuació molt petits i que disposen de la 
corresponent llicència municipal d’activitats. 

Àrea 6:   Locals 
comercials 

 

Es tracta de locals que gestiona Promociones Portuarias S.A. 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 petits i disposen de la corresponent llicència municipal 
d’activitats. 

Àrea 7: Dàrsena 
pesquera 

 

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, que no es massa freqüent amb la embarcació 
amarrada a terra o per problemes elèctrics al motor. 

Àrea 8:   Vela lleugera  
No existeix risc d’incendi a la zona de vela lleugera 

Àrea 9:   Escars 
(existeixen dos gestors 
privats) 

 

Encara que es tracta d’una àrea no gestionada per Promociones 
Portuarias, 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. Disposen de les corresponents 
llicències d’activitats. 

Àrea 10:   Avantport 

 

El risc d’incendi té molt baixa probabilitat, pràcticament es pot descartar, 
ja que consistiria en l’incendi d’una embarcació en moviment, a l’entrada 
/ sortida del port, moviment que es realitza en molt poc temps. 

Àrea 11: Esculleres i 
espatller 

No existeix ris d’incendi 
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En conclusió, la probabilitat d’un incendi és petita i no cal prendre mesures addicionals a les que ja es 
disposen. 
 

1.6.2.3 AVALUACIÓ DEL RISC D’EXPLOSIÓ 

Aquest risc es concentra a les zones on es consumeix gas com són els restaurants i locals de lleure situats 
al llarg del perímetre de la concessió en contacte amb el passeig marítim i a una cota inferior del passeig 
superior. En aquestes zones cal extremar el compliment de les mesures de seguretat comuns a aquests s 
tipus d’instal·lacions, realitzant les periòdiques inspeccions. 

 
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, en cas de manipular combustibles, i d’altra banda, a la benzinera i a la zona dels escars on 
per part del Port Masnou ja s’han realitzat les obres que impedeixen el vessament al mar de líquids 
contaminats. I disposa d’un kit anticontaminació marina a la mateixa benzinera, amb draps, xurros, etc.  
 
A més, Promociones Portuarias S.A. disposa del permís d’acbocament de les aigües residuals de la seva 
activitat al sistema de sanejament del sector 6 – Teià-Maresme Sud, atorgat pel Consell Comarcal del 
Maresme en data 30/11/2016 i amb validesa fins al 17/11/2021. Aquesta notificació de permís 
d’abocament estableix el següent:  
 
“L'empresa PROMOCIONES PORTUARIAS S.A. haurà de procedir a netejar dues  
vegades a l'any cada un dels 3 pous de bombament existents. 
Les aigües procedents de la neteja s'hauran de gestionar correctament. 
L'empresa haurà de presentar anualment, duran el mes de gener, al Consell Comarcal del 
Maresme còpia dels fulls de seguiment comprovants de la correcta gestió 
Si, es detecten problemes provocats per olis i greixos, al clavegueram o al bombament 
número 3 del sistema de sanejament de Teià, la freqüència de la neteja dels pous de 
bombament de PROMOCIONES PORTUARIAS S.A. podrà ser augmentada. 
Els serveis tècnics consideren que sense la instal·lació prèvia de separadors d‘olis i greixos 
no es pot disminuir més la freqüència de neteja. 
El permís d'abocament restarà condicionat al compliment d'aquest punt.” 
 

1.6.2.5 ALTRES RISCOS 
 

Veure l’ANNEX 6 per a la descripció, valoració i conclusions per a la resta de riscos.. 
 
1.6.3 INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL  

1.6.3.1 OFICINA – CAPITANIA 
 

RIESGO de Oficina 

  5.CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Riesgos inherentes a la utilización de equipos/herramientas 
alimentadas por electricidad como pueda ser el fax, la impresora, 
etc. 
 En el momento de la visita no se observaron situaciones a 
destacar como cables pelados o partes activas al descubierto, 
que pudieran incrementar dicho riesgo. 
 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 
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Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Se recomienda controlar: 
- El estado de conservación de enchufes, clavijas, así como de los cables utilizados. 
- Nunca realizar tareas para las que no estamos cualificados, dejar para personal 
especializado en mantenimiento eléctrico, incluso aquellas que puedan parecer sencillas 
como recubrimiento de partes activas con cinta aislantes, reparaciones de clavijas, etc.  
- Conectar y desconectar empleando siempre las clavijas de conexión al efecto, nunca tirar 
de los cables ni conectarlos desnudos. 
- Para las operaciones simples de cambiado de bombillas, llevarlas a cabo con la instalación 
eléctrica desconectada.  
- Mantener en buen estado los elementos de protección de las herramientas (carcasas, 
clavija, enchufe,...). 
- Revisar de forma periódica los dispositivos de corte, las tomas a tierra, el correcto 
funcionamiento de los elementos de protección de los equipos y material. NO 
SOBRECARGAR LOS ENCHUFES Y MANTENER FUERA DE LAS ZONAS DE PASO EL 
CABLEADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (en su defecto, recubrir con regletas). 

 

RIESGO de Oficina 

  8.FATIGA POSTURAL 

Riesgo debido a consecuencia de posturas incorrectas, así como 
un posible diseño inadecuado del puesto de trabajo.  
 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Se recomienda: 
- Usar portadocumento o atril. Este dispositivo permite la colocación del documento a una 
altura y distancia similares a las de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos de acomodación 
visual y los movimientos de giro de la cabeza.  
Este deberá ser :     
   -Ser ajustable en altura, inclinación y distancia.    
   -El soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una superficie de baja 
reflectancia.   
   -Tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos sin oscilaciones. 
 
Se recuerda: 
- De disponer de un reposapiés a aquellos trabajadores que lo soliciten, aún así, solo se hace 
necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la altura del asiento 
no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. Este deberá ser: 
 -Altura ajustable. 
 -Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal. 
 -Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad.  
 -Superficie y apoyos antideslizantes. 

De manera habitual se tendrá en cuenta: 
- Ajustar correctamente la altura del ASIENTO, de manera que los codos queden 
aproximadamente a la altura del plano de trabajo. 
- Posteriormente, si no se pueden apoyar los pies cómodamente en el suelo, se utilizará un 
REPOSAPIÉS (en el supuesto de que no sea ajustable la altura de la mesa). 
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- Al sentarse, la espalda permanecerá en contacto con el respaldo del ASIENTO. 
- La altura del respaldo de la SILLA de trabajo se  ajustará de forma que la suave prominencia 
del respaldo quede situada a la altura de la zona lumbar (la curva natural de la columna 
vertebral en la parte baja de la espalda. 
- Se utilizará de vez en cuando el mecanismo que permite inclinar hacia atrás el respaldo, 
para relajar la tensión de la espalda. 
- El TECLADO se colocará de forma, que quede un espacio delante del mismo en la mesa que 
sirva de reposamanos. 
- Se habilitará un espacio suficiente en la mesa, para poder accionar el RATÓN apoyando el 
antebrazo sobre la mesa. Además,  el modelo tendrá que adaptarse al tamaño de la mano, y 
el accionamiento se realizará con comodidad. 
- Se acercará la SILLA a la MESA de trabajo de manera que no tenga que inclinar el tronco 
hacia delante (verifique que los eventuales reposabrazos de la silla no le impiden dicho 
acercamiento, para lo cual deberían poder deslizarse bajo el tablero de la mesa). 
- El MONITOR se colocará de frente o, en todo caso, dentro de un ángulo de 120º en el plano 
horizontal, de manera que no necesite girar repetidamente el tronco o la cabeza para 
visualizarla. En el plano vertical, se recomienda situarla a una distancia superior a 400 mm. 
respecto a los ojos del usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del 
espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60 grados bajo la 
horizontal. 
- Se realizará pequeñas PAUSAS periódicas para relajar la tensión muscular y contrarrestar 
el estatismo postural. Durante dichas pausas se realizarán movimientos que favorezcan la 
circulación sanguínea: estiramientos, movimientos suaves del cuello, dar algunos pasos, etc. 
- Se recomienda realizar algún deporte durante el tiempo libre o, caminar a paso ligero al 
menos media hora diaria, para contrarrestar el estatismo postural. 
- Se consultará al médico la aparición de síntomas o molestias de tipo musculoesquelético. 

* En el caso de los ASIENTOS, se sustituirán por otros que permitan las condiciones 
planteadas en el anterior subapartado. Se recuerda las condiciones que han de cumplir 
dichos asientos: 
* Según el RD 488/97, se obliga a que los asientos  sean estables, proporcionando al usuario 
libertad de movimiento y procurándole una postura confortable, además será regulable en 
altura, respaldo reclinable y su altura ajustable. 
* No obstante se recomienda seguir las condiciones expuestas en la guía del usuario de 
pantallas del INSHT:  
- La altura del asiento debe ser ajustable.  
- El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar (parte baja 
de la espalda). Su altura e inclinación deben ser ajustables.   
- Es recomendable que se pueda regular la profundidad del respaldo respecto al asiento, de 
manera que el usuario pueda utilizar eficazmente el respaldo sin que le presione las piernas 
el borde del asiento.  
- Los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente accionables desde la posición de sentado.  
- El asiento y el respaldo deberían estar recubiertos de una superficie transpirable.  
- Es recomendable la utilización de sillas giratorias con cinco apoyos dotados de ruedas, con 
el fin de facilitar el desplazamiento en superficies amplias de trabajo, así como las acciones 
de levantarse o sentarse. 
- En caso de que los REPOSABRAZOS no permita el paso de la misma por debajo de la mesa, 
se extraeran los mismos. 

* Se recuerda las condiciones que han de cumplir la MESA o superficie de trabajo: 
-  Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para permitir una colocación flexible de 
la pantalla, el teclado, el ratón, los documentos y el resto de los elementos y materiales de 
trabajo. 
- Debajo del tablero debe existir espacio suficiente para alojar cómodamente las piernas sin 
que sufran la presión de ningún elemento y para permitir los cambios de postura. 
- La superficie debe tener aspecto mate, para evitar los reflejos molestos y carecer de aristas 
o esquinas agudas con las que pueda golpearse el usuario. 
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1.6.3.2 MARINERIA 
 

RIESGO de Marinero 

  1.RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE ADECUACION DE LA 
MAQUINARIA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (RD 1215/97) 

· Riesgos derivados de una falta de adecuación de la maquinaria 
a la legislación vigente (Real Decreto 1215/1997): 
Se ha de verificar que todas las máquinas existentes en la 
empresa cumplen con las condiciones del Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. En caso de no 
cumplirse, podrían derivarse riesgos indefinidos, según las 
máquinas (golpes, cortes, contactos con elementos móviles, 
atrapamientos, contactos eléctricos, proyección de partículas...). 
  

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

a- Establecer una relación de todas las máquinas utilizadas, recopilar la documentación 
reglamentaria (manual de instrucciones en el idioma de uso, declaración de conformidad, 
marcado CE).  
b- Adecuación de las máquinas al Real Decreto de referencia 1215/1997, en caso de no 
cumplir con el mismo (será de presunción de no cumplir con el mismo, toda aquella 
maquinaria modificada desde su adquisición, o que no tenga el marcaje CE). 
c- Realizar inspecciones periódicas de las máquinas para comprobar que sigan cumpliendo 
con la normativa y que se puede trabajar con ellas de forma segura.  

EN CASO DE NO CUMPLIR 
* Se recomienda estudiar la posibilidad de eliminar o de restituir el EQUIPO DE TRABAJO por 
una nueva que cumpla con la legislación (deberá poseer marcado CE, Declaración de 
Conformidad y manual de instrucciones en el idioma de uso). En todo caso, toda máquina 
existente en la empresa, deberá estar adecuada al RD 1215/97. 
 
* En caso de no cumplir el párrafo anterior,  se recomienda efectuar un INFORME DE 
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO al RD 1215/97, para verificar si dicha 
maquinaria esta adecuada al anexo I de dicho Real Decreto. Si el resultado del mismo 
surgiese la falta de adecuación, entonces se efectuará una adecuación de dicha máquina en 
aquellas NO CONFORMIDADES que surjan por personal competente (OCA o ECA, personal 
de la propia empresa o bien un técnico del servicio de prevención). 
Si de esta adecuación, resultase una falta de adecuación a la misma (accidente de trabajo, 
inspección de trabajo, técnico de prevención, etc.), o bien, para certificar que dicha 
adecuación cuenta con todas las garantías, se realizará: 
   - Certificación por ECA o una OCA, conforme dicha adecuación, ha sido efectiva. 

 

RIESGO de Marinero 

  2.ATROPELLO, GOLPES Y CHOQUES CON O CONTRA 
VEHÍCULOS 

Riesgo inherente al trabajo ejecutado, el cual se realiza en las 
inmediaciones de maquinaria automotora, vehículos, etc.... 

 

 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

43 
 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Extremadamente 
dañino 

Importante alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

OPERARIOS  a pie deben:  
- Permanecer alerta todo el tiempo. 
- Fijarse en los alrededores todo el tiempo, escuchar las alertas. 
- Mantener una distancia segura respecto al tráfico de vehiculos. 
- Mantenerse detrás de las barreras siempre que sea posible. 
- Cuidar de los demás, alerte a sus compañeros. 
Alrededor de los equipos y vehículos:  
- Manténgase alejado de "puntos ciegos" . 
- Comuníquese con los operadores por radio y/o señales y contacto visual  
- No se acerque hasta que se comunique con el operador y hasta que le indique que no hay 
problema  
- Manténgase fuera del "círculo de seguridad" alrededor del equipo. 
- Adoptar medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la 
zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 
- Manténgase fuera de la ruta de los vehículos y conozca el plan de control de tráfico. 
- Emplee vigilantes cuando tenga que trabajar de espalda al equipo. 

 

RIESGO de Marinero 

  3.ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

Riesgo derivado del colapso de estructuras como estanterías, 
maquinaria pesada, etc con el trabajador. 
 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- Respetar las normas de seguridad establecidas así como las indicaciones en las medidas 
correctoras de otros riesgos como el de golpes/cortes por objetos o herramientas, caída de 
objetos por desplome o derrumbe... 

 

RIESGO de Marinero 

  5.EXPOSICION A AGENTES QUÍMICOS 

El trabajador, con motivo de su trabajo, puede manipular 
productos químicos. 
 
Actualmente, los productos almacenados son: 
 
-Aglomerado asfáltico. 
-Desengrasante alcalino. 
-Cemento. 
 
  

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 
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Alta Extremadamente 
dañino 

Importante alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Con las fichas de seguridad obtenidas, se deberá informar a los trabajadores de su 
existencia y ponerlas, a su entera disposición, lo ideal es entregar una copia a cada uno. Otra 
medida es crear un acceso directo en el escritorio del ordenador con las mismas o bien, la 
creación de un fichero que agrupe las mismas, para su rápida consulta. 
 En caso de iniciar tareas con nuevos productos químicos, se informará al SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO (GE.SE.ME.).  
 Aquellas fichas de seguridad que todavía no se hayan adquirido, deberán adquirirse y 
proceder de igual manera. 

De forma general, y de forma presencial ante nuevos productos químicos, en su 
manipulación: 
- Se cumplirán las indicaciones indicadas en la Ficha de Seguirdad Química correspondiente, 
en todo caso, las consideraciones generales, serán las siguientes (variarán según el 
producto al que se está expuesto): 
*Medidas de orden técnico 
-se debe disponer de una ventilación adecuada, si es posible por aspiración, en los puestos 
de trabajo y una extracción general conveniente. 
- Equipos respiratorios de protección cuando los trabajadores se enfrentan a 
concentraciones superiores a los límites de exposición, se deben utilizar mascarillas 
apropiadas oficialmente adminitidas. 
- Evitar el contacto con la piel. 
- Usar Guantes. 
- Evitar el contacto con los ojos. 
-Usar gafas protectoras. 
* Se guardarán siempre en su recipiente, correctamente etiquetado y cerrado (incluido lengua 
de uso). En caso de cambiar de recipiente, se tomarán las medidas que contemple la ficha y, 
se etiquetará correctamente el nuevo recipiente. 
* Se almacenarán garantizando su seguridad ante posibles golpes, fuentes de ignición, 
fuentes de electricidad, fuentes de humedad, etc, que pudieran deteriorar los recipientes. 
* Otros 
-se debe prohibir fumar, comer y beber en los locales donde se utiliza la preparación. 
-Durante la manipulación de productos químicos SIEMPRE se utilizarán guantes de 
protección, para evitar el contacto dérmico con el producto. 
-El trabajador tomará SIEMPRE medidas higiénicas adecuadas: lavarse las zonas del cuerpo 
que hayan entrado en contacto con el producto. 
-Formación específica: Se informará y formará de forma específica al trabajador sobre los 
riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos. Así como el modo 
correcto de utilización de las mascarillas. 
-Se dispondrá de taquillas en zonas limpias (por ejemplo vestuarios) para guardar los 
Equipos de protección individual. Los equipos filtrantes nunca pueden dejarse en ambientes 
contaminantes, incluso en los descansos, ya que los filtros se saturan y pierden su eficacia. 
Se recomienda que cada trabajador guarde su equipo en una garita individualizada y nunca 
junto con la ropa, los objetos personales, comida o bebidas. En cuanto a los descansos, se 
recomienda instalar unos colgadores fuera de la sección para que el trabajador 
cómodamente pueda colgar el equipo. 
-NUNCA se dejarán NI UN MINUTO los Equipos de protección individual en zonas 
contaminadas. 
- En caso de personal ESPECIALMENTE SENSIBLE, que manipule algún producto químico, 
se comunicará de inmediato al SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. 

 

RIESGO de Marinero 

  7.ACCIDENTES EN MISIÓN Y/O IN ITINERE 

IN ITÍNERE: Riesgo de padecer un accidente durante un tiempo 
razonable antes de entrar y después de salir del trabajo, y en el 
recorrido habitual existente entre el domicilio particular y el 
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centro de trabajo. 
EN MISIÓN: Desplazamientos fuera del centro de trabajo en 
horario laboral. 
 
En el puerto se dipone de los siguientes vehículos: 
 
-UNA FURGONETA 
-DIVERSAS MOTOCICLETAS 
-ALGUNAS BICICLETAS 
 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

* En el caso de la circulación, si se usa el vehículo, se tendrán SIEMPRE en cuenta las 
siguientes reglas para la buena conducción: 
- Cuando sea necesario se someterá el vehículo al control de la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). 
- Seguiremos siempre las instrucciones del código de circulación. Extremaremos siempre las 
precauciones. 
- Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad o casco, tanto si se circula por carretera 
como en ciudad. 
- Respetaremos los límites de velocidad establecidos, y tendremos en cuenta las propias 
condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de la 
carga, y las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación. Manténgase a la 
derecha excepto, y solamente, cuando tenga que adelantar a otro vehículo. 
- Cuando otro vehículo pida paso, facilitaremos el adelantamiento. 
- Siempre que realicemos un adelantamiento, señalizaremos la maniobra, adelantaremos en 
el menor tiempo posible, y volveremos al carril derecho sin brusquedad. 
- Mantendremos siempre la distancia de seguridad. 
- Señalaremos anticipadamente los cambios de dirección. 
- Facilitaremos la incorporación de otros vehículos. 
- Extremaremos la prudencia en los pasos a nivel. 
- Se tendrá especial cuidado cuando, en el estacionamiento del vehículo, se invada la calzada 
y se tenga que transitar por la misma en el descenso-acceso al vehículo (se respetará el 
código de circulación).  
- Los elementos externos (como la radio, teléfono móvil) deben estar instalados en el 
vehículo de forma reglamentaria de forma que impida que pueda producirse una distracción 
en la atención durante la conducción que llegue a provocar un accidente.  
- Evitar elementos decorativos que distraigan la atención del conductor o que reduzcan su 
campo visual. 
* Además, tendremos las siguientes consideraciones: 
- Respetaremos las normas de seguridad en aquellos transportes públicos y recintos que 
utilicemos. 
- Procederemos de la forma correcta en el uso de las escaleras fijas. 
- Saldremos con el tiempo suficiente para llegar en un tiempo razonable a nuestro puesto de 
trabajo, evitando así las posibles consecuencias derivadas de la exigencia de llegar "pronto". 

RIESGO de Marinero 

  11.OTROS 

Riesgos derivados de la máquina barredora.. 
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Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

CIRCULACIÓN. Indicaciones en el trabajo: 
- EN CASO DE EXISTIR OPERARIOS EN LAS INMEDIACIONES,  el conductor deberá saber el 
número de operarios implicados en esta zona de actuación, y NO INICIARÁ LAS MANIOBRAS 
hasta no tener controlados visualmente a todos ellos. SE RECALCA,  que este método es el 
mas efectivo. 
- No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
- No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
- No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 
- Estar únicamente atento al trabajo. 

 

RIESGO de Marinero 

  12.CAIDAS A DISTINTO NIVEL 

Riesgo derivado del uso de escaleras manuales así como las 
escaleras fijas del centro, andamios, plataformas elevadoras, 
etc...  
Cabe decir, que los marineros no suelen hacer trabajos que 
implican este riesgo, pero se contempla, por si en ocasiones 
contadas pudiera darse el caso. 
  

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

ESCALERAS FIJAS 
- Transitar adecuadamente por estas, bajando/subiendo escaleras peldaño a peldaño, 
haciendo uso de las barandillas. 
- Mantener en buenas condiciones de orden y limpieza la misma. 
- La escalera será de pavimento no resbaladizo o dispondrá de elementos antideslizantes. 
- La anchura mínima de la escalera ha de ser de 1 metro. 
- Los peldaños tendrán las mismas dimensiones. 
- Dimensiones de los escalones:    
   * Huella: entre 23 y 26 cm.    
   * Contrahuella: entre 13 y 20 cm. 
- La altura máxima entre los descansos será de 3,7 metros. La profundidad de dichos 
descansos intermedios, no será de una distancia menor de la mitad de la anchura de esta, ni 
de 1 metro. 
- El espacio vertical será como mínimo de 2,2 metros (entre peldaño y techo). 
- Se recuerda, que los lados abiertos de la escalera estarán dotados de pasamanos a 90 
centímetros, además han de disponer de una protección que impida el paso  o deslizamiento 
por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

ESCALERAS MANUALES 
* Las escaleras deben cumplir la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 1994. "Se dispondrá 
siempre de elementos antideslizantes en sus cuatro patas (zapatas) y elementos tensores (en 
las escaleras de tijera) o gancho de sujeción (en escaleras simples) que impidan su abertura. 
En caso de faltar alguno de estos elementos no se utilizará hasta su reparación o 
sustitución". 
* Se seguirá las siguientes indicaciones en el uso de escaleras manuales:  
- Las escaleras de manos se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada. 
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- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal. 
- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera 
que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 
sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  
- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 
de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
- El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en 
todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
- Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que  
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza  un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. 
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 
escalera de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras 
de mano de construcción improvisada. 
- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras 
de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos.  
* Además se cumplirá con: 
- Abrir las escaleras de tijera completamente (todo lo que permita el tensor). 
- No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y 
en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
- Tampoco detrás de una puerta o sobre elementos inestables o móviles. 
- En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse 
escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 
* Se restituirán o repararan aquellas escaleras manuales que pudieran estar dañadas. 

ANDAMIOS TUBULARES: 
En el caso de que se instalen andamios sin marcado CE o en condiciones no contempladas 
en el manual de instrucciones, se elaborará un PLAN DE MONTAJE, realizado por una 
persona con formación universitaria que lo habilite y siempre que se de algunas de las 
siguientes circunstancias: 
- Plataformas suspendidas de nivel variable y sobre mástil. 
- Andamios tubulares que desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de 6 metros o dispongan elementos horizontales que salven vuelos y 
distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. 
- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 
24 metros de altura. 
- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 
seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Independientemente de dicho PLAN, los andamios no homologados deberán cumplir las 
siguientes indicaciones mínimas a partir de los dos metros de altura: 
Estos deberán constar de pasamanos, barra intermedia y rodapié, con las siguientes 
dimensiones: 
* Altura pasamanos tubular - 1000 mm mín (recomendable normas UNE) o 900 mm 
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reglamentariamente (RD 1627/97). 
* Altura barra intermedia -  470 mm mín. 
* Rodapié - 150 mm. 
* Las barandillas se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
excepto en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 300 
mm del mismo. 
* Anchura de plataformas de trabajo: 60 cm. 
* Anchura de pasarelas: 50 cm. 
* Anchura de escaleras internas: 50 cm. 

PEMP 
Normas de seguridad en la utilización de las PEMP (plataformas elevadoras móviles de 
personal): 
* Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma: 
  Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos 
que puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 
- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de 
neumáticos, frenos y baterías, etc. 
- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 
correctamente. 
- Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un 
riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la 
seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 
 
* Normas previas a la elevación de la plataforma: 
- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del 
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte 
de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 
- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 
utilización. 
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con 
las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la 
plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 
- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 
anclados adecuadamente. 
- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades. 
 
* Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada: 
- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie 
de apoyo es resistente y sin desniveles. 
- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 
rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos 
situados por encima de la plataforma de trabajo. 
- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los 
siguientes valores: 
 1,5 m/s (5,4 km/h) para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de 
traslación se mande desde la cabina del portador. 
 3,0 m/s (10,8 km/h) para las PEMP sobre raíles. 
 0,7 m/s (2.7 km/h) para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 
- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 
- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 
 
* Otras normas: 
- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
- No utilizar la plataforma como grúa. 
- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
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- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 
PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga 
máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el 
caso. 
- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre 
los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés 
debidamente anclados. 
- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe 
ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 
cualquier otro sistema de acceso. 
- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
 
* Normas después del uso de la plataforma: 
- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 
- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 
Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 
- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el 
lugar habilitado para ello.  
 
* Otras recomendaciones: 
- No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el 
motor en marcha. 
- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 
chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 
- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

 

RIESGO de Marinero 

  13.CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

En el momento de la visita no se observaron situaciones que 
pudieran incrementar por encima de lo normal este riesgo. 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

-Mantener el orden y limpieza dentro de las zonas de trabajo y accesos. Deberán extremarse 
las condiciones de orden y limpieza en estas zonas, organizando la zona de recepción de 
materiales y escombros para evitar que estén en las zonas de trabajo o en medio del paso.  
-Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas. 
-Se debe habilitar en la  zona de trabajo un espacio dedicado al almacenaje de los materiales  
-Circular sin prisas. 
-Prestar atención a las maniobras. 
-Se utilizará calzado con suela antideslizante. 
-Se limpiará/recogerá inmediatamente todo vertido de líquidos (aceite, productos de 
limpieza,....) 

 

RIESGO de Marinero 
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  14.CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

Caídas de herramientas, materiales u objetos por manipulación.  

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

-Utilizar cinturones porta herramientas. 
-Mantener la limpieza y el orden dentro de la zona de trabajo 
-Extremar las precauciones con los objetos que se están manipulando.  
-Si el objeto en cuestión es de peso o volumen elevado, el trabajador que lo manipula será 
ayudado por un segundo trabajador. 
-Utilizar calzado de seguridad. 

 

RIESGO de Marinero 

  15.GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

Se pueden producir golpes contra elementos salientes de la 
maquinaria, así como en la utilización de herramientas manuales 
y eléctricas. 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- Las herramientas de mano deben ser de material de buena calidad, especialmente las de 
choque, que deben ser de acero cuidadosamente seccionado, fuertes para soportar golpes 
sin mellarse  o formar rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para astillarse o 
romperse. 
- Los mangos deben ser de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Deben estar 
perfectamente colocados. 
- La herramienta debe tener forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar y no 
deben utilizarse para fines para los que no han sido diseñadas. 
- Las herramientas no deben presentar ninguno de estos defectos: 
  * Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas. 
  * Mangos rajados o recubiertos con alambre. 
  * Filos mellados o mal afilados.  
- Cuando se trabaje en zonas con riesgos especiales con gases inflamables, líquidos 
volátiles, etc la elección de la herramienta debe estar basada en el material con el que está 
fabricada que no de lugar a chispas por percusión. 
- En trabajos eléctricos se debe utilizar herramientas con aislamiento adecuado. 
 
MANTENIMIENTO: 
- El perfecto estado de las herramientas requiere una revisión periódica por parte de personal 
especializado. Este control puede realizarse mediante control centralizado o bien mediante 
supervisión a cargo de jefes de grupo o equipo. 
- Las herramientas deben mantenerse bien limpias y afiladas y las articulaciones engrasadas 
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para evitar su oxidación. 
 
ALMACENAMIENTO: 
- El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta 
de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por 
choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes. 
- Las personas que trabajan en máquinas deben disponer de armarios o estantes para 
colocar y guardar las herramientas que usan. 
- Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados como escaleras 
de mano ya que pueden ocasionar lesiones al caer sobre alguna persona. 
- Las herramientas cortantes o con puntas agudas se deben guardar previstas de protectores 
de cuero o metálicos para evitar lesiones por contracto accidental. 
 
TRANSPORTE 
- Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta- 
herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados. 
- No se deben transportar herramientas que puedan obstaculizar el empleo de las manos 
cuando se trabaje en escaleras, andamios, estructuras, etc. En estos casos se deben colocar 
en cajas o sacos. 

* No manipular materiales, especialmente que presenten cantos cortantes o rebabas con las 
manos desnudas. 
* Se deberá usar GUANTES de protección durante la manipulación de cargas que puedan 
causar agresiones en las manos. 

 

RIESGO de Marinero 

  17.PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Riesgo derivado de la utilización de herramientas manuales como 
la radial, etc .... 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

-Usar las protecciones adecuadas en los trabajos en que puedan producirse proyecciones de 
partículas  
-No se utilizarán las herramientas si no se encuentran en buen estado. 
-En los casos que proceda (riesgo de proyecciones), se utilizarán las GAFAS DE 
PROTECCIÓN, seguir las indicaciones expuestas en las medidas correctoras en otros 
riesgos (golpes/cortes por objetos o herramientas,...). 

 

RIESGO de Marinero 

  19.SOBREESFUERZOS 

Se pueden generar sobreesfuerzos originados por movimientos 
repetitivos y/o posturas forzadas o incorrectas en operaciones de 
la manipulación de elementos pesados. 
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Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Media Dañino Importante alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

* Seguir las siguientes instrucciones en la manipulación de las cargas: 
- Utilizar, siempre que se pueda, los medios mecánicos existentes en la empresa. 
En caso de manipular otros objetos de menos de 25k-15kg: 
- Disponer los pies de forma tal que la base de sustentación nos permita conservar el 
equilibrio. En un principio, los pies han de estar separados por una distancia equivalente a la 
anchura de los hombros, y uno ligeramente avanzado respecto el otro (elevación de cargas). 
- Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentón 
metido. No flexionar demasiado las rodillas (elevación de cargas). 
- Acercar al máximo el objeto al centro del cuerpo (elevación de cargas). 
- Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas, manteniendo  la espalda recta 
y el abdomen contraído (elevación de cargas). 
- Nunca girar el tronco mientras se está levantando la carga, es preferible pivotar sobre los 
pies. 
- El peso máximo a levantar será de 25 kg, 15 kg para mujeres, o 40 kg. para personal 
especialmente preparado. Solicitar ayuda en caso de ser excesivo. 
- Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos. 
- Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
- Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura 
comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma disminuye la 
tensión en la zona lumbar. 
- Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de 
los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. 
- Planificar el levantamiento, la ruta de transporte y el punto de destino final del 
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 
* Se informará/formará a los trabajadores sobre los riesgos que comporta la manipulación 
manual de cargas y sus medidas preventivas. 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS-POSTURAS FORZADAS 
Las medidas preventivas irán enfocadas  a la información-formación del trabajador en los 
siguientes puntos: 
* Reducción de la repetición de movimientos: 
- Ampliar o alternar las tareas para reducir las operaciones repetitivas u organizar el trabajo 
en este sentido. 
* Minimizar los esfuerzos realizados: 
- Utilizar la herramienta-utensilio apropiada para cada tarea. 
- Procurar que el peso de la herramienta-utensilio sea lo más bajo posible. 
- Repartir la fuerza entre distintos grupos musculares, alternando por ejemplo brazos durante 
el trabajo. 
* Mejorar las posturas de trabajo: 
- Evitar las posturas estáticas y fijas promoviendo el cambio de postura en el puesto de 
trabajo. 
- Trabajar con la muñeca recta. 
* Permitir la recuperación muscular: 
- Adecuar el ritmo de trabajo a las capacidades de la persona y, siempre que sea posible, 
permitir que pueda ser regulado por el propio trabajador. 
- Distribuir las pausas de forma adecuada durante la jornada. 
- Alternar con tareas no repetitivas donde se utilicen otros grupos musculares. 
* Otras medidas: 
- Escoger guantes de la talla apropiada para la mano, para que no dificulte el agarre de las 
piezas o herramientas-utensilios. 

 
1.6.3.3 BENZINERA 
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RIESGO de Gasolinera 

  8.INCENDIOS 

- Riesgo de incendio y/o explosión en los procesos de carga y 
descarga de combustible 
- Derrames. Ver también riesgo de caídas al mismo nivel.  
- Riesgo de incendio de alguna embarcación, fuego en ropas, 
incendio en pista, fuego en el entorno de la estación... 
- En la descarga de cisternas.  
 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Extremadamente 
dañino 

Importante alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- Mantener actitudes de orden y limpieza en las zonas donde se carga y descarga 
combustible. 
- Informar y formar a los trabajadores de la correcta manipulación de los diferentes 
elementos en los procesos de carga de combustible desde cisternas y de los riesgos 
derivados de ellos. 

DERRAME SOBRE LA ROPA: 
1- Cambiarse de ropa inmediatamente 
2- Lavar las ropas  y las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto 

PEQUEÑO DERRAME (menos de 5 litros y rápidamente controlado) 
 
- Detener el derrame, acotarlo con arena y después cubrirlo hasta que absorba el    
combustible (nunca utilizar serrín ni otro producto inflamable) 
- Colocar los extintores en la zona listos para ser utilizados 
- Mantener a las personas alejadas de la zona donde se ha producido el derrame 

INCENDIO EN UNA EMBARCACIÓN 
1- Retirar de la embarcación a todos los ocupantes 
2- Ayudar a apartar la embarcación de la zona de surtidores, (si se puede) Nunca poner el 
motor en marcha. 
3- Combatir el fuego con extintores manteniendo el viento a sus espaldas. No utilizar agua.  
4- Mantenerse alejado del humo. 

FUEGO EN ROPAS: 
- Al accidentado debe tumbarse en el suelo inmediatamente, extendiéndose con la cabeza 
ladeada. 
- Sofocar las llamas con una manta o ropa de abrigo, comenzando por las zonas más 
próximas de la cabeza y vigilando que las llamas no alcancen la ropa del que atiende. 
- Enfriar a la persona con agua. 
- Envolver a la persona con la manta 
- No retirar las prendas del accidentado ni después de apagado el fuego 
- Avisar a ambulancia 

INCENDIO EN LA PISTA: 
1- Parar el suministro de carburante 
2- Poner el boquerel en posición de depósito 
3- Cortar suministro eléctrico 
4- Utilizar extintor. 

INCENDIO MEDIO O GRANDE: 
1- Avisar a bomberos, policía y ambulancia 
2- Colocación de máscara antihumos 
3- Aislar el combustible que alimenta el fuego 
4- Si se está seguro Combatir el incendio con los extintores, no con agua. El viento siempre a 
la espalda. No utilizar agua. 
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PEQUEÑO INCENDIO: 
1- Aislar el combustible que alimenta el fuego 
2- Combatir el incendio con los extintores, no con agua. El viento siempre a la espalda. 

FUEGO EN ENTORNO ESTACIÓN: 
1- Llamar bomberos y  policía 
2- Utilizar los medios disponibles para combatir el incendio, si esto no supone peligro. 
3- Retirar todo el material que puede arder en el entorno. 
4- Regar todo el entorno de la estación 
5- Comprobar la ausencia de derrames en arquetas, parte baja de surtidores y bocas de 
carga 
6- Si hay derrames cubrirlos con arena. 
7- Si es necesario cerrar la estación. 

Disponer de 50 Kg de arena en la estación 

Procedimiento a seguir en la carga de cisternas: 
 
- Realizar procedimiento escrito y en cada carga y descarga seguir los pasos. 
1- Colocar el extintor móvil en lugar de descarga 
2- Situar la cisterna en el lugar de la descarga, siguiendo las indicaciones del responsable de 
la Estación 
3- Las arquetas, bocas de hombre y los tubos de medición de los tanques deben estar 
perfectamente cerrados. 
4- Colocar señal de: Atención vehículo en descarga 
5- Inmovilizar el vehículo. Poner calzos sólo cuando el lugar de descarga no sea horizontal y 
situarlos en las ruedas traseras de la cisterna. 
6- Conectar la toma de tierra y desconectar la batería de la cisterna 
7- Conectar la manguera de recuperación de vapores en las estaciones donde la haya 
siguiendo instrucciones del responsable de la estación. 
8- Nivelar la presión de los gases de la cisterna (purgado) 
9- Subir a la cisterna, levantando la barandilla de seguridad. Coger la varilla de medición 
situada en la cisterna 
10- Comprobar niveles a través del tubo de medición de cisterna, sin abrir las tapas de los 
compartimentos. Reflejaren el albarán las medidas de cada compartimento. 
11- Extraer muestras de cada compartimento y efectuar el análisis visual. 
12- Escribir con tiza, junto a la boca de carga, los litros a descargar para evitar 
equivocaciones. 
13- Conectar la manguera de descarga al compartimento adecuado de descarga. 
14- Conectar la manguera al tanque adecuado de la estación. 
15- Comenzar la descarga por la gasolina sin plomo, antes que la súper, y después del 
gasóleo. 
16- No repostar vehículos mediante la descarga. 
17- Terminar la descarga del compartimento, desconectar la manguera de la cisterna y 
vaciarla en el tanque que se acaba de descargar, evitando derrames. 
18- Desconectar manguera de la boca de la descarga. 
19-Desconectar la manguera de recuperación de vapor. 
20- Abrir la válvula (sangrar) y comprobar que no queda producto en cada compartimento. 
21- Subir a la cisterna para comprobar que ha quedado vacía. 
La comprobación se hará a través de los tubos de medición, sin abrir las tapas de los 
compartimentos. 
Fijar la varilla en el lugar y bajar la barandilla de seguridad. 
22- Desconectar la toma a tierra. Quitar los calzos, en su caso y recoger la señal. 
23- Recoger el extintor, retirándolo si es preciso. 

 
1.6.3.4 INSTAL·LACIONS 
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RIESGO de General / Instalaciones 

  2.INCENDIOS 

En el momento de la visita se observaron diferentes medios de 
extinción de incendios. 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

* Se verificará y posteriormente se mantendrán las siguientes condiciones en los equipos 
manuales de lucha contraincendios: 
- Se garantizará siempre un emplazamiento fijo y señalizado. 
- Serán siempre visibles y accesibles 
- Estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.  
- El número de extintores ha de garantizar el recorrido real en cada planta desde cualquier 
origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.   
-Los extintores deberán SEÑALIZARSE tal como se recoge en el RD 486/96, con la señal de 
Extintor del RD 485/96 (señal cuadrada  con pictograma blanco sobre fondo rojo, con una 
mínima ocupación del 50% de la superficie de la señal). 

Se mantendrán las actuales condiciones de revisiones de equipos manuales de lucha 
contraincendios. A continuación se recuerdan cuáles son estas: 
TRIMESTRALMENTE (por la propia empresa): Comprobación de la accesibilidad, buen 
estado, aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manga... Comprobación 
del estado de carga (peso y presión) del extintor y de la botella de gas impulsor (si existe) 
estado de las partes mecánicas (boquillas, válvulas...). 
ANUALMENTE : Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de 
polvo con botella de impulsión, estado del agente extintor. Comprobación de la presión de 
impulsión del agente extintor. Estado de la manga, "boquilla" o lanza, válvula y partes 
mecánicas. 
CADA CINCO AÑOS: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se 
retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP5 del reglamento de Aparatos a Presión 
sobre extintores de incendio (Boletín Oficial del Estado número 149, de 23 de junio de 1982). 

 

RIESGO de General / Instalaciones 

  3.MEDICINA DEL TRABAJO 

En el momento de la visita se constató la realización de 
reconocimientos médicos específicos al puesto de trabajo. 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

56 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Se mantendrá contratada la Vigilancia de la Salud con la misma u otra entidad, garantizando 
a los trabajadores la posibilidad de realizarlos mismos, siempre y cuando éste preste su 
consentimiento. Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
a-Se realizarán exámenes de salud periódicos en función del riesgo específico al que está 
expuesto el trabajador (según las pautas indicadas en los protocolos de la Vigilancia de la 
Salud). 
b-Se realizarán evaluaciones iniciales de la salud de los trabajadores antes de la 
incorporación al trabajo o antes de la asignación de tareas que comporten nuevos riesgos. 
c-Se realizarán nuevos exámenes de salud a los trabajadores que reanuden el trabajo tras 
prolongadas ausencias del mismo por motivos de salud, para poder detectar el eventual 
origen profesional de tales ausencias y recomendar una acción apropiada para proteger al 
trabajador. 

 

RIESGO de General / Instalaciones 

  4.COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

En el momento de la visita se constató la presencia de empresas 
externas en el centro de trabajo.  Por otro lado,  tambien acceden 
al centro de trabajo mecanicos de los barcos, empresa de 
limpieza y operarios externos, seguridad, etc.... 
  

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- El empresario titular deberá INFORMAR e PROPORCIONAR INSTRUCCIONES a los otros 
empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan 
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de 
tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar. 
  Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 
 
* La información se facilitará POR ESCRITO cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves.  
 
* El EMPRESARIO PRINCIPAL deberá vigilar el cumplimiento de la normativa en prevención 
de riesgos laborales de las empresas subcontratadas: 
- Evaluación de Riesgos Laborales, Planificación de la Actividad Preventiva y Plan de 
Prevención. 
- Formación e Información de los trabajadores. 
- Controles del estado de Salud de los trabajadores. 
- Registro de EPI'S en caso necesario. 
- Relación de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales que hayan causado 
incapacidad laboral superior a un día. 

 

RIESGO de General / Instalaciones 

  8.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En el desarrollo habitual de las tareas asignadas. 
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Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Alta Dañino Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- Se investigará todo accidente de trabajo o enfermedad profesional tal como se obliga en la 
ley de prevención de riesgos laborales, siendo este método, un elemento importantísimo en la 
verificación del sistema de gestión de la prevención, así como en la detección de nuevos 
riesgos. Esta investigación de accidentes se realizará según lo establecido en el procedimiento 
entregado por el servicio de prevención ajeno. 

 

RIESGO de General / Instalaciones 

  9.OTROS 

Ante trabajadoras en situación de embarazo y lactancia, existen 
algunos riegos laborales que deben reconsiderarse. En el 
apartado de medidas correctoras establecemos las pautas a tener 
en cuenta ante las situaciones mencionadas. 

 

 

Probabilidad Severidad Valor Riesgo Prioridad 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado media/alta 

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

- En cuanto la empresa conozca el estado de embarazo de alguna de sus trabajadoras, lo 
notificará de forma Una vez que el Médico del Trabajo y el Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales hayan supervisado el caso, se adoptarán las medidas necesarias, 
indicadas por los mismos, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de 
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y 
así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista 
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El cambio de su puesto o función se llevará  a cabo de 
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad 
funcional y tendrán efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese 
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 
correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al 
conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 
- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso al empresario con justificación de la necesidad de su realización dentro de la 
jornada laboral. 
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1.6.4 INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISCOS EXTERNS 

Són situacions que s’originen fora del port, però que poden ocasionar un risc al propi port. Entre aquestes 
situacions cal assenyalar: 

 Existència d’activitats perilloses a l’entorn. 

 Proximitat de vies de comunicació amb un alt nivell de transport de mercaderies perilloses. 

 Accident de trànsit fora de les instal·lacions del port. 

 Altres, com els riscos ambientals, derivats de línies d’alta o mitja tensió. 

 Emergències a la mar 
 
En relació a aquests riscos cal assenyalar que no existeixen activitats perilloses a l’entorn immediat del 
port, ni línies d’alta o mitja tensió que suposin algun perill. Tampoc existeix risc d’incendi forestal que 
pugui suposar un perill pel port. Tanmateix, existeixen vies de comunicació importants a l’entorn immediat 
del port  (carretera N-II i línies del ferrocarril). 
 
Pel que fa al risc derivat d’incendis urbans, la situació del port, separat del teixit urbà per la carretera N-II 
i les vies del ferrocarril), estant els locals comercials, a més, separats pel vial interior superior fa que no 
existeixi risc de propagació. 
 
Com a conclusió, els riscos a l’entorn es redueixen a les emergències a la mar i a accidents de trànsit a les 
vies de l’entorn. Tanmateix, realitzem un anàlisi detallat de cadascun dels riscos externs: 
 

a) RISCOS NATURALS 
 
1.6.4.1 INCENDI FORESTAL 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es desprèn que el municipi del Masnou no està considerat 
per l’INFOCAT com un municipi amb risc d’incendi forestal. 

 
 

1.6.4.2 NEVADES 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es desprèn que el municipi del Masnou, al transcórrer la 
via prioritzada del ferrocarril de la RENFE, podria veure’s afectat per les nevades. 

 
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 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es desprèn que el Port esportiu del Masnou no està 
directament afectat per inundacions de qualsevol període de retorn ni es considera una zona 
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potencialment inundable, i tampoc esta afectat per cap con dejecció (veure imatge adjunta a continuació). 
Tanmateix, els accessos si que estan afectats; el de llevant està afectat per un con de dejecció mentre que 
el de ponent es considera una zona potencialment inundable. 

 
 
Pel que fa a l’accés per ponent, donat que es realitza a través de l’obra de desguàs de la riera d’Alella, en 
cas d’avingudes pot resultar impracticable, fins i tot malgrat que les bombes funcionin. Aquesta incidència 
és de baixa probabilitat i, en qualsevol cas, la pertorbació té una durada que no acostuma a durar més de 
15 o 20 minuts. 
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 trivial. 
 

1.6.4.4 RISC SÍSMIC 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es desprèn que el municipi del Masnou te una intensitat 
VII (*) segons el pla SISMICAT. És un municipi afectat per la obligatorietat de fer el manual d’actuació per 
a emergències sísmiques municipal per superació del llindar d’intensitat (>= VII).   
 
(*) Intensitat sísmica màxima (escala MSK) que es pot esperar per a un període de retorn de 500 anys. 
 
Caldrà preveure actuacions d’autoprotecció en front el risc sísmic, coordinades amb el PAM municipal i el 
SISMICAT. Entre d’altres, de conformitat amb el que disposa la “Norma Sismorresistente” tots els edificis 
i altres estructures han estat dimensionades tenint en compte les sol·licitacions generades per un 
terratrèmol amb aquesta intensitat. 

 
1.6.4.5 TEMPORALS DE VENT I MAR 

Per la seva situació, cal considerar com a risc extern els temporals marítims així com les fortes ventades. 
En principi, el port és una obra d’abric concebuda per fer front a les situacions adverses del mar, però 
davant l’avís de la possibilitat d’un temporal marítim s’establirà un mecanisme de seguiment de la seva 
evolució per poder prendre mesures addicionals de protecció. Per a les alertes de fortes ventades es 
procedirà de la mateixa manera, ja que l’afectació a les embarcacions i als elements d’amarratge és molt 
similar. 
 
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 

Zones potencialment

innundables

Cons dejecció
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en circumstàncies meteorològiques adverses. Pel que fa al vent, les conseqüències d’un temporal de vent 
són els danys als elements d’amarratge de les embarcacions als molls, que provoquen danys a les 
embarcacions, així com trencament de pals i veles.  
 
A terra, un ultrapassament d’onatge per sobre de l’espatller, podria afectar a persones, vehicles o fins i 
tot embarcacions. 

 
b) RISCOS TECNOLÒGICS  

 
1.6.4.6 RISC DERIVAT DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

El terme municipal del Masnou, està travessat per uns eixos viaris classificats pel TRANSCAT com a eixos 
amb un flux de transport de mercaderies perilloses BAIX (N-II, C-32 i BP-5002). Tot i això, els TRANSCAT 
classifica El Masnou com un municipi amb un nivell MIG de perill per transport viari de mercaderies 
perilloses. 
 
Igualment, el terme municipal està travessat per un eix ferroviari però pel que no circulen mercaderies 
perilloses i, per tant, el Masnou no esta considerat pel TRANSCAT com un municipi amb risc per transport 
ferroviari de mercaderies perilloses. 
 

1.6.4.7 RISC DERIVAT DE LES CONDUCCIONS DE MATÈRIES PERILLOSES 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es dedueix que el terme municipal del Masnou no està 
travessat per cap conducte de matèries perilloses. 
 

1.6.4.8 RISC NUCLEAR 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es dedueix que el municipi del Masnou no esta afectat de 
risc nuclear.  
 

1.6.4.9 RISC RADIOLÒGIC 

De les consultes al mapa de riscos de Catalunya, es dedueix que el terme municipal del Masnou es tracta 
d’un municipi afectat per risc radiològic per tractar-se d’un municipi amb instal·lacions radioactives. En 
concret disposa de 2 instal·lacions radioactives de categoria 2 segons el RADCAT. 
Caldrà preveure actuacions per risc radiològic, coordinades amb el PAM municipal i el RADCAT. 
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1.6.4.10 AVALUACIÓ DEL RISC DE CONTAMINACIÓ MARINA 

Pel que respecta al risc en front la 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) segons 
el qual, a efectes operatius, el Masnou (Maresme) forma part de l’Àrea Bàsica d’Emergències (ABE) del 
Maresme, inclosa en la Regió d’Emergències (RE) Metropolitana Nord. D’acord amb el CAMCAT, en relació 
al risc, de manera general, els ports esportius són instal·lacions de baix risc de contaminació (hidrocarburs 
i aigües residuals) amb una ponderació d’1 i un abast de la contaminació de 2 km. En relació al perill de 
contaminació per accidents en ruta, el litoral del Maresme està classificat com zona de perill de grau 2, ja 
que encara que està afectat pel corredor marítim Catalunya – França, el que té menor volum de 
mercaderies perilloses, presenta un moderat risc d’impactes per vessaments de vaixells en ruta i de 
contaminació per vessants tòxics des de  terra. Per altra banda, la proximitat del port de Barcelona és un 
altre factor de risc. En conjunt, el grau de perill de contaminació accidental és de 3 sobre 4. 
 
Pel que respecta a la vulnerabilitat socioeconòmica de la costa, pel número d’amarraments li pertoca un 
índex de vulnerabilitat de nivell 4 (entre 1 i 5) mentre que en relació a l’activitat pesquera és de 2, però 
s’incrementa, bàsicament per la importància del turisme en la població i fonamentalment pel risc de 
contaminació derivat dels abocaments de les rieres i de les descàrregues dels sistemes unitaris. 
 
Sota el punt de vista ambiental pertany a la zona mediambiental del Maresme que és una costa 
relativament vulnerable, presentant un nivell de vulnerabilitat del litoral global de 2,5 sobre 5 i de 
l’infralitoral, de 3 sobre 5, amb una necessitat de protecció de 2 que és el nivell més baix del litoral. 
 
Al quadre adjunt es detallen els valors del CAMCAT per a la costa del TM de Masnou, del que es dedueix 
un risc total de 2. La prioritat en la protecció del litoral és de 5, de les més altes a Catalunya. 
 

 

  Municipi 

Valors de vulnerabilitat 
Vulnerabilitat 

total 
Vulnerabilitat 
Màxima (1-5) 

Perill 
Màxim 

Risc 
Total 

Socio-econòmica Ambiental 
Total 

Estiu Hivern (Estiu/hivern) (1-4) (1-4) 
Estiu Hivern 

Masnou 4 3 2 3 3 3 3 3 

 
 

Pel que respecta als criteris centrats en el municipi, el CAMCAT considera els valors màxims,  atorgant al 
municipi del Masnou els següents valors 
 

Valors de vulnerabilitat 

Ambiental Municipi 
Demogràfic 

 
Turístic 
 

Pesca 
Infralitoral Litoral 

Màxim 
total 

Valors de 
perill 

Masnou 2 3 5 1 2 5 3 

  
 
La vulnerabilitat té un valor de 3 també el risc té un valor de 3. Tanmateix és obligatori, pel municipi, la 
redacció d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) que haurà d’integrar els mitjans dels que disposa el Port del 
Masnou per 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 
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Una altra situació de risc, potencialment susceptible de donar lloc a problemes a béns i persones és 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 si s’escau. Altres riscos amb relació a les persones són els 
accidents que poden donar lloc a traumatismes o amputacions, caigudes o electrocució. 
 
Al mar, els accidents generals són els derivats dels abordatges entre embarcacions i de xocs amb elements 
fixes, (roques, dics d’abric, etc). 
 
1.6.5 DESCRIPCIÓ/IDENTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE D’EVACUACIÓ 

 
Per la situació del port, l’evacuació de les persones es pot realitzar fàcilment per terra ja que existeixen 
dos passos inferiors aptes per a vehicles més altres dos per a vianants, un d’ells apte per a persones de 
mobilitat reduïda, a més de les dues sortides, una a cada costat de port paral·leles a les vies, encara que 
cal indicar que hi ha certes limitacions. En canvi, l’evacuació dels accidentats és més complexa, 
especialment en casos de gran concentració de vehicles a l’entorn del port. En aquestes situacions cal 
disposar les mesures perquè en tot moment es pugui evacuar d’immediat per l’accés al port més adient, 
prèviament establert amb l’Ajuntament. 
Caldrà analitzar les condicions en què es pot desallotjar l’aparcament de vehicles contigu al moll de ribera. 

a) Evacuació dels vehicles. 

En el supòsit de la màxima capacitat: 
 

Zona a evacuar Nombre de vehicles Temps d’evacuació (m) 

Moll de ponent 110 11 minuts 

Aparcament superior 274 27 minuts 

Moll de ribera 144 14 minuts 

Molls de l’espigó central antic 19 2 minuts 

Molls de l’espigó central nou 21 2 minuts 

Moll de llevant 158 15 minuts 

Totalitat de vehicles (2 accessos) 726 33 / 38 minuts 

 
Hem suposat una capacitat limitada a 600 vehicles / hora que és la que correspon a una via regulada per 
semàfors. En cas de que una de les sortides estigués tancada i tota l’evacuació es tingués que fer per un 
únic accés caldria comptar amb un carril lliure, és a dir, amb un mínim d’uns 1.500 vehicles / hora, per tant 
la totalitat del port es podria evacuar en uns 30 minuts. 
 
Conclusió, l’evacuació de la totalitat de vehicles que pot acollir el port es realitza al tombant dels 30 minuts, 
que es considera correcte. 

b) Evacuació de les persones.  

Cal realitzar un doble anàlisi, l’evacuació dels edificis i les condicions d’evacuació dels espais oberts. També 
cal assenyalar que de la superfície total del port tan sols està edificada en un 10 % de la superfície de terra. 
 
Per analitzar les condicions d’evacuació dels edificis analitzarem la ocupació de conformitat amb el 
Document Bàsic SI (Seguretat en cas d’incendi) del CódigoTécnico de la Edificación, aprovat per Real Decret 
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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 

 bars, cafeteries    1,0 m2/ persona 

 altres comerços    3,0 m2/ persona 

 tallers i nàutiques  10,0 m2/ persona 
 

a) Evacuació dels locals portuaris 

Dels locals portuaris tan sols cal analitzar l’edifici de capitania, ja que a la resta: magatzems, panyols, 
vestuaris i serveis, l’ocupació és ocasional i alternativa a l’ocupació dels altres espais i embarcacions. 
 
En qualsevol cas, tots els locals portuaris tenen una superfície molt petita i es tracta de locals en contacte 
directe amb espais lliures oberts i amb recorreguts d’evacuació inferiors als 25 m. Al quadre del punt 
1.4.2.1 (Àrea 5) es detalla la superfície dels diferents locals i al punt 1.5.2 es detalla l’ocupació. L’edifici de 
capitania amb una superfície de 112,50 m2 en PB i altres 112,50 en PP té una ocupació màxima en horari 
d’oficines de 5 persones, al que cal afegir les persones que poden estar realitzant tràmits administratius, 
que difícilment superen les 5 persones més. En conclusió, una ocupació màxima de 10 persones. És obvi 
que no existeix cap problema per a evacuar l’edifici en un temps inferior als 5 minuts. 
 
b) Evacuació dels  locals comercials 

Al quadre del punt 1.5.2 es detalla el nombre de persones que treballen en cada local i l’ocupació màxima. 
Tots el locals, llevat de l’antiga torre de control, són de PB,  tenen una superfície molt petita i es tracta de 
locals en contacte directe amb espais lliures oberts i amb recorreguts d’evacuació inferiors als 25 m. Tots 
els locals disposen de la preceptiva llicència municipal, a través de la qual es controla que disposen de les 
corresponents mesures de protecció. 
 
De tots els locals cal destacar, pel nombre d’ocupants, els següents: 

- Titus   18 + 336 = 354 persones 

- New Wok    7 + 220 = 227 persones 

- El Peix Burleta  13 + 211 = 224 persones 

- Moll Oest  14 + 130 = 144 persones 

De la resta de locals tan sols 4 superen els 100 m2 (tots ells amb 102 m2). 

Conclusió, no existeix cap problema per a la correcta evacuació dels locals comercials fins i tot en el supòsit 
de la màxima ocupació, simultània, de la totalitat de locals. Al darrer apartat s’analitza l’evacuació de les 
persones des de l’espai lliure, que en conjunt, suposen 351 + 55 persones treballant i 2.778 + 50 ocupants, 
es a dir un total de 3.234 persones. 

 
c) Evacuació de l’esplanada de vela lleugera i de l’escola de vela 

Cal senyalar que per la seva ubicació al costat d’amplis espais oberts, les instal·lacions del port no suposen 
cap obstacle per a la seva evacuació. Al plànol P.2.4.5 A es detalla el recorregut d’evacuació. 
 
En funció de les dades que es disposen s’estima en un màxim de 34 persones treballant (monitors) i uns 
50 alumnes, és a dir, un total de 84 persones com a màxim. 
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d) Evacuació de la dàrsena pesquera 

Per les seves dimensions el nombre de persones que poden ocupar-la és molt petit (les 9 embarcacions 
actuals poden suposar un màxim d’unes 40 persones, que difícilment coincideixen i tampoc es probable 
que coincideixin amb la màxima ocupació dels locals). Al plànol P.2.4.5 A es detalla el recorregut 
d’evacuació de la dàrsena pesquera que es realitza a través del vial del moll del dic de ponent (contradic) 
fins l’accés al port per ponent . 
 
e) Evacuació dels escars 

Al plànol P.2.4.5A es detallen els recorreguts d’evacuació dels dos escars, que es realitza, en el cas del 
situat a l’inici del moll de l’antic contradic (Varador Masnou) directament pel vial del moll de ribera i, per 
l’altre (KalamarCenter), pel vial del dic d’abric del port fins l’accés al port de llevant. En cap cas existeix cap 
problema per a la seva evacuació. En qualsevol cas el nombre de persones que poden estar en els escars 
és molt petit (10 al moll de ribera i 9 a l’extrem del dic d’abric) 
 
f) Evacuació de la benzinera 

L’accés i l’evacuació del personal, que incidentalment pogués estar a la benzinera, es realitza a través de 
l’espigó central del port vell fins el passeig de ribera. Veure plànol P.2.4.5A. 
 
g) Evacuació dels espais oberts 

En relació als espais oberts de la zona de terra, la presència de persones és ocasional ja que, llevat del petit 

nombre de persones que treballen al port (administració, marineria i tallers de l’escar) o de les que 

pogueren assistir a un curs de formació a l’escola de vela, la resta són usuaris del port, pel que la seva 

presència al és per embarcar o desembarcar, operacions que requereixen poc temps, o per realitzar alguna 

gestió a l’edifici d’administració o per fer ús dels vestidors i lavabos (usos alternatius). Per altrabanda, el 

coeficient de simultaneïtat de la presència al 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 60 persones al llarg de les palanques 

i molls.  

 

El punt més restrictiu correspon a les palanques, però la seva amplitud és de 3,00 m que amb les 

interferències de les torretes es pot considerar reduïda a A = 2,00 m. 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, l’amplada “A” de porta necessària per evacuar, a nivell, P persones 

ha de ser A > P / 200, pel que la capacitat d’evacuació d’una palanca és de: 

P = 200 x A = 400 persones 

Molt superior al nombre d’usuaris (veure punt 1.6.7). Si el problema es presenta a l’inici d’una palanca 

sempre es poden evacuar les persones que estigueren retingudes per mar mitjançant una embarcació. 

 

Tal com es detalla al punt 1.6.7, el nombre màxim d’ocupants de les palanques és de 267 persones, no 

existint cap problema per a la seva evacuació cap el moll de ribera des d’on es pot sortir del port cap el 

nucli urbà. 

En total, el nombre màxim de persones al port, en el supòsit de simultània màxima ocupació de la totalitat 

d’activitats,  és de 3.601 persones, que es poden evacuar perfectament pels 4 punts existents, fins i tot en 

el supòsit que es tanca la sortida per a vehicles, en menys d’1 hora (amplada total disponible superior als 

18 m) . 

 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

65 
 

Aquest temps es manté si és compatible la sortida de vehicles i vianants, ja que cal descomptar 726 x 2 

persones, per una banda, i 5,00 x2 m d’amplada disponible per altra durant uns 40 minuts. 

Conclusió, no existeix cap problema per a la total evacuació del port, fins i tot en  

condicions de màxima ocupació. 

Cal tenir en compte que s’han pres les ocupacions màximes de cada zona possible del port. 

És a dir, en ser un àrea de molta rotació de gent i amb embarcacions, i locals que ofereixen 

serveis de durada determinada, no podem contemplar mai l’ocupació màxima com a 

referència. La mitjana d’ocupació dirària del port és de 700 persones aproximadament. 

Veure punt 1.5 que fa referència a l’ocupació. 

 Anàlisi dels punts de concentració. 

Com es tracta d’una instal·lació amb grans espais oberts on un dels riscos és que puntualment podria 
existir algun problema als accessos és convenient definir unes zones de concentració on ubicar les 
persones abans de la seva evacuació o com alternativa a ella. Al plànol 2.4.5.1 es detallen els punts de 
concentració / reunió on es concentren les persones mentre no es pugui sortir del port o d’alguna de les 
diferents zones per algun motiu que l’impedeixi. Aquestes zones són: 

- En primer lloc, es defineix una amplia zona al centre del moll de ribera a l’inici del moll de l’antic contradic. 

- En segon lloc es defineix altra zona a l’extrem del dic d’abric, junt a l’escar, on es concentrarien les  

persones que pogueren estar al llarg del dic d’abric en el supòsit d’un incendi a  l’inici del dic. 

- Amb igual propòsit es defineix altra zona a l’extrem del contradic. 

- Altra zona es situa a l’entorn de l’antiga torre de control (extrem pantalà principal del port vell. 

- Paral·lelament es defineix una zona similar a l’extrem del pantalà principal del port nou. 

- Finalment es defineix altra zona a l’entorn de la capitania. 
 
Amb un paper molt més limitat ens hem de referir als punts de concentració situats a l’extrem distal de 
les palanques, on en cas d’algun problema que impedeixi arribar al moll s’han de concentrar les persones 
que estiguin en el pantalà, per exemple, en cas d’incendi d’una embarcació atracada a la palanca, situada 
entre alguna persona i el moll. Aquestes persones es desplaçaran a l’extrem de la palanca des de on seran 
evacuats per via marítima.  
 
1.6.6 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT 

 
Donada la permeabilitat que té el port pels vianants al llarg del seu perímetre amb quatre accessos, 

situats al llarg de la seva façana amb la línia del ferrocarril i el teixit urbà , les àmplies superfícies 

obertes del port, la reduïda superfície dels locals,i la bona xarxa de vials interiors del port que arriba 

a la totalitat d’edificis i molls, que facilita l’evacuació, tan sols té sentit el confinament com a 

conseqüència d’una emergència exterior que aïlli el port, com pot ser en el cas d ’un incendi urbà 

de gran magnitud o per l’existència d’un núvol tòxic fins que desapareguin les condicions que van 

aconsellar el confinament.  

 

En el cas, realment excepcional, de tenir que procedir a un confinament, aquest dependrà de 

l’ocupació del port, ja que és molt variable. Pel que respecta als treballadors del port i als usuaris 

de la dàrsena, la concentració es pot realitzar en el local de capitania i en l’antiga torre de control 

per les seves condicions de possibilitat d’aïllament i de comunicacions. Les superfícies respectives 

de 225 + 183,68 m2 poden acollir unes 300 persones (75 % utilitzable i 1 m 2 per persona). En 
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qualsevol cas, els tripulants de les embarcacions es poden confinar en les respectives embarcacions, 

si disposa d’una cambra estanca amb sistemes de comunicació, com ocorre majoritàriament per a 

les embarcacions de més de 8 m d’eslora. 

 

Pel que respecta als treballadors i als usuaris dels diferents locals es poden confinar en els propis 

locals, encara que s’han seleccionat els locals situats a l’entorn de la plaça Europa, que, per la seva 

mida i la seva situació, prop d’un accés poden tenir millors prestacions, especialment per la 

possibilitat de concentrar a les persones. 

 

Conclusió, les condicions de confinament per a la màxima ocupació són les adequades. 

Cal tenir en compte que s’han pres les ocupacions màximes de cada zona possible del port. 

És a dir, en ser un àrea de molta rotació de gent i amb embarcacions, i locals que ofereixen 

serveis de durada determinada, no podem contemplar mai l’ocupació màxima com a 

referència. La mitjana d’ocupació dirària del port és de 700 persones aproximadament. 

Veure punt 1.5 que fa referència a l’ocupació. 

 

1.6.7 DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES 
 

La totalitat del personal administratiu està concentrat al local de capitania (un màxim de 8 persones), 

encara  que la capacitat és més gran, mentre que els mariners (punta de 4 mariners, més dos vigilants i 2 

controladors d’accés), així com els usuaris del port estan disseminats al llarg dels molls i pantalans sent 

molt reduïda la probabilitat de produir-se una gran concentració, ja que el port s’utilitza com punt d’accés 

a l’embarcació per a sortir a navegar. Molt rarament es pernocta a bord i, de ser així, el nombre de 

persones és molt reduït. En llocs com l’esplanada de vela lleugera, espai a l’aire lliure, i l’escola de vela, es 

pot produir alguna concentració de persones, però mai superior a les 55. Tan sols en llocs com els locals 

comercials es produeixen concentracions relativament importants de persones, llevat dels 4 que es 

detallen al punt 1.6.5.  Tanmateix, realitzarem un estudi detallat per zones. 

 

a) Usuaris dàrsena esportiva. L’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, 

l’ocupació, pel general, es refereix a un temps molt puntual per embarcar i desembarcar estant, per tant, 

poc temps a bord en el port. 

 

Suposant que, abans de partir, la tripulació està una hora en el port, prendrem com representativa de 

l’ocupació el nombre d’embarcacions sortides durant l’hora punta (entorn de les 12 hores). Així, l’ocupació 

aproximada per pantalà es: 

 

Zona 
Nombre 

embarcacions 

Nombre 

persones 

Moll de ponent 38 10 

Moll d’abric (ponent) 35 9 

Moll de ribera (ponent p. pral. port nou) 60 15 

Pantalà 5 PN 90 23 

Pantalà 4 PN 83 21 
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Pantalà 3 PN 88 22 

Moll de ribera a llevant pantalà. pral. pon  29 7 

Pantalà 1 PN 41 10 

Pantalà 2 PN 52 13 

Moll a ponent antic contradic 14 4 

Moll a ponent antic contradic (2a alin) 15 4 

Moll a ponent antic contradic (3a alin) 12 3 

Moll de llevant de l’antic contradic 20 5 

Moll de ribera a llevant de l’antic contradic 38 10 

Pantalà 6 PV 67 17 

Pantalà 5 PV 47 12 

Pantalà 4 PV 32 8 

Pantalà 1 PV 60 15 

Pantalà 2 PV 54 14 

Pantalà 3 PV 37 9 

Moll ribera a llevant pantalà pral. port vell 36 9 

Moll llevant (dic d’abric) 103 27 

Total 1.051 267 

 

Al diagrama adjunt es detalla la distribució de persones per zones i les que s’acumulen a cadascun dels 5 

punts de recorreguts perpendiculars al moll de ribera, tots ells amb la hipòtesi de la simultània i màxima 

ocupació de la totalitat de edificis, àrees i embarcacions. A aquests persones, que en total suposen 367 

persones,  cal afegir la corresponent als locals comercials (3.23 persones) el que fa un total de 3.601 

persones. punts d’accés a la zona interior (dos accessos a les zones d’accés restringit, a ponent i llevant, i 

un altre a l’aparcament i la zona de vela lleugera). 
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1.6.8 ELEMENTS VULNERABLES 

 

a) Accessos al port 

 b) Bocana 

 c) Subministraments de llum,aigua i gas. 

 d) Benzinera 

 e) Estació de tren 

 f) Carretera Nacional II 

 g) Locals comercials 

 

Veure el detall de les zones al plànols 1.1, 1.3, 1.7.1 A i B, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 2.4.1 A i B que es estan 

recollits a l'Annex 3. 

 

1.7 PLÀNOLS 
 

1.7.1 ZONES DE RISC 
1.7.2 ZONES VULNERABLES 
1.7.3 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS I ÀREES ON ES REALITZA L’ACTIVITAT 
1.7.4 IDENTIFICACIÓ DEL CONTROL DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

 

Tots ells estan recollits a l’Annex 3 amb els plànols corresponents al document 2 
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DOCUMENT 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 disponibles detallant-
ne la seva ubicació. 
 
Inicialment es disposa dels recursos que es detallen al present document i a l’Annex 5 (inventari 
d’extintors) 
 
2.1.1 SECTORITZACIÓ 
 
Per la natura de la instal·lació cal diferenciar dos sectors bàsics: terra i aigua, cadascun d’ells presenta els 
seus riscos i precisa del material apropiat. 
 
En nou de les onze àrees en que s’ha dividit el port a efectes de l’anàlisi de risc ens trobem superfície de 
terra: 

 Àrea 1: Molls, pantalans i amarraments 

 Àrea 2: Aigües interiors 

 Àrea 3: Vials interiors del port i aparcaments 

 Àrea 4: Benzinera 

 Àrea 5: Locals portuaris 

 Àrea 6: Locals comercials 

 Àrea 7: Esplanada de vela lleugera (fora de l’àmbit de la concessió) 

 Àrea 8: Dàrsena pesquera(fora de l’àmbit de la concessió) 

 Àrea 9: Escars, àrees de carena i tallers 

 Àrea 10: Esculleres i espatllers 

 Àrea 11: Avantport 
 
Alhora,  cadascuna de les 11 àrees es pot descompondre en zones, tal com es detalla al punt 1.6.2. V), en 
total 24. Al plànol 2.4.1 es detalla la ubicació dels elements i instal·lacions de risc que es dedueixen de 
l’anàlisi de riscos realitzat pel mètode de Mosler, segons el qual tan sols existeix un sector de risc alt (la 
benzinera) i sis de risc mig (amarraments, ET’s i quadres generals, esculleres i espatller, escars, bars 
musicals i discoteques, amarraments pesquers) 
 
2.1.2 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ 
 
Tractant-se d’una instal·lació en la seva totalitat a l’aire lliure, llevat del conjunt de locals comercials i els 
edificis de serveis, tots ells amb recorreguts d’evacuació molt curts, les úniques instal·lacions de detecció 
que es poden instal·lar són els detectors d’incendi existents a diferents edificis. 
 
Per altra banda es disposa d’una completa estació meteorològica per mesurar els principals factors que 
poden donar lloc a situacions d’emergència (anemòmetre, termòmetre, baròmetre i pluviòmetre). 
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Pel que fa als mitjans pels quals es realitzarà la detecció dels possibles riscos interns que hem llistat en el 
punt 1.6 podem definir el següent: 
 
- En relació a les emergències per accidents a terra, la detecció immediata la fan els mariners o el 

personal d’oficina o seguretat que hi hagi en aquell moment, així com els mateixos usuaris que es 
trobin en el lloc del risc o prop d’ell. La comunicació del risc es fa de manera immediata a la Capitania 
del port que activarà, si és necessari, els serveis d’emergència.  

- En relació a les emergències per causes naturals, com ja s’ha esementat, disposem de l’estació 
meteorològica, que ens pot fer preveure situacions de risc, així com els avisos que rebem tant per 
correu electrònic com a través de les xarxes socials, dels serveis d’emergència de la Generalitat i de 
Salvamento Marítimo de Barcelona. En aquest sentit, i en previsió de risocs per causes naturals, es 
reforça el servei de marinera per poder fer front a aquesta situació. I, sempre hi ha un responsable de 
Capitania de guàrdia per si calgués fer actuacions més concretes amb els serveis d’emergència. 

- Pel que fa a les emergències per accidents a la zona d’aigua del port, és la marineria, així com els 
mateixos usuaris de les embarcacions qui detecten en primer lloc el risc i la posterior emergència si 
n’hi hagués. En aquest sentit, la primera comunicació és amb Capitania del port, qui activa, si és 
necessari, els equips d’emergència externs mitjançant la trucada al 112. 

- Les emergències per fallida en els subministraments, les poden detectar qualsevol usuari de local, 
embarcació, pallol o capitania mateixa. En aquest sentit, es comproba d’on ve la fallida, si d’un 
problema intern de la instal·lació, o és una fallida de l’empresa subministradora. En el primer cas, és 
el, nostre servei de manteniment qui fa la primera actuació. Si cal, es contacta amb l’empresa 
subministradora per actuacions de més nivell.  

- En relació a les emergències que puguin afectar a les persones, com ara accidents o problemes mèdics, 
és des de Capitania que s’activen els serveis d’emergència mitjançant trucada al 112 i, simultàniament, 
es pot trucar a la policia local, ja que per proximitat, acostumen a arribar els primera, i ens ajuda a 
organitzar la zona o àrea on s’hagi produït l’emergència.  

- Pel que fa a d’altres emergències, si es produeix en horari d’oficina, tant el personal de Capitania, com 
la marineria i la vigilància, s’organitzen per fer front a la situació i el cap d’emergències, activa els 
mitjans externs si és necessari. En cas que es produeixi fora d’horari d’oficina, sempre hi ha un 
responsable de l’activitat de guàrdia, al telèfon 24hores, i personal a la caseta d’entrada d’Alella, que 
poden activar, si cal, els serveis d’emergència.  

 
 2.1.2.1 D’INCENDIS 
 
Vegeu l’esmentat a l’apartat 2.1.2 
 
 2.1.2.2 DE MONÒXID DE CARBONI 
 
Vegeu l’esmentat a l’apartat 2.1.2 
 
 2.1.2.3 ALTRES 
 
A part dels sistemes detecció esmentats, el port disposa d’un sistema de videovigilància que permet la 
visualització de gairebé tota la instal·lació. El sistema de control per CCTV està format per 27 càmeres: 12 
corresponents al control d’accessos i caixers de pagament del pàrking, 14 exclusivament per als molls i 
pantalans del port, i 1 per a la bocana. La càmera de la bocana és una webcam que es pot veure a través 
de la pàgina web del port (www.portmasnou.com) de manera que els usuaris de les embarcacions poden 
veure l’estat de la mar.  
 

http://www.portmasnou.com/
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2.1.3 INSTAL·LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
A més dels medis propis, que es detallen a continuació, existeixen altres medis de les empreses que 
gestionen els diferents restaurants, que cal considerar, perquè formen part dels medis disponibles que 
cadascun ha de disposar en el marc de la respectiva llicència d’activitat, però no s’inventarien pel seu 
paper molt localitzat en les emergències del propi local. 
 
a) Extintors 

Kit: Es disposa de 4 kits antiincendis complets, mòbils, repartits als extrems dels 3 pantalans principals 
(llevant, central i ponent), a més d’un altre a l’angle de les dues alineacions del contradic. En aquests kits 
es disposa de mànigues contra incendis (hidrants) i extintors. 

A més, es disposa d’una sèrie d’extintors a terra. A l’Annex 5 es recull el llibre inventari dels extintors la 
distribució dels quals es detalla al plànol 2.4.2 i es pot resumir de la forma següent: 

- 2 extintors de 50 kg de pols seca muntats sobre carros transportables ubicats a l’estació 
de subministrament de carburants i al quadre elèctric 

- 4 extintors de neu carbònica NC-5kg de CO2 ubicats dos al quadre elèctric de Ponent, un 
al de Llevant i un quart a l’extrem del pantalà de llevant 

- 44 extintors de pols seca de 9 kg ubicats a: 

- 8 al pantalà principal de ponent 

- 6 al pantalà principal de llevant 

- 9 al llarg del moll de ribera (5 EP-12 al Port Vell i 4 EP-12 al Port Nou) 

- 9 en grups de tres als pallols 

- 5 Benzinera 

- 5 al magatzem junt al Club Nàutic 

- 7 als dics de recer 

- 2 a la Torre de Control 

- 2 extintors de pols seca de 6 kg ubicats als vestidors dels mariners: 

Les embarcacions del port estan equipades amb els següents medis: 

 Draga: Una BIE, una motobomba llançadora, 2 extintors de 9 kg de pols seca i un extintor de 
5kg de CO2. 

 MADESA:  un carro amb bomba  i un extintor de 9 kg de pols seca. 

Els extintors es revisen trimestralment. Es portarà un inventari dels extintors amb la seva referència, i l’any 
d’adquisició i el de la darrera recàrrega.  
 
b) Hidrants 

Es disposa de 46 tomes de 45 mm “racord Barcelona” distribuïdes per tot el port connectats a la xarxa de 
distribució d’aigua. La situació deles mateixes es detalla als plànols 2.4.2 i 2.4.3. 
 
c) Xarxa de subministrament d’aigua als pantalans. 

Està formada per 833 tomes d’aigua de ¾ i connexió ràpida tipus “Gardena”. S’ubica a les torretes de 
serveis disposades al llarg del perímetre dels molls i pantalans. 
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d) Bombes 

El port disposa de 2 bombes de gran cabal, una en cada embarcació. A més es disposa d’una motobomba 
portàtil amb una potència de 5,5 CV i un cabal de 24.000 l/h. Està muntada sobre un carro i pot ser 
remolcada per la furgoneta del port o a mà. S’ubica a l’Antiga torre de control. Pot ser embarcada a bord 
de l’embarcació d’ús portuari. A la sortida d’impulsió es pot connectar una màniga de 45 mm 
 
e) Mànegues. 

Es disposa de 4 mànigues de 45 mm de ràcord Barcelona i llançadores-polvoritzadors ubicades una a la 
motobomba portàtil, una altra al magatzem situat junt a la Base Nàutica i dues a l’embarcació “MADESA”. 
 
f) Embarcacions 

El Port del Masnou disposa de quatre embarcacions pròpies,  totes elles amarrades a l’aigua. 

 “MADESA” de casc de fibra de vidre (eslora: 6,39 m i motor: 67,5 CV). 

 Draga equipada amb una bomba i llançadora 

 2 bots auxiliars 

 
g) Vehicles 

Es disposa d’una furgoneta pel trasllat d’equips i bombes 
 

2.1.4  INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ/EXTRACCIÓ DE FUMS 
 
Els restaurants i locals d’oci disposen de les corresponents extraccions de fums i tots ells disposen de la 
corresponent llicència d’activitat 

 
2.1.5 EQUIPAMENTS PER A LA LLUITA CONTRA SINISTRES 
 
Per fer front ales caigudes a l’aigua es disposa de: 

a) Escales 

Es disposa de 6 escales d’accés a l’aigua, distribuïdes per totes les dàrsenes tal i com és recull al plànol 
2.4.4.  A més, al costat de ponent del dic central, hi ha una rampa de varada que pot ser emprada per a 
rescats. 
 
b) Rodes Salvavides 

Es disposa de rodes salvavides a tots els vaixells i, per tant, queden distribuïdes per totes les dàrsenes. 
 

 
Per a fer front al problemes de contaminació ambiental es disposa de: 

c) Mesures correctores ambientals 

La torre de control disposa d’un equip d’aspiració d’aigües de sentina d’embarcacions de la marca Port 
Limp tipus CRRSIMPLEX 2 x 400 - 0.75 equipat amb 2 dipòsits de transferència de 400 l i un altra dipòsit 
d’emmagatzematge d’hidrocarburs de 950 l . Les aigües residuals s’impulsen cap a la xarxa municipal de 
sanejament. Les aigües hidrocarburades de les sentines són tractades i els hidrocarburs queden 
emmagatzemats i posteriorment es transporten cap un gestor autoritzat i l’aigua separada torna al mar 
amb una concentració inferior als 5 mg/l 

També es disposa d’un punt net equipat per a la recollida d’olis, draps i altres residus propis de l’activitat 
nàutica i la reparació de les embarcacions, està ubicat a l’entrada del moll d’abric de ponent del port. 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

74 
 

A més, repartits pels molls existeixen 9 illes de 5 contenidors, cadascun de 80 litres de capacitat per recollir: 
vidre, paper i cartró, matèria orgànica, envasos i rebuig 
 
d) Mesures de protecció en cas de vessaments 

Per a la protecció en front vessaments i fuites es disposa del següent equip: 

- Caseta Benzinera: la caseta disposa de 3 caixes de draps absorbents amb 50 unitats cadascuna 

- Al magatzem de la zona del Club Nàutic disposa de mànegues absorbents semirígides amb faldilla de 
longitud 80 metres que abasten tota l’amplada de la bocana en cas de vessament. En el mateix 
magatzem disposem de 3 caixes amb draps absorbents de 50 unitats cadascuna. 

- A la dàrsena pesquera, al panyol número 8, Ports de la Generalitat hi té emmagatzemades barreres 
de contenció anticontaminants. El personal del port hi té accés en cas de fuita o vessament. 

Tot aquest material es hidròfug i absorbent d’hidrocarburs. 

 
2.1.6 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
Al tractar-se d’una instal·lació en la seva major part a l’aire lliure amb recorreguts d’evacuació molt clars, 
la senyalització es redueix a: 

a) Il·luminació d’emergència 

Existeix a tots els locals i compleix els requisits especificats a les normes UNE 81501 de caràcter general i 
la UNE 23033 per a l’específica en cas d’incendi. 
 
b) Senyalització de la ubicació dels extintors 

Tots els extintors a l’exterior són visibles de color vermell i color de contrast blanc i els hidrants estan 
senyalitzats. 
 
c) Recorreguts d’evacuació 

Els pantalans no estan numerats però són visibles les respectives sortides des de qualsevol punt. A la vista 
de les zones de risc i dels recorreguts d’evacuació el plànol 2.4.5 recull la ubicació dels punts de 
confinament i concentració que es consideren que tenen sentit en el marc d’una emergència exterior que 
afecti a l’accés al port o en el cas d’una emergència interior a l’inici d’un pantalà o dic. 

 
 

2.1.7 SISTEMES INTERNS D’AVÍS 
 
Existeix un sistema de megafonia que abasta tota la instal·lació. Aquesta megafonia està connectada a la 
corrent i només s’activa en cas que s’hagi de fer algun comunicat.  
  
A la capitania es disposa d’una alarma, que s’activa en cas que entri algú aliè a l’empresa fora de l’horari 
d’oficina. Aquesta alarma està connectada a l’empresa subministradora de la mateixa, que en cas que es 
dispari fora d’horari es posa en contacte amb la caseta de control d’Alella, que és el CRA fora dels horaris 
de capitania.  

 
La marineria, la capitania del port, el personal de vigilància i el personal de control d’accessos estan 
comunicats les 24 hores per VHF al canal 9, així com per telèfon.  
 
Quan és un local que té una emergència la primera trucada és sempre a la Capitania del port, qui, en base 
a la informació que rep del mateix local, activa els serveis d’emergència que calguin mitjançant trucada al 
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112. Simultàniament, s’activa el personal de marineria i de vigilància per atendre l’emergència i la zona de 
l’emergència mentre arriben els serveis externs. Les comunicacions internes es fan per VHF al canal 9.  
 
2.1.8 EQUIPS DE LA DÀRSENA PESQUERA 
 
La dàrsena esquera disposa dels seus propis equips, que en cas de necessitat poden recolzar els medis de 
la dàrsena esportiva. Els medis són: 
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2.1.9 EQUIPS DE LA BASE NÀUTICA/CLUB NÀUTIC MASNOU 
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2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES 
 
Es disposa del personal afecte a l’explotació del port, és a dir, el director-gerent del port, el capità, , els 8 
mariners, més altres 2 a la draga (arriben a 15 personés a l’època estival, 13 al dia i 2 a la nit) i distribuïdes 
en torns, més el vigilant de seguretat 24 hores existint de manera permanent com a mínim dos mariners, 
un vigilant i un auxiliar de pàrking les 24 hores a la caseta de control. Tots ells van equipats amb emissors 
– receptors, telèfons mòbils i per la nit amb llanternes. Al punt 1.5.2 es detalla la disposició de personal al 
llarg de les 24 hores del dia i al punt 3.3 es detalla la composició dels diferents equips que estableix el 
Decret 30/2015. 
 
També es disposa del personal d’administració que en horari d’oficines dels dies feiners pot arribar a les 5 
persones (1 els diumenges i festius) 
 
Actuaran en tasques d’auxili en totes les emergències, fins i tot en les que cal comptar amb ajuda exterior 
mentre no arribi aquesta ajuda. 
 
En relació a aquest Pla el personal disponible s’organitza de la forma següent: 
 
2.2.1 MARINERIA 

Es disposa de mariners les 24 hores del dia, pel que en tot moment hi haurà en el port un responsable de 
les emergències. També es disposa en tot moment d’un equip de primera intervenció. 
 
Al punt 3.3 es detalla la composició dels diferents equips i a l’annex 4.1 es detallen les seves funcions. 
 
2.2.2 PERSONAL D’ADMINISTACIÓ – CAPITANIA 
 
Es disposa de personal d’adminsitració, ubicats a l’edifici de Capitania els 365 dies de l’any. De dilluns a 
divendres de 09:00 a 18:00, dissabtes, de 09:00 a 14:00 i diumenges i festius de 10:00 a 14:00 hores.  
 
2.2.3 PERSONAL DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 

Es disposa de vigilància les 24 hores del dia i depèn directament de la direcció del port i està formada per 
un mínim d’un vigilant i un controlador d’accés, que els diumenges i festius es dupliquen entre les 14 i les 
24 hores i les 12 i 24 respectivament. En moments puntuals poden arribar a 4 vigilants i 3 controladors 
(festius i vigílies de festius). 
 
2.2.4 MITJANS SANITARIS 

Es disposa de farmacioles de primers auxilis ubicades a capitania, a marineria i a l’escar. A més, es disposa 
d’un DEA situat a la caseta de control d’accés, que està oberta les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. El 
personal de marineria, d’oficines, de seguretat i accessos han estat formats en primers auxilis i en l’ús 
d’aparells DEA.  
 

2.2.5 EQUIPS DE RECOLZAMENT 

Els equips de recolzament són externs al port i cal recórrer a ells en quan sigui necessari. Constitueixen els 
grups de recolzament 

 Les empreses adjudicatàries de contractes de prestació de serveis al port: formen part del grup de 
segona intervenció per emergències especifiques. 

 Els bombers de la Generalitat formen part del grup d’intervenció 

 Els mossos d’esquadra de la Generalitat: faran tasques d’ordre 
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 La policia local de Masnou: farà tasques d’ordre 

 La Guàrdia Civil del Mar pot fer tasques de recolzament en intervencions marítimes 

 Les ambulàncies: formen part del grup d’auxili. 

 La Creu Roja forma part dels grups d’auxili i intervenció 
 

2.3 MESURES CORRECTORES DEL RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 
 
En aquest sentit, els simulacres que duem a terme anualment, ens ajuden a coordinar millor tant les 
mesures que prenem en casos d’emergència com les comunicacions que es realitzen. 
 
És positiu que es disposi d’un sistema d’avís d’evacuació mitjançant la megafonia, accionat des de la 
Central de Comunicacions (Capitania), tot i que caldria potser augmentar el nombre de megàfons, ja que, 
segons el vent que hi hagi en el moment de la possible emergència, el missatge podria no arribar a tothom. 
Tot i això, en cas d’evacuació es distribuiria el personal de manera que es cobrissin totes les zones de la 
instal·lació.  
 
Cal coordinar el Pla de Port de Masnou amb el pla municipal. En cas d’emergència la coordinació es 
concretarà mitjançant una trucada inicial via telefònica o, en cas que s’acordi amb algun dels interlocutors, 
per emissora pel canal que s’acordi. També cal coordinar el present Pla amb el de la dàrsena pesquera que 
gestiona Ports de la Generalitat i amb el de la Base Nàutica que gestiona el Club Nàutic Masnou. 

 

2.4 PLÀNOLS 
 

2.4.1A - SECTORITZACIÓ. UBICACIÓ DELS ELEMENTS I INSTAL·LACIONS DE RISC 

2.4.1B.-SECTORITZACIÓ. UBICACIÓ DELS ELEMENTS I INSTAL·LACIONS DE RISC DE LOCALS 
COMERCIALS 

2.4.2A - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I D’EXTRACCIÓ DE FUMS. 

2.4.2B - HIDRANTS, I EQUIPS RECOLLIDA R.S.V. 

2.4.3 - SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES I SISTEMES INTERNS D’AVÍS 

2.4.4A- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ I ÀREES DE CONFINAMENT 

2.4.4B- DETALLS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ I ÀREES DE CONFINAMENT LOCALS COMERCIALS EN 
MOLL DE RIBERA 

2.4.5 - DETALL ÀREES CONFINAMENT  

2.4.6 - ELEMENTS DE SEGURETAT A L’AIGUA 
 
Tots ells es recullen a l’Annex 3 del present document 
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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, de 3 de març, 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: 

 En funció de la gravetat o nivell de l’emergència 

 En funció del tipus de risc 
 

Aquesta classificació és intrínseca, independent de l’ocupació i dels mitjans humans disponibles. Aquestes 
circumstàncies incidiran en cada cas en la manera de respondre a la situació d’emergència, tal com es 
detalla en el punt 3.3 i, especialment, en les fitxes d’actuació que es recullen a l’annex 4. 
 
També cal diferenciar si l’emergència es produeix a terra o a l’aigua. 
 

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 dels pescadors 
o monitors de l’escola de vela o altres usuaris del port. Els efectes de l’emergència parcial queden limitats 
a una zona o àrea de la dàrsena esportiva del port i no afecten a altres àrees contigües. 
 
c) Emergència general 

Quan es requereixi ajuda de personal i/o mitjans aliens a Port del Masnou com poden ser bombers, Creu 
Roja, policia local, etc. 
 

3.2.2 EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC 
 
Segons el risc que s’ha activat: incendi, fuita, vessament, accident marítim, etc., ens remetem a la relació 
que figura al punt 1.6 2 I) en base a la qual es defineixen els criteris per a l’activació del Pla (punt 3.4.1) i 
els procediments particulars (Annex 4). 
 

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. Considerem dues situacions, segons l’emergència 
es produeixi en: 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

80 
 

 Horari oficines en dies laborables (09:00 a 18:00 tot l’any, horari ininterromput).  

Dissabtes de 9:00 a 14:00 h 
Diumenges i festius de 10 a 14:00 h 
L’horari de marineria / seguretat és de 24 h. 

 

 Fora de l’horari laborable d’oficines. 

 
El port del Masnou disposa de mariners les 24 hores del dia. Al torn de dia (de 8,00 hores fins les 18,00 i 
els diumenges i festius de 9 a 20), es compta amb 4 mariners i per cobrir el torn de nit, amb 2 mariners, 
llevat de les 0 a les 8 dels dies feiners on tan sols es disposa d’un mariner. A més, com a mínim es disposa 
d’un vigilant permanent, amb reforços els caps de setmana, els dies festius i les vigílies, i un auxiliar de 
control del pàrking, les 24 hores, ubicat a la caseta de control de la zona d’Alella, també amb reforços els 
dies festius i les vigílies del dies festius. 
 
Cal diferenciar les dotacions de personal disponible al llarg de les diferents franges horàries i la presència 
o no del cap d’emergències, per aquesta raó es considera, per una part, l’horari laboral d’oficines, com 
situació amb els màxims efectius i l’horari nocturn des de les 18,00 h (dissabtes i festius les 14,00) fins les 
8,00 hores, quan les disponibilitats de personal són més reduïdes i durant el qual cal nomenar a un dels 
mariners de guàrdia com a responsable al port de les emergències, encara que amb l’obligació de 
contactar d’immediat amb el cap d’emergències. 
 

3.2.4 CONCEPTES GENERALS 
 
Classificació de les fases i de les situacions de les diferents emergències 
 
a) 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, quan existeixi una certa probabilitat, que en cada cas es 
detalla, de que es presenti una situació d’emergència. 

 
b) Emergència 

Es qualificarà la situació d’estat d’emergència quan aquesta situació sigui establerta per la Direcció 
General de Protecció Civil (Centre de Coordinació operativa de Catalunya: CECAT), o en el seu defecte es 
produeixi la situació que es detalla per a cada cas. 
 

Al punt 3.4 es detallen les actuacions a realitzar per a cadascuna de les situacions d’emergència 

 

3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA 
 
Els equips d’emergència 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 capità del port. Cada membre dels equips actuarà sempre sota la direcció dels seus comandaments 
naturals. 
 
El nombre de persones que conformen els diferents equips variarà sempre en funció del torn i de l’època 
de l’any en què ens trobem. Així mateix, tant el servei de marineria com el de seguretat, en ser torns que 
cobreixen les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, conformaran en cada moment equips de gent diferent, 
ja que no hi haurà mai ni el mateix número de persones ni les mateixes persones. Cal tenir en compte que 
s’han de cobrir festius, vacances, dies de descans i possibles baixes.  
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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. Es poden diferenciar els equips per 
actuar a terra i per actuar a la mar. 
 
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 del Masnou. 
 
Els equips d’emergència son els detallats als punts següents destacant l’equip d’intervenció immediata 
constituït per un mínim de dos mariners o, en alguns moments, un mariner amb el recolzament d’un 
vigilant. 
 
Aquest equip, recolzat pel personal del control d’accés, la resta del personal de vigilància i d’administració 
constituirà, igualment, l’equip d’evacuació. 
 
Els equips d’emergència son els detallats al punt 3.3.3 i següents. 

 

3.3.1 RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 
 
És la persona que, a les ordres del cap d’emergències, s’encarrega de les comunicacions, tant cap a 
l’exterior com rebem la informació que es genera a l’emplaçament de l’emergència o la que pugui procedir 
d’autoritats o d’altres fons. Llevat d’un nomenament específic per a cada situació, assumirà aquest paper 
una persona de l’equip d’administració del Port de Masnou, a la que prèviament se li comunicarà el seu 
nomenament. En horari diferent del d’oficines, detallat al punt 3.2.3 assumirà aquest paper el responsable 
del control d’accés que haurà de disposar de la formació adient. 
 
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. 
 
Gestiona els equips d’alarma i de comunicació sota les instruccions que rebi del cap d’emergències. 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 i correu electrònic. 
 

3.3.2 CAP D’EMERGÈNCIES 
 
El cap d’emergències del Port del Masnou és el Director del Port, i en la seva absència, el Capità del port. 
És el responsable del desenvolupament del Pla. 
 
Les seves funcions són: 

 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. 

 Decidir les actuacions més adients i dirigir la intervenció coordinant els serveis participants i 
prenent les decisions oportunes des del Centre de Coordinació d’Emergències (C.C.E), que en 
principi són les  dependències d’administració i capitania del port. 
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 Sol·licitar els recursos extraordinaris necessaris, que podrà fer ell mateix o delegar en un 
trebalador que ell decideixi. Aquestas sol·licitud de mitjans es farà a través de la trucada al 112, al 
CECAT (trucada i correu electrònic) i al CRA de la instal·lació. 

 Establir els contactes necessaris amb altres serveis públics o privats. 

 Rebre als bombers i/o a la policia local, en el cas de que s’hagi sol·licitat la seva intervenció, i 
acompanyar-los fins el lloc de l’emergència donant-los la informació actualitzada i el recolzament 
per a la seva funció. 

 Centralitzar la informació. 

 Tancar els accessos al Port per mar o terra. 

 Ordenar el desallotjament total o parcial del Port. 

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

 Sol·licitar a d’altres administracions, si la dimensió de l’emergència ho aconsella, l’ajuda i els 
recursos necessaris per fer-li front. 

 Declarar el fi de l’emergència o alerta i desactivar el Pla. 
 

3.3.3 EQUIP D’INTERVENCIÓ 
 
Els grups d’intervenció són grups organitzats especialitzats, amb els mitjans pertinents i que actuen 
coordinadament davant l’emergència, seguint les indicacions del cap d’emergències del port del Masnou. 
 
Cada membre dels grups actuarà sempre sota la direcció del cap d’emergències. 

 
La composició i funcions dels grups podrà ser modificada en les revisions del Pla o per decisió del cap 
d’emergències del Port del Masnou. 
 
3.3.3.1 CAP D’INTERVENCIÓ 

En horari d’oficines el Capità és el cap d’intervenció. En la seva absència el mariner cap de torn és el cap 
de l’equip d’intervenció, per tant, es operatiu les 24 h del dia. 
 
3.3.3.2 ACTUANTS/MEMBRES DE L’EQUIP 

a)  Equip d’intervenció immediata o 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 prendrà 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. En principi, l’equip estarà format per dues 
persones, dos mariners (de 8,00 a 24, els diumenges i festius les 24 hores), o un mariner, que serà el cap 
d’intervenció, i un vigilant els laborables de 0 a 8 h, és a dir, un màxim de 8 h, en què tan sols es disposa 
d’un mariner, aquest assumirà aquest paper en solitari, mentre arriben els components de l’equip de 
segona intervenció. De ser necessari, aquest equip es podrà reforçar amb més mariners si en el moment 
de produir-se l’emergència estan presents en el port. 
 
En absència de nomenament específic o fora de l’horari en que està present l’equip es formarà l’equip 
d’intervenció immediata per part del personal afecte a l’explotació del port present, com s’ha dit: dos 
mariners, o un vigilant i el mariner de torn que, a més de cap d’emergències, serà el cap de l’equip 
d’intervenció.  
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Actuaran en tasques d’auxili en totes les emergències, fins i tot en les que cal comptar amb ajut exterior 
mentre no arribi aquesta ajuda.  
 
El seu paper 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.  
 
Els bombers de la Generalitat constitueixen el grup d’intervenció i el seu cap serà el cap de l’equip 
d’intervenció. El grup d’intervenció immediata es posarà a les ordres del cap de bombers i s’integraran en 
els equips operatius una vegada organitzats els diferents equips. 
 
b)  Grups de recolzament (equip de segona intervenció) 

A la franja horària en que es disposa de més de 2 mariners (un mínim de 4), es disposa de 2 mariners 

i un vigilant que poden formar l’equip de segona intervenció, si no ha esta necessària la seva 

incorporació a l’equip de primera intervenció. Per altra banda, les empreses adjudicatàries de 

contractes de prestació de serveis al port formen part del grup d’intervenció per emergències 

especifiques, igual que els mariners que no estiguin de servei en el moment de produir-se 

l’emergència, que podran ser requerits per a la seva incorporació a les tasques de lluita en front 

l’emergència. En aquest supòsit constituirien l’equip de segona intervenció.  

 

Constitueixen els grups de recolzament externs 

 El cos de mossos d’esquadra de la Generalitat: faran tasques d’ordre 

 Les ambulàncies: formen part del grup d’auxili. 

 La policia local del Masnou: farà tasques d’ordre i col·laboraran en les tasques d’evacuació. 

 Les empreses adjudicatàries de contractes de prestació de serveis al port: formen part del grup 
d’intervenció per emergències especifiques. 

 Guàrdia Civil del Mar 

 Salvamento Marítimo 
 

  3.3.3.3 FUNCIONS 
 

Actuaran en tasques d’auxili en totes les emergències, fins i tot en les que cal comptar amb ajut exterior 
mentre no arribi aquesta ajuda.  
 
El seu paper 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.  

 

3.3.4 EQUIPS 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’emergències. El cap de l’equip d’intervenció 
també serà el cap d’evacuació i confinament. A la vista del desenvolupament de l’emergència el cap 
d’emergències del port podrà assumir directament aquesta funció 
3.3.4.2 MEMBRES DE L’EQUIP 

Formaran part de l’equip d’evacuació i confinament la resta del personal del port que no formi part ni de 
l’equip d’intervenció, ni sigui el responsable del centre de control, alarma i comunicacions. Per tant, en 
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horari d’oficines, l’equip d’evacuació i confinament es formarà a partir de la resta de mariners, vigilants i 
controladors d’accessos i personal d’oficines.  
 
Fora de l’horari de màxima ocupació aquest equip es formarà, igualment a partir del personal disponible, 
que en moment de mínima ocupació (entre les 0 i les 8 h dels dies feiners), que tan sols es disposa de 3 
persones, el responsable del control d’accés, a més de les seves responsabilitats d’operador del centre de 
control, alarma i comunicacions assumirà la responsabilitat de l’evacuació, per la qual cosa haurà de tenir 
desviades les trucades al seu telèfon mòbil. Cal tenir present que en aquesta franja horària l’ocupació del 
port és mínima, essent fonamental el control de l’accés, del que és responsable. Aquesta funció es 
realitzarà en el seu cas amb el recolzament de la policia local 

 
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. Si l’evacuació es produeix de forma espontània, igualment cal 
controlar-la.  
 
Donat que el recinte del port és un espai obert i disposa de dos accessos cap a l’exterior aptes per a 
vehicles, a més de dos exclusius per a vianants, l’evacuació no ofereix grans dificultats i es pot controlar, 
tot i que caldrà organitzar el trànsit de vehicles a l’entorn dels accessos rodats per evitar complicacions. 
L’evacuació dels vianants es pot fer, a més, cap a les platges situades als costats de ponent i llevant del 
port. 
 
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  concentració de 
gent als locals comercials, llevat d’alguna celebració especial. 
 
Si per qualsevol emergència, es decidís l’evacuació total o d’alguna zona del recinte, o es rebin instruccions 
en aquest sentit per part dels Cossos de Seguretat de l’Estat, Autonòmics o Municipals, no convé oblidar: 

 Poden haver-hi persones a l’interior d’algunes embarcacions. 

 Poden haver-hi persones als serveis o en algun local. 

 Per notificar l’emergència a un local, 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. El port 
disposa per a tots els seus treballadors, armilles reflectants amb la identificació del port i, en el cas del 
capità, el càrrec. 
 
b) Confinament i control d’accessos 

Encara que el confinament en un espai obert, com és el port, i a més amb possibilitats de que els usuaris 
de la dàrsena esportiva es puguin confinar a l’interior de les seves embarcacions (llevat de les tipus 
forabord i algun altre, permeten un perfecte tancament) i que fins i tot puguin evadir alguns riscos fent-
se a la mar, cal preveure el confinament. 
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L’equip d’evacuació i confinament comunicarà d’immediat aquesta situació a la resta del personal 
d’administració, als mariners i al restant personal del port, fins i tot al dels escars, l’esplanada de vela 
lleugera i la dàrsena pesquera, aquesta circumstància, i es procedirà al seu confinament a l’edifici de 
capitania – administració o l’antiga torre de control, tancant les portes, finestres i qualsevol comunicació 
amb l’exterior i aturant els sistemes de ventilació i entrada d’aire des de l‘exterior. 
 
El personal dels diferents locals comercials i els seus ocupants es podrà confinar en el seu local, si reuneix 
les condicions, o en els locals situats a l’entorn de la plaça Europa. L’equip d’evacuació i confinament 
comunicarà aquesta circumstància al responsable de cadascun dels locals (identificat al corresponent 
directori). Pel responsable de l’equip d’evacuació i confinament es recordarà als responsables de cada 
local les mesures a adoptar. Les funcions a desenvolupar pel confinament es detallen al punt 3.4.5. 
 
El control d’accessos té com a objectiu controlar les entrades i les sortides de persones i vehicles de la 
zona d’emergència, a més d’establir el confinament de les persones en cas necessari. 
 
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 d’alerta. 

 Evitar danys a les persones i als 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. 

 
Els accessos al port podran ser emprats per a realitzar el control d’accés, en cas necessari, restringint el 
pas a vehicles i persones no autoritzades i facilitant l’accés als equips d’emergència. A través dels accessos 
per a vianants existents també es podrà controlar i restringir l’entrada de persones a les instal·lacions.  

 

3.3.5. EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 
 
És l’operatiu que ha de prestar els primers auxilis als accidentats. Per l’estructura del personal disponible 
al port no es pot comptar amb un equip propi responsable dels primers auxilis, pel que llevat de situacions 
excepcionals, aquests seran assumits ràpidament pels serveis d’assistència externs, terrestres i marítims, 
mobilitzats a tal efecte.  
 
En cas que al grup d’intervenció alguna persona tingués coneixement d’infermeria o existís algun 
professional de la medicina voluntari, aquests podrien assumir el paper que correspon a aquest grup de 
primers auxilis, provisionalment, mentre arriben els equips especialitzats exteriors. 
 

3.3.5.1. Cap de primers auxilis 

El Director del port, com a cap d’emergències, i en la seva absència el Capità, serà el responsable 
d’organitzar els primers auxilis i qui, a la vista del desenvolupament de l’operatiu prendrà la decisió de 
sol·licitar l’ajuda exterior (ambulàncies) o d’anomenar un responsable específic. 
 
3.3.5.2. Actuants / membres de l’equip 

Es tracta d’un servei especialitzat, pel que, llevat de petites actuacions que es poden solucionar amb 
l’equip de la farmaciola o amb el trasllat amb medis propis de l’accidentat al centre d’atenció més proper, 
cal trucar a les ambulàncies de servei al municipi pel trasllat de l’accidentat al centre d’atenció més proper, 
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en el seu cas amb les actuacions prèvies que pertoquin realitzades pel personal especialitzat de les 
ambulàncies. 
 
3.3.5.3. Funcions 

S’entén per primers auxilis a les tècniques i procediments de caràcter immediat, limitat, temporal, 
professional o de persones capacitades o amb coneixement tècnic que es presta a qui el necessiti, víctima 
d’un accident o malaltia sobtada. 
 
El seu caràcter immediat radica en la potencialitat de ser la primera assistència que la víctima rebrà en 
una situació d’emergència. Limitat perquè de totes les tècniques, procediments i concepcions que 
existeixen en la Medicina d’emergències, tan sols utilitza una petita part d’aquestes, per aquesta raó el 
socorrista mai ha de pretendre reemplaçar al personal mèdic. Per aquesta raó al menor dubte cal trucar 
sempre al 112 en primer instància, per activar el protocol d’emergències. 

 
3.4 ACCIONS A REALITZAR PER A CADA RISC 
 
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 un criteris que faciliten la presa de decisions per 
l’activació del pla en fase d’alerta o d’emergència. A l’annex 4 es recullen, per a cadascun dels plans, les 
fitxes on es detallen les actuacions a realitzar. 
 
3.4 1 DETECCIÓ I ALERTA 
 
a) Activació del Pla 

El cap d’emergències del Port del Masnou activarà el pla 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 emergència, a partir de les dades de que disposi. En funció del risc, activarà 
el Pla en situació d’alerta o emergència per tal que cadascun dels operatius actui en conseqüència. 
 
Tanmateix, de presentar-se de sobte una situació d’emergència, 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 del Masnou, s’activarà el Pla, donant compte immediatament al cap d’emergències, qui ratificarà o 
anul·larà l’activació i la comunicarà a la Direcció General de Protecció Civil, subdirecció general de ports i 
costes, i/o a l’Ajuntament del Masnou (policia local) i, quan procedeixi a la Capitania Marítima o Salvament 
Marítim, al 112 i a la policia local. Així mateix, es comunicarà d’immediat la situació d’alerta/d’emergència 
al cap d’emergències de la dàrsena pesquera (Ports de la Generalitat) i de la Base Nàutica (Club Nàutic 
Masnou). 
 
Si l’avís o la situació susceptible de produir una emergència es rep a la centraleta de la policia local del 
Masnou, es posaran d’immediat en contacte amb el cap d’emergències del port del Masnou o, en la seva 
absència, amb el mariner cap de torn, per comunicar aquest fet. Si l’avís es rep a través de la Subdirecció 
general de ports i aeroports, com administració titular del port, en aquest cas la comunicació es realitzarà 
a través del protocol establert per aquestes comunicacions. 
 
Per a cadascuna de les emergències inventariades les situacions d’alerta i emergència es produiran als 
supòsits detallats a continuació. Per altres situacions no inventariades s’actuarà per analogia. 
 
b) 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 del Masnou, quan existeixi 
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una certa probabilitat, que en cada cas es detalla al punt següent, que a curt termini es presenti una 
situació d’emergència. 
 
c) Activació de la fase d’emergència 

Es qualificarà la situació d’estat 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, quan es produeixi la situació 
que es detalla per a cada cas. 
 
d) Desactivació del Pla 

Correspon al cap d’emergències del Port del Masnou, la declaració del fi de l’emergència o alerta i 
conseqüent desactivació del Pla, quan l’activació hagi estat feta per ell. En cas que l’activació hagi estat 
feta per autoritats exteriors al Port, pertocarà la desactivació a la mateixa autoritat. Aquesta decisió es 
comunicarà al 112, a la Direcció General de Protecció Civil, Subdirecció general de ports i aeroports de la 
Generalitat i/o l’Ajuntament del Masnou (policia local) i, quan procedeixi a la Capitania Marítima o 
Salvament Marítim. 
 
El Pla serà desactivat pel cap d’emergències del Port del Masnou 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. 

 
e) 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 emergència pel cap d’emergències 
o, pel mariner cap de torn, 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 fer front a l’emergència. Per altres 
situacions no inventariades s’actuarà per analogia. 
 
Vegeu el punt 2.1.2. on s’especifiquen els mitjans pels quals es realitzarà la detecció dels possibles riscos 
interns, que prèviament s’han llistat al punt 1.6 
 

3.4.1.1 EMERGÈNCIES PER ACCIDENTS A TERRA 

 

a) Incendis a terra 

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 del Port del 
Masnou o el mariner cap de torn. 
 
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 de l’àrea portuària concessionada a Port del Masnou s’actuarà seguint les instruccions del 
Pla d’actuació municipal o de les instruccions que es rebin de l’Ajuntament. 
 

b) Explosions 
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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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn. 

c) Fuites o vessaments de combustibles i altres productes inflamables o altres contaminants 

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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn. 
 
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. S’utilitzarà, si és necessari, els element de contenció de fuites de què disposa el 
port, tals com draps absorbents, xurros de contenció, etc. 

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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn. 

e) Altres accidents ambientals 

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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn. 

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 del Port del Masnou, o el 
mariner cap de torn. 
 
Cal tenir en compte l’esmentat en relació a la rapidesa de l’actuació. 

g) Problemes estructurals 

En detectar qualsevol situació d’aquest tipus es declararà immediatament 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 del Port del Masnou, o el mariner cap de torn. En cas que no 
existeixi risc 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. 

 

3.4.1.2 EMERGÈNCIES PER CAUSES NATURALS 

 

a) Temporals 

La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques es dedueixi que existeix una 
certa probabilitat de què es pugui presentar un fenomen advers. 
 
Es qualificarà la situació d’estat d’emergència quan l’evolució meteorològica faci preveure que es puguin 
produir danys a persones o béns. 

b) Aiguats - Glaçades 

La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques es dedueixi que existeix una 
certa probabilitat de què 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. 
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c) Marees 

La fase d’alerta es declararà quan a partir de les previsions meteorològiques i/o astronòmiques es dedueixi 
que existeix una certa probabilitat de què es pugui presentar un fenomen advers. 
 
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 en cas de produir-se un terratrèmol sense causar danys, 
en previsió de què es pugui presentar una rèplica.  
 
En aquestes situacions caldrà prestar especial atenció a l’estabilitat de les estructures, a les canalitzacions 
de serveis, als dipòsits de carburants i els vaixells disposats en sec dels escars. 

 

3.4.1.3 EMERGÈNCIES PER A ACCIDENTS A LA ZONA D’AIGUA DEL PORT 

A la mar, fora del port, les competències en matèria de seguretat marítima i salvament són competència 
de l’Estat, fonamentalment regulades per la “Ley 24/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante”, que disposa: 
 
Artículo 88. Capitanía 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 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. 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

90 
 

Tanmateix, en virtut del que disposa l’Estatut d’Autonomia 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. 

Si la incidència es produeix en la dàrsena pesquera es comunicarà d’immediat a Ports de la Generalitat 
i s’actuarà d’acord les seves instruccions o, en el seu cas d’acord el protocol de col·laboració que es 
pogués haver signat. 

 

a) Foc a bord d’una embarcació 

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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn i s’avisarà els bombers amb la major brevetat possible així com al 112, a 
la policia local, al CECAT, a la dàrsena pesquera i a la base nàutica. 

És de vital importància la rapidesa de l’actuació. 

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’alerta 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 rampa, o la grua, per evitar 
l’enfonsament de l’embarcació.  

Si la via d’aigua es produeix amb l’embarcació fora del port, aquesta es dirigirà d’immediat cap al port i, 
s’avisarà d’immediat a Salvament Marítim. L’embarcació auxiliar del port “MADESA”, no té competència 
per sortir fora de la bocana del mateix port. Només farà tasques de salvament fora del port a requeriment 
exprés de Salvament Marítim. 

c) Enfonsament d’embarcacions 

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 del Port del 
Masnou, o al mariner cap de torn. 

Si l’enfonsament té lloc fora del port és donarà compte d’immediat a Salvament Marítim i s’actuarà d’acord 
amb les seves instruccions. L’embarcació auxiliar del port “MADESA”, no té competència per sortir fora de 
la bocana del mateix port. Només farà tasques de salvament fora del port a requeriment exprés de 
Salvament Marítim. 

d) Abordatge i accidents nàutics 

En tenir coneixement de qualsevol accident d’aquest tipus, amb les reserves de les competències que té 
Capitania Marítima o en el seu cas Salvament Marítim, 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 és donarà avís a Salvament Marítim, i coordinadament amb ella s’habilitaran una o dues 
embarcacions amb seu al port, com primera alternativa la MADESA, per apropar-se al lloc de l’accident i 
s’estaria a l’espera de les instruccions de Salvament Marítim. 

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 seu al port per apropar-se al lloc de l’accident i 
és donarà compte d’immediat a Salvament Marítim. 
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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 de 
productes contaminants. 

f) Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles 

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 capità del port com cap 
d’emergències del Port del Masnou, o el mariner cap de torn. En aquest cas cal actuar d’immediat. 

g) Fuites o vessaments a l’aigua de combustibles o altres productes inflamables o altres 
contaminants 

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 del Port del 
Masnou, o el mariner cap de torn. 

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 Capitania Marítima i procedir, 
si fos necessari, segons allò estipulat al CAMCAT. 

h) Vaixell a la deriva 

En detectar qualsevol accident d’aquest tipus a l’interior del port 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 del Port del Masnou, o el mariner cap de torn. 

Si la situació es produeix fora del port es posarà d’immediat en coneixement de Capitania Marítima o en el 
seu cas a Salvament Marítim 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 Salvament Marítim 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 Director del port com cap d’emergències del Port 
del Masnou i a la vista de les circumstàncies de la trucada i la posició de l’embarcació en relació al port de 
Masnou. Si fos necessari, d’acord amb Salvament Marítim, es mobilitzarà una embarcació de socors. 

 

3.4.1.4 EMERGÈNCIES PER 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, i si de la informació recavada no es 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 del Masnou, si es passa a la situació d’emergència. El 
port disposa d’una bomba i dipòsit d’aigua potable (300 m3) propis, que pot activar independentment de 
la companyia subministradora. 
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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 
del Port del Masnou o del mariner cap de torn, a la vista de la informació disponible. 
 
Caldrà tenir en compte, per mobilitzar el grup d’intervenció corresponent, si la fuita es produeix abans del 
comptador d’entrada, cas en què correspon a la companyia subministradora la reparació, o si la fuita es 
produeix a la xarxa interior del port, cas en què correspon la seva reparació al Port del Masnou. 

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 d’alerta preventiva. Port Masnou disposa d’un 
generador que subministra la bomba de succió d’aigua del túnel d’Alella, la maquinària del pàrking i 
l’enllumenat de la zona del pàrking. 

c) Fuita de gas 

Si es detecta una fuita de gas natural (dues connexions independents) o butà a les bombones d’alguns locals, 
es tallarà d’immediat el subministrament de gas, en el cas de gas natural local per local o, si procedeix, 
tancant la corresponent clau general de control, i en el cas de bombones de butà tallant la clau d’entrada i, 
si procedeix, es portarà la bombona lluny. 
 
Si la fuita es produeix a la xarxa de gas natural a més de tancar la clau de control del ramal o general caldrà 
procedir a la localització del punt de fuita per a procedir a la seva reparació si és a l’interior del port. Si es a 
l’exterior avisar a la companyia. A Port Masnou, la clau general de subministrament de gas es troba fora del 
recinte, per tant, correspon a la companya subministradora el tancament del pas 
 
De no ser controlable pel tall, es podrà declarar la situació d’alerta o d’emergència a la vista dels danys que 
potencialment es pogueren produir segons la valoració que realitzi el cap d’emergències del Port del 
Masnou o el mariner cap de torn, a la vista de la informació disponible. 

d) Tall de les línies telefòniques 

Malgrat disposar d’un sistema de comunicacions alternatives i independents,  si es produeix un tall total de 
les comunicacions telefòniques, que deixin aïllat el port, es declararà la situació d’alerta preventiva i 
s’establiran contactés amb l’exterior via radio, VHF (canal 9) i altres mitjans de comunicació, notificant la 
situació d’aïllament telefònic. 

 

3.4.1.5 ALTRES EMERGÈNCIES QUE AFECTEN A LES PERSONES 

 

a) Extraviat de nens o persones grans 

En rebre la informació de l’extraviament d’una persona es declara la situació d’alerta en tota la dàrsena 
concessionada i es procedirà a controlar els accessos al Port. Paral·lelament, es comunicarà a la Policia Local. 
A la vista del desenvolupament de la situació, es valorarà pel cap d’emergències del Port del Masnou o el 
mariner cap de torn, a la vista de la informació disponible, 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 del Port del Masnou, o, en la seva absència, o el mariner cap 
de torn i a la vista de les circumstàncies de l’accident i de la seva incidència en el port declararà la situació 
d’alerta o 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 del Port del Masnou, o en el seu defecte o el mariner torn de 
guàrdia. 
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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 requereixi atenció mèdica, a la vista de la valoració que 
realitzi el cap d’emergències del port, o el mariner cap del torn, comunicant-ho al cap d’emergències, es 
veurà si es pot solucionar, en primera instància amb els mitjans del port o si cal demanar una ambulància 
per traslladar a la persona amb problemes a un centre mèdic, sigui al CAP o a l’Hospital més proper, en el 
cas del Port de Masnou, l’Hospital Germans Trias i Pujol – Can Ruti. 
 
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 vela lleugera 

Aquesta activitat no la realitza directament el port de Masnou sinó que estan a càrrec del Club Nàutic del 
Masnou,  però cal que l’entitat que la realitza sigui coneixedora de les determinacions del present pla en 
relació a aquesta activitat. 
 
Per part del Club Nàutic Masnou 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 del port del Masnou, 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. 
 
Si estant realitzant-se l’activitat es produeix un increment sobtat de la força del vent o del mar, s’actuarà 
d’acord el procediment particular que es recull a la fitxa corresponent de l’annex 4. 
 
En cas de condicions adverses el cap d’emergències podrà declarar la situació d’emergència, pel que 
proposarà al Club Nàutic del Masnou 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 
esportives de vela lleugera 

Si es produeix un accident d’aquest tipus, al rebre la informació, el cap d’emergències 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 i s’actuarà de conformitat el procediment particular que es detalla a la fitxa de 
l’annex 4. 

 

3.4.1.6 ALTRES EMERGÈNCIES 

 

a) Problemes als accessos 

Al rebre la informació, el cap d’emergències del Port del Masnou, o en la seva absència, el mariner cap de 
torn, a la vista de les circumstàncies dels accessos i de la seva incidència en el port declararà la situació 
d’alerta o d’emergència. 

b) Alteració d’ordre públic o amenaça de bomba 

De produir-se una situació d’aquest tipus es declararà d’immediat la situació d’emergència tipus general i 
es donarà compta als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local. 

c) Emergències derivades de riscos a l’entorn del port 

En relació a les emergències derivades dels diferents riscos a l’entorn, per part del Port del Masnou es 
prendran les mesures d’autoprotecció per a evitar que puguin afectar a l’activitat que desenvolupa la 
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dàrsena esportiva, o al menys minimitzar la seva incidència. Caldrà integrar el present Pla amb el Pla 
municipal d’emergències del municipi de Masnou. 
 
Pel que respecta a les emergències a la mar es tindrà en compta el que és recull a l’apartat 3.4.1.3. 

 
3.4.2. COMUNICACIONS I ALARMA 
 
3.4.2.1 IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE FA ELS AVISOS 
 
En horari d’oficines la Central de recepció d’alarmes es situa a la centraleta de l'edifici de capitania del 
port del Masnou. La Central de recepció d’alarmes és a la seva vegada la Centraleta de comunicacions. 
L’edifici de capitania del port assumeix, també, el paper de Centre de Coordinació d’Emergències. Fora de 
l’horari d’oficines la Central es trasllada al punt on s’ubica el control d’accessos al costa d’Alella, operatiu 
les 24 hores del dia, que disposa de telèfon, equip de ràdio V.H.F. (canal 9) amb la que té connexió el 
personal del torn (mariner i vigilant). Tanmateix, les trucades exteriors es desvien al mòbil del mariner cap 
de torn. 
 
Les instal·lacions de capitania disposen d’un equip de ràdio V.H.F. (canal 9) i d’e-mail, així com d’equips de 
transmissió telefònica.  
 
El mariner cap de torn, és el responsable d’emergències del port en absència del capità del port al que 
donarà compte d’immediat al produir-se alguna situació d’alerta, aquesta situació es comunicarà 
igualment a la centraleta de la policia local. 

 
La centraleta de la policia local del Masnou podrà complementar aquesta tasca de recepció d’alarmes, en 
aquest cas caldrà establir un protocol d’actuació i es posarà en contacte amb el cap d’emergències del 
port o, en el seu defecte, amb el mariner cap de torn, sigui presencialment al port, sigui a través d’una 
trucada al telèfon del port. 
 
3.4.2.2. AVISOS A FER 
 
A l’Annex 4 es detallen per a cadascuna de les situacions d’emergència els avisos a fer i a l’Annex 2.1 es 
recullen els models de comunicats. 
 
Un punt important és el dels avisos als usuaris del port i als ocupants dels locals (titulars i usuaris). Aquests 
avisos requereixen la prèvia informació. A l’Annex 2 es detalla aquesta informació. 
 

3.4.3 INTERVENCIÓ  
 
El Pla s’activarà quan per la informació disponible a la Central de Comunicacions i alarma, així es decideixi 
pel cap d’emergències del port o pel mariner cap de torn, que són els responsables del Pla (els segons per 
absència del primer) tenint en compte l’esmentat al punt 3.3.2.. Per aquesta raó la detecció de qualsevol 
situació de risc serà transmesa immediatament a la centraleta de comunicacions del Port. 
 
Pel cap d’emergències del port, o pel mariner cap de torn, 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. 
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 Incidents amb risc imminent per a béns particulars. 

 Incidents amb risc potencial al medi ambient. 

 Incidents amb risc imminent al medi ambient. 

 Altres incidents menors. 
 
I a la vista de la valoració i de la seva imminència tenint en compte el disposat al punt 3.4.1 i 3.4.1.2 
declararà la situació d’alerta preventiva o, directament, d’emergència, en aquest cas, concretant si es 
tracta d’emergència parcial o general comunicant-ho d’immediat als components de l’equip d’intervenció, 
i donant compte d’immediat a les autoritats competents i en qualsevol cas al 112 i a la Subdirecció general 
de ports i aeroports (o a la Gerència de Ports de la Generalitat si es a l’interior de la dàrsena pesquera), i 
a l’Ajuntament del Masnou, quan procedeixi així com a la Base Nàutica, del Club Nàutic Masnou. 
 
Quan sigui possible, el Cap d’emergències, una vegada rebuda la informació i realitzada una primera 
valoració, es dirigirà al lloc de sinistre, informant des d’ell de la forma més complerta possible de les 
característiques del mateix a les administracions abans esmentades. 
 
El Cap d’emergències o, el mariner cap de torn 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. 
  
En qualsevol cas s’atendrà amb caràcter prioritari a la seguretat de les persones que es trobin afectades 
pel sinistre o puguin estar-ho i a tal efecte cal prendre la decisió sobre l’evacuació total o parcial, el 
confinament o el tancament del port, actuació que es realitzaria amb presència policial. 
 
Pel desenvolupament de l’operatiu se seguirà per a cadascuna de les emergències possibles el 
procediment particular que correspongui, que es detalla a l’annex 4: Fitxes d’actuació. 
 
En cas de que es tracti d’una emergència de tipus general es donarà compte d’immediat al telèfon únic 
d’emergències de Catalunya, el 112. 

 
Fora de l’horari laboral, pel mariner cap de torn, després de donar l’alarma i comunicar-ho al cap 
d’emergències, s’actuarà d’acord el corresponent procediment particular. 
 
3.4.4 EVACUACIÓ 

Es defineix l’evacuació com el trasllat d’un grup de persones afectades per l’emergència d’un lloc a un altre 
no afectat i té per objecte la protecció de persones i béns. Quan es produeix espontàniament cal controlar-
lo. 
 
Donat que el recinte del port és un espai obert i disposa de diferents accessos aptes per a vianants  (2 
d’ells a més per a vehicles), l’evacuació no ofereix grans dificultats i es pot controlar, llevat del cas de 
inundacions dels accessos a causa de forts aiguats. En aquests casos, durant un període de temps, pel 
general molt petit poden quedar inutilitzats els accessos. L’evacuació dels vianants es pot fer, a més, cap 
a les platges situades als costats de ponent i llevant del port. 
 
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, la reduïda concentració de 
gent, llevat de la concentració als locals comercials en moments molt puntuals, bàsicament els caps de 
setmana de l’època estival. El problema pot radicar en aquests moments en fer arribar l’avís als punts més 
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llunyans del port, el que no es problemàtic donats els vials interiors del port que arriben a la totalitat 
d’edificis.  
 
La comunicació es farà mitjançant els sistemes de megafonia, per VHF al canal 9 a aquells usuaris que es 
trobin en la seva embarcació, telèfon per als locals comercials i presencialment a les zones i àrees obertes 
i lliures del port.  
 
Si per qualsevol emergència, es decidís l’evacuació total o d’alguna zona del recinte, o es rebin instruccions 
en aquest sentit per part dels cossos de Seguretat de l’Estat, Autonòmics o Municipals, no convé oblidar: 

 

 Poden haver-hi persones a l’interior d’algunes embarcacions. 

 Poden haver-hi persones als serveis o en algun local. 

 Per notificar l’emergència a un local, 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. 
 

3.4.5 CONFINAMENT  

Es defineix el confinament com 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. 

 

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 diferents punts de confinament cal establir la manera de transmetre la informació 

a cadascun d’ells des del Centre de control, alarma i comunicacions. 

 

En cas que el confinament s’hagi de dur a terme dins dels locals comercials, es comunicarà el cap 

d’emergències amb el titular o responsable del local per donar-li les indicacions pertinents, i es farà càrrec 

de les persones que tingui confinades fins que el cap d’emergències ho indiqui. Així mateix es procedirà 

amb les embarcacions i els seus patrons o armadors.  

 

3.4.6  PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES 

Es remetem al que es detalla al punt  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 ponent i la recepció de l’ajuda exterior la 

realitzarà el cap d’emergències qui podrà delegar en el  vigilant de centre de control, situat junt al punt de 

control d’accés de la zona d’Alella, que és el punt de recepció de les ajudes externes. 

 
3.5 LLISTA DE FITXES D’ACTUACIÓ 
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Es defineix com operativitat del Pla els procediments i mecanismes que hauran de seguir-se des de 
l’activació fins la desactivació del Pla, per tal que l’organització prevista desenvolupi les seves funcions 
amb la màxima eficàcia possible. 
 
A l’annex 4 es recullen, per una banda, les 6 fitxes corresponents a les actuacions a realitzar per l’operador 
del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC), pel cap d’emergències (CE), per l’equip de primera 
intervenció (EPI), pel de segona intervenció, pel cap d’intervenció i per l’equip d’evacuació i confinament 
i, per altra banda, les fitxes per a les 33 causes que poden donar lloc a situacions d’emergència que 
conjuntament amb les accions descrites en el punt 3.4 anterior, detallen els procediments particulars per 
actuar en cadascuna de les diferents situacions de risc descrites al punt 1.6.2. I) (Inventari dels riscos 
existents). A cada fitxa es detalla el global de les actuacions especificant a qui correspon assumir cadascuna 
de les accions. Per a les situacions no descrites s’actuarà per analogia. 
 
Les fitxes d’actuacions recollides a l’annex 4 són: 
 
3.5.1 Actuacions detallades per equips 

P 1 Responsable del centre de control, alarma i comunicacions (CAC) 
P 2 Cap d‘emergències. 
P 3 Equip de primera intervenció. 
P 4 Equip de segona intervenció. 
P 5 Cap d’intervenció 
P 6 Equip d’evacuació i confinament 
 

3.5.2 Actuacions detallades per riscos 

a) Emergències degudes a accidents a terra 

1 A Incendis en terra. 
1 B Explosions. 
1 C Fuites o vessaments de combustibles i altres productes inflamables o altres contaminants. 
1 D Actuació davant d’una emissió atmosfèrica incontrolable deguda a vessaments de productes 

químics que generen gasos contaminants o tòxics. 
1 E Altres accidents ambientals. 
1 F Accidents i danys personals 
1 G Problemes estructurals. 
 

b) Emergències degudes a causes naturals 

2 A  Temporals. 
2 B  Aiguats – Glaçades. 
2 C  Marees. 
2 D  Terratrèmols. 
 

c) Emergències degudes a accidents a la zona d’aigua del port 

3 A  Foc a bord d’una embarcació. 
3 B  Via d’aigua. 
3 C  Enfonsament d’embarcacions. 
3 D  Abordatges i accidents nàutics. 
3 E  Embarrancament. 
3 F  Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles. 
3 G Fuites i vessaments a l’aigua de combustibles i altres productes inflamables o altres 

contaminants. 
3 H  Vaixell a la deriva. 
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3 I  Crida de socors d’embarcacions. 

 
d) Emergències degudes a falles en els subministraments 

4 A  Tall de subministrament d’aigua o fuita d’aigua per trencament de la canalització. 
4 B  Tall en el subministrament elèctric. 
4 C  Fuita de gas. 
4 D  Tall de les línies telefòniques. 

 
e) Altres emergències que afecten a persones 

5 A  Pèrdua de nens o persones grans. 
5 B  Accident de trànsit dins de les instal·lacions del port. 
5 C  Caigudes i accidents. 
5 D  Problemes mèdics a persones en embarcacions o a terra 
5 E  Increment sobtat de la força del vent o de la mar en activitats de l’escola de vela 
5 F Bolcada de velers, avaries o lesions a mar i evacuació de vaixells o persones en activitats de 

l’escola de vela  

f) Altres emergències 

6 A  Problemes als accessos. 

6 B  Alteració d’ordre públic o amenaça de bomba. 

6 C  Emergències derivades de riscos a l’entorn del port 

 

3.6 INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIORS 
 

El present Pla s’haurà d’integrar en el Pla d’autoprotecció territorial del municipi de Masnou i els 
autonòmics que procedeixi. 

 
3.6.1 COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 

El primer nivell de coordinació s’assoleix amb la tramitació del Pla a l’Ajuntament de Masnou i a la 
Subdirecció general de ports i aeroports en el tràmit de la seva homologació por Protecció Civil i, a Ports 
de la Generalitat, titular de la dàrsena pesquera pel seu coneixement, i al Club Nàutic, titular de la Base 
Nàutica, també per al seu coneixement, i a efectes de poder comptar amb els mitjans personals i materials 
que contempla el present Pla per a programar les actuacions dels respectius plans. 
 
Els centres que estaran en contacte per la coordinació a nivell directiu entre el PAU del port del Masnou i 
els diferents plans d’àmbit superior són 

 CECAT (Plans de Protecció Civil autonòmics): 93.551.72.85 

 Centre municipal de l’Ajuntament del Masnou (Pla Bàsic  de Protecció Civil municipal):  CRA, 

centre de recepció d’alarmes del municipi, és a dir, Policia Local. 

 Capità del port del Masnou, director del Pla d’autoprotecció i cap d’emergències del port . 

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 Plans Especials 
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PROCICAT autonòmic 

PBEM municipal 

INUNCAT 

SISMICAT 

TRANSCAT 

NEUCAT 

CAMCAT 

RADCAT 

 

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 (93 551 72 85), i al CRA (Centre de 
Recepció d’Alarmes) del municipi, és a dir, Policia Local (93 555 22 44). 
 
La responsabilitat d’efectuar la notificació corresponent és del cap d’emergències del port de Masnou o la 
persona a qui aquest delegui expressament, sigui directament, sigui a través de l’operador del Centre de 
control, alarma i comunicacions 
 
En el cas d’emergència exterior, aquest PAU s’integrarà als plans de Protecció Civil del Municipi. Com 
també, s’integrarà als Plans de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir, que en el cas 
que aquestes autoritats activin el seu Pla de Protecció Civil corresponent, i demanessin al Port del Masnou 
que activi el seu PAU, aquest ho ha de fer. 
 
3.6.2 COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 

La coordinació a nivell operatiu s'assoleix mitjançant la comunicació a l'Ajuntament del Masn ou i a 

la Subdirecció General de ports i aeroports, a Ports de la Generalitat pel que fa a la dàrsena 

pesquera i al Club Nàutic Masnou pel que fa a l'escola de vela lleugera, del totes les incidències que 

es produeixin i amb la facilitació de les més completa informació dels desenvolupament de les 

mateixes.  

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

telèfons: 

 

 1.  Telèfon únic d'emergències: 112 

 2.  CECAT: 93.551.72.85 - cecat@gencat.cat 

 3.  CRA (Centre de Recepció d'Alarmes) del municipi del Masnou : Policia Local   

      93.555.22.44 

 

D'acord amb l'article 12.5, del Capítol 2 del Decret 30/2015, en relació a la comunicació 

posterior de les emergències, un cop conegudes les conseqüències i les possibles causes de les 

emergències, així com una estimació de la població afectada, les persones titulars de les 

activitats i centres, en el termini màxim de set dies hàbils, 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 previstes en el pla d'autoprotecció, incloses les comunicacions internes i externes; 

mesures de protecció preses (confinament o evacuació dels ocupants) i aspectes de pla 

d'autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de l'experiència derivada de l'emergència.   
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DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ 
 

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 escau, les fases i les actuacions d’emergència. 

 
 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 director del Port del Masnou. 
 
El cap d’emergències actua a les ordres del Comitè de direcció del Pla d’autoprotecció 

 

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 del Masnou, com màxim òrgan responsable 
de la seguretat al Port del Masnou 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 d’Autoprotecció estarà constituïda per les següents persones: 

 El  director gerent de Port Masnou (Sr. Fernando Mestre).   

 El capità de Port Masnou (Sr. Francisco Peinado).  

 
c) Règim de sessions 

El Comitè de direcció es reunirà com a mínim 2 vegades a l’any, una d’elles, preferentment, durant el mes 
de juny abans de l’inici de la temporada alta. 

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 ell. El capità del port serà el responsable de mantenir permanentment actualitzat 
el registre. 
 
En les sessions el cap d’emergències informarà de les diferents incidències que s’hagin pogut produir i 
valorarà el desenvolupament de l’operatiu. 
 



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

 

101 
 

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 

El responsable d’implantar el Pla d’Autoprotecció, segons els criteris establerts en el diferents apartats, és 
el titular de l’activitat. No obstant això, es delegarà aquesta responsabilitat, per raons d’operativitat, en el 
Capità del Port, Francisco Peinado Cantón. 
 
Conforme estableix la legislació vigent, el personal directiu, càrrecs intermitjos, tècnics i treballadors de 
l’emrpesa, estan obligats a participar i col·laborar en la implantació del Pla d’Autoprotecció. 
 

4.1.2 PLANIFICACIÓ COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ 
 
Tal com s’ha descrit al punt 4.1.1.a) la planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació 
del Pla correspon al Comitè de direcció del Pla 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. Aquestes 
accions, el seu calendari i la dotació es recolliran a l’acta de la sessió. Igualment el Comitè verificarà 
anualment el compliment de les previsions i la valoració de les mateixes per part del cap d’emergències 
que presentarà al Comitè en un informe. 
 
La secuenciaó temporal d’implantació del Pla d’Autoprotecció s’estableix de la següent manera: 
 

 2017 2017 2018 2018 

Divulgació del Pla X X   

Formació, informació i participació X X   

Informació al públic X X   

Imforme implantació   X X 

 
La divulgació del Pla d’Autoprotecció als usuaris es farà de la següent manera: 

 Anunciant-ho en cartells perquè tothom tingui coneixement de la seva existència. 

 Editant informació smb les continguts i mesures d’actuació en front d’emergències. 

 Anunciant-ho al tauló d’anuncis de l’empresa. 

 Anunciant públicament (cartells, web, xarxes socials, etc.) les indicacions i mesures d’emergència 
i autoprotecció en cas d’emergència així com les vies i itineraris d’evacuació, 

 

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. 
 

4.1.2.1.1 PERSONAL PROPI 

a)  IMPLANTACIÓ DEL PLA 

Per tal que el Pla sigui realment operatiu, és necessari que els grups d’actuació previstos tinguin ple 
coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades per a cada grup. 
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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 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 farà una sessió de formació adreçada a tots els mariners del port, els 
vigilants, els controladors dels accessos i el personal d’administració, amb d’un mínim de 4 hores de 
duració. Aquesta sessió es farà a la primavera, abans de la temporada alta. En aquesta sessió s’abordaran 
tant els conceptes generals, com els específics per a cada equip.  
 
Un exemplar del Pla figurarà a l’edifici de capitania, concretament a la Central de comunicacions i alarma, 
un altre a les dependències de marineria i un altre al centre de control d’accessos d’Alella.  Existirà un 
exemplar a les dependències de la Subdirecció General de Ports i Costes i un altre al Centre de Recepció 
d’Alarmes del Municipi de Masnou, és a dir, a les dependències de la Policia Local. 
 
La implantació comporta també garantir la integració operativa del Pla amb els plans d’àmbit local al 
municipi de Masnou i els plans especials que pogueren existir. 
 
Especial interès té la coordinació del present Pla amb el Pla de Riscos laborals del personal que treballa al 
Port i amb el Reglament d’Explotació i Policia del port. 
 
En concret, la implantació comporta: 

 Elaboració dels plans d’actuació dels grups d’actuació, dels sectors de risc, dels municipis i de les 
entitats involucrades. 

 Sessions de formació i divulgació dirigides als diversos col·lectius d’actuants (bombers, serveis 
d’ordre, sanitaris, personal de les diferents entitats integrades,...).  

 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 i què fer en aquest cas. 

 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 establert. 
 

b)  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, són els següents: 

b.1) 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. 

Aquesta formació serà extensiva al capità del port i als mariners caps de torn. 
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b.2) Cap d’Intervenció 

 Conèixer el Pla d’Emergència. 

 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. 

Aquesta formació serà extensiva als mariners caps de torn 

 
b.3) Operador 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 incloent els hospitals i clíniques més properes on s’hagin 
que evacuar els possibles ferits. 

 Rebre un curs de formació específica. 

Aquesta formació serà extensiva al personal d’administració que es designi així com als operadors del 
control de l’aparcament que es seleccionin per assumir aquesta funció. 

 

b.4) 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. 

 Conèixer els riscs específics de les diferents zones del port 

Aquesta formació serà extensiva a la totalitat de mariners i vigilants 

 

b.5) Components de l’equip d’evacuació i confinament (EEC) 

 Conèixer els procediments generals i particulars 

 Conèixer els mitjans i vies d’evacuació, les persones que han d’evacuar i la situació del punt de 
reunió exterior. 

 Conèixer els punts de concentració i confinament 

Aquesta formació serà extensiva a la resta del personal del port que no formi part ni de l’equip de 
intervenció, ni sigui el responsable del centre de control, alarma i comunicacions. Per tant, inclourà la resta 
de mariners, vigilants i controladors d’accessos i personal d’oficines 

 
b.6) Resta de treballadors del Port de Masnou i responsables dels locals. 

 Rebre una xerrada en la qual se’ls explicarà el Pla d’autoprotecció i en la que se’ls indicarà com a 
mínim: 
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- 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 implantant.  
 
4.1.2.1.2 PERSONAL ALIÈ 

a) IMPLANTACIÓ DEL PLA 

Cal que el personal de les empeses que presten els seus serveis al port conegui el seu paper com equip de 
segona intervenció, en cas de ser requerits. Caldrà incorporar en els respectius contractes de prestació de 
serveis l’obligació d’incorporar-se a les actuacions en cas d’emergència. 
 
Es prevueu el següent calendari eproximat d’implantació un cop homologat el pla d’autoprotecció: 

- Primer semestre 2018: formació marineria, personal propi i servei seguretat. 
- Segon semestre 2018: comunicació i formació als titulars i responsables dels locals 

comercials i tècnics, així com als patrons i armadors de les embarcacions.  
- Primer semestre 2019: durant aquest període el titular de l’activitat elaborarà 

l’informe d’implantació extret de les formacions realitzades durant el 2018. Aquest 
informe el signarà el cap d’emergències.  

Així mateix, cada 4 anys es redactarà un informe on es descriuran les actuacions de manteniment del pla 
que signarà el cap d’emergències.  
 
També la policia local de Masnou, els bombers i els Mossos d’esquadra han de conèixer el pla 
d’autoprotecció i les instal·lacions del port. A tots ells es facilitarà una còpia en suport digital del pla 
d’autoprotecció. 
 

b) FORMACIÓ 

Del personal aliè cal diferenciar entre la policia local, els bombers i els Mossos d’esquadra que tan sols han 
de rebre informació, que ja estan preparats pel desenvolupament de les tasques que haurien d’assumir 
en cas d’emergència, del personal de les contractes de serveis,  que a més d’informació ha de rebre 
formació. 
 
Tots ells participaran en els exercicis i simulacres que es programin 
 

b.1) Equips d’ordre 

El port no disposa d’equip d’ordre, pel que cal facilitar informació adient a la policia local i als Mossos 
d’esquadra: 

 Conèixer els procediments generals i particulars 

 Conèixer la ubicació del Centre de Coordinació d’Emergència 

 Conèixer l’accés i vies d’evacuació alternatives a l’accés assignat 

 

b.2) Bombers 

Per una major eficàcia de la seva intervenció, cal facilitar informació adient sobre la problemàtica del port, 
pel que caldrà: 
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 Conèixer els procediments generals i particulars que els afectin 

 Conèixer la ubicació del Centre de Coordinació d’Emergència 

 Conèixer l’accés i vies d’evacuació alternatives a l’accés assignat 

 

b.3) Personal de les contractes de serveis al port. 

Tot el personal que presti serveis al port, deurà conèixer els procediments per a l’actuació dels equips de 
primera i segona intervenció i les funcions que correspon desenvolupar al seu lloc de treball. Haurà de 
conèixer els medis materials disponibles i els riscos específics de les diferents zones del port. 
 
Rebrà un curs sobre el maneig dels diferents tipus d’extintors i dels hidrants i les BIE’s i participarà en tots 
els exercicis i simulacres que es realitzin. 
 

4.1.2.2 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE SIMULACRE 
 
4.1.2.2.1 PROGRAMA D’EXERCICIS D’ENSINISTRAMENT ALS GRUPS D’ACTUACIÓ 

Un exercici d’ensinistrament consisteix en l’alerta únicament d’una part del personal i mitjans adscrits al 
Pla (per exemple un grup d’actuació, un torn del personal...). 
 
Així com el simulacre es planteja com una comprovació de l’operativitat del Pla en conjunt, l’exercici 
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 de cada grup d’actuació (bombers, policia local) preparar, 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. 
 
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 que segons el cap de grup 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. 
 
4.1.2.2.2 SIMULACRES 

a)  Generalitats 

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: 

 El funcionament i efectivitat dels sistemes d’avisos a la població i transmissions. 

 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). 
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 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. En principi, pels propers 4 anys es programen 
els següents: 

 

2017 Vessament de combustible a l’aigua procedent d’embarcació 

2018 Foc a bord d’una embarcació amb abocament al mar de productes contaminats a 
l’area de la benzinera 

2019 Caiguda d’una persona a l’aigua 

2020 Foc a terra 

 

D’acord amb l’article 13.4 del Capítol 2 del Decret 30/2015, tots els simulacres que comportin accions que 
puguin provocar trucades al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya o al CECAT 
s'han de comunicar a l'Administració competent, a través del registre corresponent, amb una antelació 
mínima de quinze dies hàbils. Posteriorment a la realització dels simulacres i en el termini de vint dies hàbils 
a la realització d'aquests, la persona titular o responsables de l'activitat ha d'elaborar un informe 
d'autoavaluació signat pel cap d'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.  

L'article 13.5 diu: 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.  
 

b) Periodicitat 

S’haurà de realitzar com a mínim un simulacre a l’any. S’aconsella a més, que es realitzin en estacions 
climàtiques adients. En principi, quan han de participar els bombers en els simulacres, s’aconsella que 
aquests es realitzin en èpoques de reduït risc d’incendi forestal, ja que aquest risc requereix la plena 
dedicació dels bombers. Els mesos d’octubre i novembre poden ser unes bones dates. 
 

4.1.3 PLANFICACIÓ, 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.  
 
També es portarà un registre informàtic de manteniment de les instal·lacions del port amb relació al 
present Pla d’autoprotecció, concretament de les actuacions realitzades i de les instal·lacions de gas, 
electricitat, aigua i telefònica/megafonia, així com de les inspeccions realitzades a les estructures d’edificis, 
pantalans i molls. 
 
4.1.3.1 MANTENIMENT, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

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. 
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Es portarà un registre al que, a més de l’inventari dels sistemes i equips de seguretat instal·lats al port, es 
consignaran totes les operacions de revisió, modificació i manteniment fetes en ell. El cap d’emergències 
del  port del Masnou serà el responsable de mantenir permanentment actualitzat el registre, que ha 
d’estar a disposició de les inspeccions de Protecció Civil. 
 
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. 
 
També es portarà un registre informàtic de manteniment de les instal·lacions del port amb relació amb el 
Pla d’autoprotecció, concretament les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i telefonia/megafonia. 
 
4.1.3.2 ESTUDI I AVALUACIÓ DELS INCIDENTS I ACCIDENTS 

Els responsables dels grups operatius, elaborant un informe de l’actuació dels 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 del Masnou, 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, valorant el cost que pot suposar la 
reparació dels danys produïts. 
 
En cas que els danys afectin a bens assegurats caldrà donar compte a la companyia asseguradora i 
s’analitzarà la necessitat de realitzar un peritatge. 
 
4.1.3.3  LLIBRE REGISTRE DE SEGURETAT 

D’acord l’indicat anteriorment es portarà un registre informàtic al que a més de l’inventari dels sistemes i 
equips de seguretat instal·lats al port, es consignaran totes les operacions de revisió, modificació i 
manteniment, fetes en ell. El capità del port serà el responsable de mantenir permanentment actualitzat 
el llibre. 
 
Amb periodicitat anyal es realitzarà una inspecció de tots els mitjans inventariats. Al llibre es detallaran 
les operacions de control i manteniment a realitzar i signarà el responsable de la seva revisió. 
 
També es portarà un registre informàtic de manteniment de les instal·lacions del port amb relació amb el 
Pla d’actuacions davant les emergències, concretament les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i 
telefonia/megafonia. 
 
4.2 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA 

L’operativitat real del Pla queda garantida pel seu correcte manteniment, i per les seves revisions 
periòdiques. 
 
S’entenen per revisions la posada al dia i la millora derivada de l’experiència en l’aplicació del Pla, 
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. 

 Desenvolupar i seguir com a conseqüència del manteniment, els programes de formació destinats 
al personal i serveis actuants. 
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 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 i sempre que hi hagi una modificació substancial. En 
qualsevol cas, ha d'estar permanentment actualitzat. 
 
El Pla es mantindrà permanentment actualitzat, per aquesta raó el directori s’actualitzarà cada que 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 6.2 del Capítol 2 del Decret 30/2015, el pla d'autoprotecció ha d'estar 

permanentment actualitzat, és a dir, la persona titular de l'activitat és responsable de la modificació 

sistemàtica de les dades que hagin pogut tenir alguna variació i d'incorporar-les en els protocols d'actuació. 

El pla d'autoprotecció actualitzat s'ha de trametre, a través del registre previst a l'article 4.1.e), a la direcció 

general competent en matèria de protecció civil.  

 

L'article 4.1.e), en relació a les obligacions generals de la persona titular de l'activitat, diu: trametre, en 

tots els casos, les dades que es detallen a l'annex IV, sobre l'anàlisi de risc i altres aplicables a la gestió de 

l'emergència, al registre electrònic que a aquest efectes estableixi l'Administració de la Generalitat, registre 

municipal, si escau, o altres plataformes electròniques previstes a aquestes efecte.  
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ANNEXOS 
 
 
 
 
 

 ANNEX 1: DIRECTORI DE COMUNICACIONS 

 ANNEX 2: FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
a) COMUNICAT ALS USUARIS 
b) COMUNICAT A LES AUTORITATS 

 ANNEX 2.1: CONSELLS DAVANT UN RISC SUSCEPTIBLE DE DONAR LLOC A UNA ACTUACIÓ 
               D’EMERGÈNCIA 

a) EN CAS DE SITUACIÓ D’ALERTA 
b) EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 ANNEX 2.2: CONSELLS ALS USUARIS DEL PORT 

 ANNEX 2.3: PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC 

 ANNEX 3: PLÀNOLS 

 ANNEX 4: FITXES D'ACTUACIÓ 

 ANNEX 4.1: ACTUACIONS PER PERSONES/EQUIPS 

 ANNEX 4.2: ACCIONS D’EMERGÈNCIES: PROCEDIMENTS PARTICULARS 
a) EMERGÈNCIES PER ACIDENTS A TERRA 
b) EMERGÈNCIES PER CAUSES NATURALS 
c) EMERGÈNCIES PER ACCIDENTS A LA ZONA D’AIGUA 
d) EMERGÈNCIES PER FALLIDA EN ELS SUBMINISTRAMENTS 
e) ALTRES EMERGÈNCIES QUE AFECTEN A LES PERSONES 
f) ALTRES EMERGÈNCIES 

 ANNEX 4.3: PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 ANNEX 4.3.1: OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL ESPECIALITZAT 

 ANNEX 4.3.2: OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL EXPECIALITZAT 

 ANNEX 4.3.3: ALTRES OPERACIONS A REALITZAR 

 ANNEX 5: LLIBRE INVENTARI I CONTROL D’EXTINTORS 

 ANNEX 6: AVALUACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES DE RISC 
V.1) Àrea 1: Amarraments, molls i palanques 
V.2) Àrea 2: Aigües interiors 
V.3) Àrea 3: Vials interiors del port, voreres i aparcaments 
V.4) Àrea 4: Benzinera 
V.5) Àrea 5: Locals portuaris i tècnics 
V.6) Àrea 6: Locals comercials 
V.7) Àrea 7: Dàrsena pesquera 
V.8) Àrea 8: Explanada Vela lleugera 
V.9) Àrea 9: Escars 
V.10) Àrea 10: Avantport 
V.11) Àrea 11: Esculleres i espatllers 
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 ANNEX 1: DIRECTORI DE COMUNICACIONS 
 

 
TRUCADES D’EMERGÈNCIA OBLIGATÒRIES 

 

ORGANISME TELÈFON 

Bombers 

112 Mossos d’Esquadra 

SEM 

CECAT 
93.551.72.85 

cecat@gencat.cat 

Policia Local del Masnou 93 555 22 44 

Subdirecció Gral. de Ports i Aeroports 93 495 80 00 

Ports de la Generalitat 
(Cap d’emergències de la dàrsena pesquera) 

93 815 96 97 

Base Nàutica 
(Cap d’emergències de l’Escola de Vela) 

93 555 06 05 

Cap d’Emergències – director de port  

CCAC – caseta control Alella 93 540 03 81 

 

ALTRES TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’AJUDA EXTERNA 
 

ORGANISME TELÈFON 

Ajuntament del Masnou 93 557 17 00 

Ajuntament del Masnou (Prot. Civil) 93 557 17 44 

Bombers de Badalona 93 388 00 80 

Bombers de Mataró 93 796 10 80 

Creu Roja (Destacament el Masnou) 93 555 21 21  

Informació meteorològica 807 170 365 

 

mailto:cecat@gencat.cat
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ALTRES TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’AJUDA EXTERNA (MARÍTIMA) 
 

ORGANISME TELÈFON 

Guàrdia Civil del Mar 93 443 05 09  

Salvamento Marítimo 900.202.202 

Creu Roja del Mar 93 310 32 61 

Salvamento Marítimo (Barcelona) 
93 223 47 33 

canal 16 VHF (freq. 21852) 

Capitania Marítima Barcelona 93 223 547 53 

Agència Catalana de l’Aigua 93.567.28.00 

 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES DEL PERSONAL DEL PORT 
 

POSICIÓ TELÈFON FIX  

Director - Gerent   

Sotsdirectora   

Capità 93 540 39 75  

Capitania 93 540 30 00 VHF Canal 9 

Coordinadora Tècnica   

Control accés 24 h 93 540 03 81 
VHF Canal 9 

 

 

ALTRES TELÈFONS D’EMERGÈNCIES  
 

ORGANISME TELÈFON 

Ports de la Generalitat 93 206 09 30 

Cap d’emergències de la dàrsena pesquera 93 815 96 97 
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Guardamolls de la dàrsena pesquera 93 792 07 45 

Servei Meteorològic de Catalunya 93.567.60.90 

Agència Catalana de Residus 93 451 41 35 

Direcció General Trànsit (Barcelona) 93 298 65 00 

 

 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’ASSISTÈNCIA SANITARIA 
 

ORGANISME TELÈFON 

CAP El Masnou - Alella 93 555 74 11 

CAP Ocata - Teià 93 540 78 90 

Hospital Can Ruti (Badalona) 93 465 12 00 

CRIS (unitat terapèutica hiperbàrica de 
l’hospital de la Creu Roja de Barcelona 

93 507 27 00 

ext. 230 

 
 

TELÈFONS EMPRESES SERVEIS I COL·LABORADORES 
 

EMPRESA TELÈFON 

AIGÜES SOREA 93 555 06 28/902250070 

FECSA - ENDESA 93 404 18 62/602509950 

GAS NATURAL 900 32 40 41/602200850 

Manteniment elèctric (Inst. Segarra SL) 93 555 12 52 

VIGILÀNCIA (SP4) 93 360 09 19 

NETEJA (MULLOR) 902 504 405 

Ajuntament del Masnou (Manteniment) 93 540 75 50 
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TELÈFONS EMPRESES USUÀRIES DEL PORT 

EMPRESA TELÈFON 

VARADERO MASNOU 93 555 02 58 

KALAMAR CENTER 93 540 27 61 

ESCOLA DE VELA CNM 93 555 06 05 

 LOCALS DEL PORT DEL MASNOU 

Nº LOCAL NOM LOCAL TELÈFON 

B112-TORRE DESPATX SR.GUILLO  93 540 16 29 

B100 WOK - RESTAURANT 93 555 18 54 

B000 FREDDISSIMO - GELATERIA 93.555.52.84 

B001 NAUTICAL SERVICES 

B002 LOUNGE BAR – JUACOR S.C.P. 

B003 TITUS - DISCOTECA 93.555.58.53 

B011 MAGATZEM MINATO 

B013 SAL - BAR MUSICAL 

B014 ERKHO SIDER 935.552.253 

B015 PRINCESS YACHT 

B016 LUXURY MARESME 

B017/B018/B019 CHARCUTERÍAS COLOMA 93 555 51 02 

B022 CHARCUTERÍAS COLOMA 93.555.51.02 

B023 PUNYETETES 93.540.61.97 

B024 NAUTICA MASNOU - MECÀNIC 93.555.19.08 

B025 SERVIMAR NAUTICA 93.555.33.16 

B026 MINATO JAPONES 93.540.07.45 

B027 NAUTICA LUGO 93.555.41.86 

B028 MR ASESORES NÁUTICOS 93.540.46.56 

B029/30 TIMONEL - RESTAURANT 93.540.19.87 

B031 MOTORTECNIC 93.540.20.62 

B032 STAY NAUTICA 93.540.28.25 

B033 MARINA ESTRELLA 93.540.39.00 

B038/39 DAVID MAS / VELAS 93.555.60.93 

A040 STAY MEDITERRANEAN CHARTER 93 555 63 24 

A041/A042 ESCOLA NAUTICA 93.540.72.76 

A043 EL TINGLADO DE PERICO 93.540.52.90 

A044 NÁUTICA MAR 93.540.71.61 

A046 ANTONIO RODRÍGUEZ 93.540.84.49 

A049 SENT YACHT 93.540.27.61 

A048 DOMOTICA Y MANTENIMIENTO VIP 

A050 JORDIS NAUTIC - ZODIACS 93.540.45.79 

B050 FUSTERIA NAUTICA 93.555.27.92 
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B0101 VARADERO MASNOU 93.555.02.58 

A053 MOTORPROJECT - VOLVO 93.555.67.03 

A054 JJNAUTIC  93 540 45 79 

A055/56/57 EL PEIX BURLETA - RESTAURANT 93.555.00.38 

A-58-59 PIZZERIA CAPRICHOSA 93.555.00.38 

B060 BAR PAPPARAZZI 93.540.02.36 

B061 FRANKFURT LEO - BAR 93.555.23.61 

B062 TAKE IT EASY - BAR MUSICAL 

B063 LOS GALLEGOS DE PORT MASNOU 

B65B EUROPA - BAR MUSICAL 93.540.15.29 

B65A LOLA’S LOUNGE - RESTAURANT 93.555.71.41 

B066 MOLL OEST - RESTAURANT 93.540.29.11 

A070/71 LA CUINA DELS CAPITANS 93 555 81 18 

B072/73 TECHNOBIT - DISCOTECA 

B074/B075 LA SANTA - RESTAURANT 93.555.77.03 

A076 ANTIK 

A077 CREATIVOS EN LA PLAYA 93.555.99.54 

A078/79/80 DELUXE - DISCOTECA 93.540.17.32 

B082/83 DISCOTECA LYO 

B087 EL SALERO 93.540.51.54 

B088/89 LA PIZZA DI PIERO - RESTAURANT 93.555.47.97 

B90 SALOMA 93 193 55 43 

B091/92 LA NIT REAL - BAR MUSICAL 93.540.17.32 

A093 EL ULTIMO - BAR MUSICAL 

A094/95 EL GUIRIGALL - RESTAURANT 93.540.83.70 

A096/97 RESTAURANTE CHINO - GRAN MURALLA 93.540.48.54 
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 ANNEX 2: FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
 
 
a) COMUNICAT ALS USUARIS 

 

 Es posa en coneixement dels usuaris del Port del Masnou que davant el risc de … 

s’ha decretat la situació d’alerta preventiva. 

 

(Cas de que es tracti de risc per inundacions: 

Es recorda als usuaris que de produir-se un aiguat existeix la possibilitat de què quedin 
afectats els accessos al port ) 
 

 

 Es posa en coneixement dels usuaris del Port del Masnou que s’ha decretat la 

situació d’emergència per … pel que preguem la seva col·laboració:  

o no apropant-se a la zona … mantenint-se lluny d’ella 

o desallotjant ordenadament el port seguint les instruccions del personal del 

port 

 

 Es posa en coneixement dels usuaris del Port del Masnou que és dona per 

finalitzada la situació d’alerta / emergència 
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b) COMUNICAT A LES AUTORITATS

 Es posa al seu coneixement que davant el risc de … s’ha decretat al port del Masnou

la situació d’alerta preventiva a les * hores del dia d’avui
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 Es posa al seu coneixement que a les * hores del dia d’avui s’ha decretat la situació

d’emergència per … al Port del Masnou

. 

 Es posa al seu coneixement que a les * hores és dona per finalitzada la situació

d’alerta / emergència al port esportiu del Masnou

ANNEX 2.1: CONSELLS DAVANT UN RISC SUSCEPTIBLE DE DONAR LLOC 

A UNA ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIA  

a) EN CAS DE SITUACIÓ D’ALERTA

 Comunicar a tot el personal i als usuaris del port la situació d’alerta.

 Comunicar a les empreses externes que donen suport al Port del Masnou, amb la

col·laboració que pogués ser necessària, la declaració de la situació i la possibilitat de

tenir que requerir el seu suport.

 Comunicar la situació d’alerta al 112, a la Subdirecció general de ports i aeroports de la

Generalitat, i a l’Ajuntament del Masnou i quan es tracti d’emergències que poden afectar

a la dàrsena pesquera a Ports de la Generalitat i a l’Escola de Vela del Club Nàutic Masnou.

 Per part del responsable d’emergències en servei estar informat del desenvolupament de

la situació en contacte amb el cap d’emergències

b) EN CAS D’EMERGÈNCIA

 Comunicar la situació d’alerta al 112, a la Subdirecció general de ports i aeroports de la

Generalitat, i a l’Ajuntament del Masnou i a l’Escola de Vela del Club Nàutic Masnou.

 Estar informat del seu desenvolupament a través dels mitjans de comunicació locals i

autonòmics (ràdio i televisió principalment) i, quan procedeixi, amb comunicació amb el

servei català de meteorologia.

 Desconnectar l’interruptor general de l’electricitat, i les connexions d’aigua i de gas si hi

ha emergència d’aiguats que poden donar lloc a inundacions.

 No telefonar i deixar les línies de capitania lliures per als equips de socors, excepte per a

trucades d’emergència.

 Respectar les consignes i consells de les autoritats.

 Tenir sempre present l’organigrama de l’operatiu i les ordres del comandament del Pla,

el cap d’emergències, i en el seu defecte el mariner cap de torn.
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 En cas d’existir el més petit dubte de que amb els mitjans propis es pugui solucionar 

l’emergència, demanar immediatament el recolzament exterior . 

 En el cas de que s’hagi avisat als bombers o a la policia local, el cap d’emergències o las 

persones en qui deleguin esperaran la seva arribada a la porta principal per acompanyar -

los fins el lloc d’emergència. 

 Col·laborar amb els equips d’emergència informant-los i seguint llurs instruccions. 

 No esvarar-se evitant fer moviments bruscos, crits o córrer innecessàriament 

 Si no es forma part d’algun dels equips operatius, allunyar -se ordenadament de les zones 

afectades i del àrea, seguint les indicacions dels equips d’actuació, en especial de l’equip 

d’alarma i evacuació (E.A.E), i d’acord amb les previsions dels plans d’autoprotecció.  

 Als casos de fuita, vessament o abocament tòxic o corrosiu en què es recomani allunyar-

se, es farà, en la mesura del possible, en direcció perpendicular a la del vent o en direcció 

contraria a aquest, sense creuar la zona on s’hagi produït el vessament.  

 En cas de fuita, vessament o abocament tòxic o corrosiu que recomani el confinament a 

l’interior dels locals, tancar les finestres i procurar tapar les escletxes amb roba.  

 

 

 

 ANNEX 2.2: CONSELLS ALS USUARIS DEL PORT 
 
Als usuaris del port se’ls facilitarà, juntament amb el contracte de serveis, el reglament d’explotació i un 
fulletó amb les següents informacions sobre els criteris i les actuacions davant emergències. 
 

 

 En cas de detectar foc a bord de la pròpia embarcació és donarà d’immediat avís als 

mariners del port i s’intentarà apagar pels propis medis. En qualsevol  cas se seguiran 

les instruccions del cap d’emergències o el mariner cap de torn. 

 En cas de detectar foc en un altre indret és donarà avís d’immediat als mariners del 

port. 

 En cas de detectar algun abocament susceptible d’ocasionar danys al medi ambient es  

posarà en coneixement dels mariners del port. 

 El fulletó inclourà un plànol amb la situació dels extintors, les escales de salvament i el 

centre de control, alarma i comunicacions (CAC), situat a l’edifici d’administració del 

porti alarmes i fora de l’horari laboral al centre de control d’accessos. 
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 ANNEX 2.3: PROTOCOL AVÍS TELEFÒNIC          
 
 

FITXA D’ACTUACIÓ PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC 

El protocol que es detalla a continuació es posarà a disposició de totes les activitats i usuaris 
del port del Masnou per tal de garantir un bon sistema d’avís als cossos i forces de 
seguretat. 

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC DEL PORT DE MASNOU 

Qui detecta l’emergència ha de realitzar, sigui a través de la central de comunicacions, o 
directament (fora de l’horari d’oficines) les següents trucades: 

1) Trucada 112  

- Naturalesa de l’emergència (accident, incendi, vessament...) 

- Lloc exacte 

- Si hi ha o no hi ha víctimes i el seu estat 

- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat 

2) Trucada al CECAT: 93 551 72 85 

3) Trucada al cap d’emergències 

4) Trucada al Capità 

5) Trucada policia local del Masnou: 092 / 93 555 22 44 

Recomanacions: 

- Deixar una via telefònica lliure en tot moment per rebre trucades dels mitjans 
d’intervenció externs i / o el CECAT per actualitzar informació. 

- Els actuants han d’actualitzar la informació sobre l’evolució de l’emergència a les 
persones a càrrec de la comunicació. 

- Mantenir la calma 
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ANNEX  3: PLÀNOLS 

 P 1.1 Situació i emplaçament 

 P 1.2 Plànol general 

 P 1.2A Àmbit de la concessió 

 P 1.3 Accessos i vials interiors 

 P 1.7.1A  Planta zonificació a efectes del risc.

 P 1.7.1B Planta zonificació a efectes del risc (Detall edificis)

 P 1.7.2 Plànol d’ubicació dels elements i/o instal·lacions de risc (tant propis com de l’entorn) i fitxes 
 de detall. 

 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 de gas i xarxa elèctrica. 

 P 2.4.1A - Sectorització. Ubicació dels elements i instal·lacions de risc

 P 2.4.1B- Sectorització. Ubicació dels elements i instal·lacions de risc dels locals comercials

 P 2.4.2A -  Instal·lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció de fums.

 P 2.4.2B Hidrants, Bie’s i equips recollida RSU

 P 2.4.3 -  Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís.

 P 2.4.4A -  Recorreguts d’evacuació i punts de confinament

 P 2.4.4B - Detalls recorreguts d’evacuació i punts de confinament locals comercials en moll de ribera

 P 2.4.5 -  Detall àrees de confinament

 P 2.4.5.1      Accessos port i recorreguts

 P 2.4.5.2      Detall recorreguts locals comercials

 P 2.4.6 -  Elements de seguretat a l’aigua

Fitxes àrees (complementen el plànol P.1.7.2) 

 Àrea 1: Molls, pantalans i amarraments

 Àrea 2: Aigües interiors

 Àrea 3: Vials interiors del port i aparcaments

 Àrea 4: Benzinera

 Àrea 5: Locals portuaris

 Àrea 6: Locals comercials

 Àrea 7: Esplanada de vela lleugera (fora de l’àmbit de la concessió)

 Àrea 8: Dàrsena pesquera(fora de l’àmbit de la concessió)

 Àrea 9: Escars, àrees de carena i tallers

 Àrea 10: Esculleres i espatllers

 Àrea 11: Avantport
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ANNEX 4: FITXES D’ACTUACIÓ 

ANNEX 4.1 ACTUACIONS PER PERSONES / EQUIPS 

FITXA D’ACTUACIÓ 

P 1 

RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I 

COMUNICACIONS (CCAC) 

Titular: Persona d’administració. 

Suplent: En horari diferent del d’oficines, assumirà 

aquest paper el vigilant del centre de control d’accessos. 

Tots el operadors hauran de disposar de la formació 

adient 

FUNCIONS 

És la persona que, a les ordres del cap d’emergències, s’encarrega de les comunicacions, tant 

cap a l’exterior com rebent la informació que es genera a l’emplaçament de l’emergència o 

la que pugui procedir d’autoritats o d’altres fons. També s’encarrega dels equips d’alarma. 

El seu lloc de treball durant l’emergència és el Centre de Control, Alarma i Comunicacions, 

que en horari d’oficines es situa en la centraleta de l’edifici d’administració del port.  La sala 

d’administració de l’edifici administratiu del port assumeix el paper de Centre de Coordinació 

d’Emergències. Fora de l’horari d’oficines la Central es trasllada al Centre de Control 

d’accessos, que és operatiu les 24 hores, que disposa de telèfon, equip de ràdio V.H.F. (canal 

9) amb la que té connexió el personal del torn (mariners i vigilant)

ACCIONS INICIALS 

1) Conèixer el PAU, especialment els diferents procediments

2) Controlar que té al seu abast tots els mitjans tècnics que s’especifiquen i que estan tots

en perfecte estat de funcionament

3) Conèixer el funcionament de totes les instal·lacions existents en el Centre de Control,

alarma i comunicacions

4) Conèixer els telèfons dels responsables del Pla d’autoprotecció i dels Equips

d’Intervenció.

5) Conèixer els telèfons dels Serveis Externs

6) Fer un seguiment continuat de l’evolució de les previsions meteorològiques.

7) Mantenir la coordinació amb les diferents titularitats dels diversos locals comercials.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) 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.

2) Rebre els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles i previstos existents

en el centre

3) Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar als Equips d’Emergència
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4) Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents Equips d’Emergència

5) Realitzar les trucades als mitjans exteriors: Bombers, Policia, CECAT, Ajuntament,

Ambulàncies...

6) Rebre informació de la situació d’emergència

7) Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d’evacuació o confinament

8) Emetre els comunicats d’acord les instruccions del cap d’emergències

9) Informar de la situació d’emergència a altres entitats que poden veure’s afectades

FITXA D’ACTUACIÓ 

P 2 

CAP D’EMERGÈNCIES 

Titular: Capità del port 

Suplent: El mariner cap de torn que haurà de rebre una 

formació específica. 

FUNCIONS 

És el màxim responsable del desenvolupament del Pla i de les accions a realitzar en cas 

d’emergència. Trucarà personalment, o delegarà en qui decideixi, al 112, al CECAT i al CRA 

municipal. Immediatament enviarà un comunicat via correu electrònic al CECAT notificant 

l’activació del PAU. Un cop finalitzada l’emergència, en viarà un comunicat de fi d’emergència 

via correu electrònica al CECAT. Mentre duri l’emergència, mantindrà el flux d’informació 

amb el CECAT. 

ACCIONS INICIALS 

1) Conèixer perfectament el Pla d’autoprotecció, en especial tot el que fa referència a

l’organització i l’operativa en cas d’emergència.

2) Conèixer les seves competències i els procediments particulars.

3) Conèixer el port i, en especial, els mitjans d’evacuació i les zones de risc.

4) Rebre un curs de formació específica

5) Mantenir permanentment actualitzat el Pla i el registre de seguretat

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Acudir d’immediat al port al rebre l’avís d’una situació d’emergència o en el cas d’una

alerta preventiva que aconselli la seva presencia. Si rep personalment l’avís contactar

amb el CAC

2) Analitzar i valorar les situacions de risc amb tota la informació disponible quantificant la

seva gravetat i fer el seguiment de la seva evolució.

3) A la vista de la informació disponible declarar formalment l’activació del Pla en fase

d’alerta o emergència.

4) Decidir les actuacions més adients i dirigir la intervenció coordinant els serveis

participants i prenent les decisions oportunes des del Centre de Coordinació

d’Emergències (CCE), que en principi són les dependències d’administració i capitania del

port junt a la Central de Control, Alarma i Comunicacions.
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5) Coordinar les actuacions dels equips que intervenen

6) Sol·licitar els recursos extraordinaris necessaris i verificar la recepció dels avisos

directament o a través la central de comunicacions.

7) Establir els contactes necessaris amb altres serveis públics o privats.

8) Rebre als bombers i/o a la policia local, 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.

9) Centralitzar la informació

10) Quan procedeixi, procedir al tancament dels accessos al port per mar o terra.

11) Ordenar l’evacuació total o parcial del port o, en el seu cas, la de concentració o

confinament indicant el lloc on s’ha de realitzar.

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

13) Sol·licitar d’altres administracions, si la dimensió de l’emergència ho aconsella, l’ajuda i

els recursos necessaris per fer-li front.

Declarar el fi de l’emergència o alerta i desactivar el Pla.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Realitzar els informes i l’avaluació dels accidents i incidents

FITXA D’ACTUACIÓ 

P 3 

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

Composició: Mariners i  vigilants del port, de servei en 

el moment del incident. Tots elles hauran de rebre una 

formació específica. 

FUNCIONS 

Tenen com a funció les actuacions necessàries per tal d’evitar o minimitzar els danys a 

persones, béns i el medi ambient, així com el restabliment de la normalitat un cop finalitzada 

l’emergència. També és funció seva l’organització de les reserves de vigilància quan les 

circumstàncies així ho requereixin. 

Segons el Decret 30/2015, de 3 de març, els EPIs han de disposar d’una formacinó mínima de 

caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera 

intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. 

Aquesta formació és responsabilitat del titular de la instal·lació. 

ACCIONS INICIALS 

1) Conèixer els procediments generals i particulars

2) Conèixer els mitjans de protecció contra incendis i de tots els equips de protecció i

evacuació (punt 2.1)

3) Rebre un curs teòric en el maneig d’extintors portàtils i de carro, de les BIE’s i dels

hidrants

4) Conèixer els riscs específics de les diferents zones del port (punts 1.6.2 V; 1.6.3; i 1.6.4)
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5) Participar en els simulacres

6) En cas d’estar en servei anar equipat en tot moment amb un sistema de localització

7) De detectar un incident, avisat d’immediat al Centre de Control, Alarma i Comunicacions

(CAC)

8) Cas de mobilitzar-se, equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal

adients

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Acudir al lloc on s’ha produït l’incident

2) Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció

3) Realitzar la primera intervenció davant l’emergència d’acord el corresponent protocol

(fitxes 4.2: Procediments particulars) i les instruccions del cap d’emergències o de la

persona que comandi la intervenció

4) Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció d’acord les instruccions del cap

d’intervenció

5) Rescatar a les persones en perill immediat

6) En cas de foc o de contaminació  evitar la seva propagació

7) Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans

disponibles a tal efecte.

8) En cas d’evacuació, concentració o confinament donar suport a l’equip corresponent

segons les instruccions del cap d’intervenció

9) Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d’ajuda sempre seguint les

instruccions de la persona que comandi la resolució de l’emergència.

FITXA D’ACTUACIÓ 

P 4 

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

Composició: Mariners, i vigilants, que estiguin de servei i 

no formin part de l’equip de primera intervenció o que no 

estiguin de servei en el moment del incident i la presencia 

dels quals sigui requerida pel cap d’emergències. 

Personal de les empreses que presten serveis al port 

FUNCIONS 

Els ESI són els equips d’intervencinó de nivell avançat. Han de disposar d’una formació 

refereida a la identificació dels risocs concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o 

infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de 

protecció davant aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, 

complementant la d el’EPI. Aquesta formació és responsabilitat del titular de la instal·lació.  
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ACCIONS INICIALS  

A part de les vistes als equips de primera intervenció: 

1) Observarà les mesures de prevenció per evitar la producció d’emergències.

2) Donarà l’alarma o comprovarà que ha estat donada.

3) En ser avisat pel CE o CC, tallarà els subministraments que puguin facilitar

l’empitjorament de l’emergència.

4) Col·laborarà amb l’EPI en l’emergència amb els mitjans de què disposi la instal·lació.

5) En cas de perill, evacuarà la zona.

6) Si hi hagués persones prop de l’emergència, les ajudarà a sortir.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

Tindrà les mateixes funcions que els equips de primera intervenció. En cas d’emergència de 

nivell superior, s’intervindrà utilitzant tos els mitjans de protecció de que es disposi a la zona 

per assolir una solució eficient de l’emergència.  

FITXA D’ACTUACIÓ 

P 5 

CAP D’INTERVENCIÓ 

Titular: El Capità 

Suplent: Fora del seu horari, el mariner cap de torn. 
Tots ells hauran de rebre una formació específica. 

FUNCIONS 

És el comandament natural dels equips d’intervenció i representa al cap d’emergència en 

el lloc de l’emergència. També serà el cap d’emergència en absència d’aquest 

ACCIONS INICIALS 

1) En rebre l’avís, desplaçar-se fins al punt d’emergència i fer la valoració inicial de la

situació.  Conèixer perfectament el Pla d’autoprotecció, en especial tot el que fa

referència a l’organització i l’operativa en cas d’emergència.

2) Conèixer les seves competències i els procediments particulars.

3) Assegurar-se que el Centre de Control, Alarma i Comunicacions fa els avisos

corresponents. 

4) Conèixer el port i, en especial, els mitjans per actuar en front les emergències.

5) Rebre un curs de formació específica

6) Assegurar-se de la resposta de la petició d’¡ajuda exterior.

7) En cas que l’emergència es produeixi en la mar trucar a Salvament marítim i, si

procedeix, a la Guàrdia Civil del Mar.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Dirigir les actuacions de l’equip de primera intervenció (EPI) i, si escau, de l’equip de

segona intervenció.

2) Determinar les mesures d’evacuació, concentració o confinament necessàries
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3) Mantenir informat al cap d’emergències.

4) Ser l’interlocutor amb els mitjans d’intervenció externs

5) Seguir les instruccions dels mitjan s d’intervenció externs i realitzar les accions

complementàries sol·licitades.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Informar al cap d’emergències de la finalització de les accions d’intervenció

FITXA 

D’ACTUACIÓ 

P 6 

EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

Composició: Vigilants amb el reforç dels mariners, 
personal d’administració i de la policia local del Masnou. 

FUNCIONS 

Malgrat que el port majoritàriament és un espai obert, el seu contacte amb el teixit urbà 

està limitat per la presència de les vies del ferrocarril, pel que l’evacuació s’ha de realitzar a 

través dels passos existents sota el ferrocarril, el que en cas d’aiguats pot ser problemàtic. 

Pel que respecta a l’evacuació de vehicles, existeixen dos  accessos, un a cada costat, pel 

que l’evacuació s’ha de realitzar de forma ordenada. Pel que respecta a l’evacuació dels 

vianants, a més dels dos punts que hem esmentat, existeixen altres dos, també des del 

passeig de ribera, pel que l’evacuació no ofereix grans dificultats i es pot controlar. 

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 aquests moments en fer arribar l’avís als punts més llunyans del port, el que es 

pot fer a través l’alarma. 

ACCIONS INICIALS 

1) Portar el telèfon mòbil o cercapersones actiu.

2) Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació a

l’àmbit del Pla

3) Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de concentració i confinament i les

sortides d’emergència dels diferents locals

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Fer una primera avaluació de les condicions per l’evacuació i el confinament.

2) Mantenir-se en contacte amb el CAC i el cap d’emergència.

3) Establir les zones de seguretat.

4) Comprovar que no hi ha ningú als locals ni a les embarcacions de la zona a evaquar

5) Al punt de reunió, realitzar el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades.

6) Informar de l’evolució de l’evacuació i/o el confinament al cap d’emergències i

comunicar les possibles incidències
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7) En cas d’arribada d’equips d’ajuda externa (bombers, policia, etc.), informar-los de la

situació de l’evacuació i/o confinament (àrees evacuades, nombre de persones que

resten, etc.)

ANNEX 4.2:  ACCIONS D’EMERGÈNCIES: PROCEDIMENTS PARTICULARS 

Les fitxes recullen les actuacions a realitzar per a cadascuna de les emergències i es refereixen a les 
funcions a desenvolupar bàsicament per l’equip de primera intervenció (EPI), en el seu cas, amb el 
recolzament de l’equip de segona intervenció. Es detallen algunes actuacions preventives que cal realitzar 
de forma continua sota la direcció del cap d’emergències i altres de la seva competència (CE). També es 
detallen algunes actuacions a realitzar pel responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
(CAC). Finalment es recullen les actuacions específiques d’evacuació i confinament (EEC) i altres per a tot 
el personal que intervé. També es detallen actuacions de l’equip de primers auxilis (EPA). 

a) Emergències per accidents a terra

FITXA D’ACTUACIÓ 

1 A

Incendi a terra (instal·lacions o edificacions) 

ACCIONS INICIALS 

1) En el cas d’incendi, tota acció individual, sobre tot als primers moments en què es detecti

l’incendi, té conseqüències importants. Per això és important que tothom, especialment

el personal del port i els responsables dels locals comercials, disposin d’una adequada

informació. (CE)

2) Cal tenir permanentment en bon estat de servei els extintors i tot el material de lluita

contra el foc i correctament senyalitzades les vies d’evacuació (CE)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Es mobilitzarà la totalitat de personal disponible al port i es procedirà pel personal de

seguretat a l’acotació de la zona afectada per l’incendi per limitar l’accés. (EEC)

2) S’estendrà l’alarma als bombers si hi existeix el mínim dubte de què no es pugui sufocar

immediatament (emergència tipus general). Quan arribin els bombers s’informarà de la

situació i es posarà el personal de l’equip d’intervenció a les ordres del cap de l’operatiu

de bombers. Pel cap d’emergències es valorarà si procedeix avisar al 112 i a la policia local.

(CE) (CAC)

3) Si el foc es declara a l’interior d’un local, després de desallotjar les persones del local, es

tancaran les portes i les finestres i s’allunyaran les matèries combustibles properes al lloc

de l’incendi. També caldrà desallotjar, com a prevenció, els locals adjacents. També cal

tenir cura de les estacions transformadoressi l’incendi es declara al seu edntorn. (EEC)

4) Es prendrà la decisió sobre l’evacuació, la concentració localitzada o, fins i tot el

confinament dels usuaris del port i sobre el possible tancament del port. (CE)

5) Cal tenir cura del fum.
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6) Si el foc s’ha detectat a temps, pot ser suficient la utilització de pols seca. Usar els extintors

de bord de les embarcacions o els del port de diferents tipus existents i el de 50 kg sobre

carro quan sigui necessari.

7) Utilitzar aigua si la pols seca no és suficient. No oblidar que a més a més dels hidrants i les

boques de reg, al llarg dels pantalans de la dàrsena esportiva es disposa d’una canonada

d’aigua, malgrat que amb reduït cabal, que alimenta les torretes. També al llarg del port

existeixen boques de reg. No s’ha d’oblidar que es poden utilitzar les bombes disponibles

per bombejar aigua de mar, que actua com un gran dipòsit de les bombes.

Es disposa també de l’embarcació auxiliar Madesa amb mànega contra incendis, de la

Draga Masnou amb bomba contra incendis i d’una bomba portàtil

8) Si el foc es declara a un edifici exterior al sector portuari però contigu a la zona de serveis,

es declararà l’alerta preventiva i es farà el que disposin els bombers. S’haurà avisat

prèviament al 112 i a la Policia Local del Masnou. (CAC)

9) En qualsevol cas cal considerar el destí de les aigües d’extinció de l’incendi, amb la fi

d’evitar que aquestes arribin directament al mar sense una prèvia depuració, quan sigui

possible. En cas que el vessament es concentri en una arqueta o cubeta de retenció,

aquesta haurà de ser buidada per part d’una empresa especialitzada, i gestionada com a

residu especial. (EPI / CE)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Una vegada sufocat l’incendi, mantenir una vigilància prudent per si es produís una

reactivació.

2) Valorar l’abast dels danys (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

1 B

Explosions 

ACCIONS INICIALS 

1) Cal realitzar periòdiques revisions de les instal·lacions on es poden produir explosions

(veure el punt 1.6.2. i el detall en el 1.6.2.VI) (CE)

2) S’avisarà els bombers (112) donada la possibilitat d’existència d’un incendi i per a

assegurar que les restes de l’explosió no cremin o es produeixi una reactivació. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Acordonar d’immediat la zona i avisar a la policia local i als bombers i al 112. Es valorarà la

conveniència de desallotjar el port. (CE / CAC / EEC)

2) Si hi ha danys personals, actuar com en el punt 1F.

3) Si hi ha algun mort trucar al jutge de guàrdia, a la policia local i als Mossos d’Esquadra (112)

(CAC)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Valorar l’abast dels danys (CE)
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FITXA D’ACTUACIÓ 

1 C 

Fuites o vessaments de combustibles i altres productes 

inflamables o altres contaminants 

ACCIONS INICIALS 

1) Es disposarà de material absorbent repartit per totes les zones crítiques per a controlar

possibles vessaments. Es disposa d’un plànol d’ubicació del material absorbent i residus.

2) En cas de produir-se una fuita important de combustible, de detectar-se una fuita als tancs

de la benzinera, o de no poder-la controlar amb els propis mitjans s’avisarà a la Direcció

General de Protecció Civil (CECAT 112), al responsable de Medi Ambient del port, i si afecta

a l’aigua, a Capitania Marítima de Tarragona i a la Guàrdia Civil del Mar. (CAC)

3) En cas d’un  vessament accidental es procedirà amb precaució i es mirarà d’aturar la causa

que l’origina

4) Cal evitar en tot moment el risc d’incendi

5) Si existeix risc d’incendi també s’avisarà als bombers (112) (CAC)

6) Actuar d’acord amb el tipus de producte vessat, utilitzant la informació de les fitxes de

seguretat disponibles

Si el vessament es produeix degut a la descàrrega d’una cisterna: 

3b) Parar la bomba de descàrrega, actuant segons les instruccions de descàrrega 

corresponents. 

En cas que el dipòsit estigui ple donar per acabada la descàrrega. 

En cas que no estigui ple, es revisarà conjuntament amb el personal de port, quina ha estat 

la causa del vessament o si hi ha indicis de què la descàrrega pugui produir una altra vegada 

el mateix problema, la descàrrega es donarà per finalitzada. 

El transportista avisarà a la seva companyia per tal de què aquesta es posi en contacte amb 

el port per a avaluar el problema i procedir a la seva neteja definitiva. 

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Evitar contacte amb el líquid vessat, utilitzant material de seguretat (guants, ulleres,

màscares).

2) Envoltar i cobrir el vessament amb els materials absorbents disponibles (serradures, sorra,

etc.) per tal de què s’absorbeixi (veure plànol de situació material absorbent).

3) Evitar que el líquid arribi a qualsevol claveguera o al mar, si és necessari protegint-les amb

teles o barreres absorbents i acotar la zona contaminada per a evitar la seva propagació.

4) Recollir el residu de la superfície i introduir-lo en un envàs adequat, preferiblement un bidó

metàl·lic, eliminant les restes d’etiquetes anteriors.

5) Tancar l’envàs hermèticament i avisar al responsable de Medi ambient del port per tal que

procedeixi al correcte etiquetat, segons el corresponent procediment de Gestió i Control

de Residus



Pla d’Autoprotecció Port del Masnou 

161 

6) En el cas que l’abocament es concentri en una arqueta o cubeta de contenció, aquesta

haurà de ser buidada per part d’una empresa especialitzada i/o per l’empresa que ha

realitzat l’abocament, i gestionat com un residu

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Traslladar envàs a la zona destinada per residus especials (Punt Net)

2) Gestionar el producte com un residu especial.

3) Procedir a la neteja de tota la zona afectada actuant amb els elements que es poguessin

contaminar tal com es detalla anteriorment

FITXA D’ACTUACIÓ 

1 D

Actuació davant d’una emissió atmosfèrica incontrolada 

ACCIONS INICIALS 

1) En cas d’emissions incontrolables en alguna caldera de combustió es pararà l’equip o

instal·lació en qüestió

2) Si es generen emissions atmosfèriques difuses, incontrolables, degudes a fugues en els

recipients o circuits de gas, es procedirà, en primer lloc a tancar les connexions de gas, i a

continuació a tancar la fuita si es possible.

3) Aïllar la zona (EEC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Conjuntament amb el responsable de Medi Ambient, s’estudiaran les accions necessàries

per corregir el focus de contaminació. Pot ser necessària la comunicació amb el proveïdor.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) S’instal·laran les mesures necessària per a la correcció del focus de contaminació (CE)

e) Altres accidents ambientals

FITXA D’ACTUACIÓ 

1 E

Altres accidents ambientals 

ACCIONS INICIALS 

1) En primer lloc mirar d’aturar la causa que l’origina

2) Informar a la Direcció General de Protecció Civil ( 112), i seguir les seves instruccions. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Intentar limitar la propagació dels efectes de l’accident

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Valorar l’abast dels danys (CE)
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FITXA D’ACTUACIÓ 

1 F

Accidents i danys personals 

ACCIONS INICIALS 

1) Transmetre l’emergència a la Creu Roja, a la  policia local i al 112 simultàniament, donant

una informació complerta i fidedigna de l’abast de l’accident. (CE / CAC)

2) Avisar als bombers i al 112, en cas de quedar algú atrapat en un vehicle. En aquest cas,

prendre especials precaucions per evitar un incendi o explosió del vehicle. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Auxiliar als accidentats mentre arriben els serveis de la Creu Roja d’Urgència. (EPA)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Analitzar les causes de l’accident i, en el seu cas, adoptar les mesures correctives i/o

preventives adients (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

1 G

Problemes estructurals 

ACCIONS INICIALS 

1) En cas de detectar-se algun problema estructural es desallotjarà d’immediat l’edifici

afectat en totes les seves plantes o, en el seu cas, la zona de moll o pantalà on s’hagi

produït el problema. (EEC)

2) Es donarà compte d’immediat als bombers (112) per què realitzin una valoració dels danys.

(CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Es marcarà una zona de seguretat no accessible (EEC)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Es procedirà a l’anàlisi de les causes del problema, a la valoració del danys i a la seva

reparació (CE)

b) Emergències per causes naturals

FITXA D’ACTUACIÓ 

2 A

Temporals 
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ACCIONS INICIALS 

1) Es repassaran els amarres i els fondejos de les embarcacions i es controlarà la correcta

posició de les defenses. Especial cura es tindrà a la zona més propera a la bocana.

2) En cas de ventades cal reforçar els “llits” de les embarcacions situades als escars  (avisar

als titulars dels varadors)

3) S’informarà als usuaris del port sobre la situació de risc. (CAC)

4) S’establiran comunicacions amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb els ports veïns

per analitzar l’evolució del temporal. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Es limitarà l’accés als espigons i als espatllers del dic d’abric i del contradic

2) Si procedeix es tancarà el port per a les embarcacions (CE / EEC)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Es realitzarà una inspecció per a identificar possibles danys i la seva valoració. En el seu cas

es donarà compta a la asseguradora.

2) Informar als titulars de bens afectats, absents, dels danys

FITXA D’ACTUACIÓ 

2 B

Aiguats - glaçades 

ACCIONS INICIALS 

1) En cas de glaçades es mantindran permanentment practicables els accessos al port

retirant, al seu cas, la neu. Es retirarà la neu dels vials d’accés a l’edifici d’administració –

capitania i als escars.

2) Es retirarà la neu dipositada sobre les teulades i les lones de recobriment de les

embarcacions.

3) Es contactarà amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a fer un seguiment de

l’evolució de les previsions. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) En cas d’aiguats es farà un seguiment continuat de la situació dels accessos al port.

2) Caldrà comprovar que l’acumulació d’aigua en embarcacions no afecti a la seva estabilitat.

3) Es comprovarà el correcte funcionament del sistema d’evacuació de l’escorriment,

especialment dels baixants de les teulades i els embornals.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) En cas de glaçades es revisaran les canonades d’aigua
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2) Es realitzarà una inspecció per a identificar possibles danys i la seva valoració. En el seu cas

es donarà compta a la asseguradora. (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

2 C

Marees 

ACCIONS INICIALS 

1) S’informarà als usuaris del port sobre la situació de risc i es comprovaran els amarres i els

fondejos. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Caldrà fer un seguiment de l’evolució de la marea

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Es realitzarà una inspecció per a identificar possibles danys i la seva valoració. En el seu cas

es donarà compta a la asseguradora. (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

2 D

Terratrèmols 

ACCIONS INICIALS 

1) Cal tenir present que el Maresme és una zona amb una certa activitat sísmica. Són

relativament freqüents els sismes de reduïda intensitat.

2) Si es produeix un sisme de certa intensitat cal revisar d’immediat les instal·lacions de gas i

aigua (CE)

3) També caldrà fer una inspecció visual de les estructures. (CE)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) En aquestes situacions les mesures que es poden adoptar són d’autoprotecció, cal

mantenir la calma i transmetre-la als demès.

2) Si s’està a l’exterior, cal fugir de les proximitats d’edificis alts, postes, prestatges, etc i

dirigir-se a llocs oberts

3) Si s’està en un edifici, cal ajupir-se i cobrir-se i fugir de finestres i vidres.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Cal prestar atenció a unes possibles rèpliques

2) Finalitzat el terratrèmol caldrà prestar especial atenció a l’estabilitat de les estructures, a

les canalitzacions de serveis, als dipòsits de carburants i als vaixells disposats en sec a

l’escar. Es realitzarà una valoració dels possibles danys i es mantindrà acotat l’accés a les

zones amb danys.
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c) Emergències per accidents a la zona d’aigua del port

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 A

Foc a bord d’una embarcació 

ACCIONS INICIALS 

1) S’estendrà l’alarma als bombers (al 112) i a la policia local si existeix el mínim dubte de que

es pugui sufocar d’immediat (emergència tipus general). (CAC)

2) Es procedirà a l’evacuació de les persones fins un radi de seguretat. (EEC)

3) En cas de no poder controlar el foc, evitar el risc de propagació, com primera opció

apartant les embarcacions contigües, creant un tallafoc, i remolcar, en la mesura del

possible, aquestes embarcacions fins un lloc segur apartat del foc, o be, en cas que no sigui

viable o sigui perillós, remolcant l’embarcació ensinistrada fora del port o, en cas

d’impossibilitat, a un lloc aïllat, i si no és possible, cal la possibilitat d’enfonsar-la.

Mentrestant, s’actuarà sobre el foc amb el medis disponibles.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si el foc s’ha detectat a temps, pot ser suficient la utilització de pols seca. Usar els extintors

de bord o el del port de 50 kg sobre carro segons sigui necessari.

2) Utilitzar aigua si la pols seca no és suficient. No oblidar que a més a més de les bombes

elèctriques, les preses de subministrament d’aigua a les embarcacions ubicades al llarg

dels pantalans es poden usar de forma immediata, tant les ubicades al pantalà afectat per

l’incendi com les contigües

3) Tenir precaució davant la possible explosió causada pel carburant de l’embarcació,

especialment si és gasolina. (CE)

4) Recordar que un vaixell en flames és com una bola de foc desprenent gran quantitat de

fums tòxics. En cas de ser remolcat, fer-ho millor amb cadena o amb caps ignífugs millor

que amb cordes i fixar-lo a un punt ferm, evitant el risc de què es deslligui la línia de remolc

a l’interior del port.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Una vegada sufocat l’incendi, mantenir una vigilància prudent per si es produís una

reactivació.

2) Si es generen residus aquests es tractaran i es gestionaran adequadament d’acord amb el

corresponent procediment  PA.751.02 (Control de la gestió de residus).

3) Valorar l’abast dels danys.

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 B

Via d’aigua 

ACCIONS INICIALS 
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1) Intentar aturar l’entrada d’aigua

2) Posar en marxa els equips d’esgotament propis de l’embarcació i les bombes mòbils.

3) Si l’embarcació està fora del port, s’ha de dirigir d’immediat al port més proper, d’acord

les instruccions de Salvament Marítim.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si no es pot controlar l’entrada d’aigua, portar l’embarcació cap a la rampa del moll de

llevant (escar), la grua o una zona de reduït calat per evitar el seu enfonsament.

2) Cal tenir cura en evitar la contaminació de l’aigua per vessament de productes

contaminants.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Si el titular de l’embarcació no ha estat present, comunicar-li l’accident (CE)

2) Portar l’embarcació cap a l’escar

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 C

Enfonsament d’embarcacions 

ACCIONS INICIALS 

1) En primer lloc cal verificar què no hi ha cap persona a bord. En cas d’haver-hi alguna

persona cal rescatar-la d’immediat.

2) En segon lloc s’ha d’assegurar de què no es produeix cap tipus d’abocament de

combustible i, de ser així, intentar impedir-lo obstruint les sortides i evitant el risc

d’incendi. Si hi hagués incendi s’activarà el protocol d’emergències contra incendis

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si es generen residus aquests es tractaran i es gestionaran adequadament d’acord amb el

procediment  corresponent PA.751.02 (Control de la gestió de residus).

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Valorar els danys als bens afectats. (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 D

Abordaments i accidents nàutics 

ACCIONS INICIALS 

1) Si l’accident es produeix a l’entorn immediat del port, prèvia notificació a Salvament

Marítim i per ordre d’ells, i sempre sota la seva supervisió, es desplaçarà d’immediat

alguna de les embarcacions del port al lloc de l’accident per a prestar auxili.

2) Cas que sigui necessari es demanarà l’auxili d’altres embarcacions i es seguiran les

instruccions de la Capitania Marítima / Salvament Marítim.
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DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si així es decideix per la Capitania Marítima donar el suport que es decideixi

2) Si calgués, es demanarà la presència d’una ambulància al port (CAC)

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Avisar al titular de l’embarcació (CE)

2) Planificar el reflotament (CE)

3) Valorar el desenvolupament de l’operatiu (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 E

Embarrancament 

ACCIONS INICIALS 

1) Si es produeix a l’entorn immediat del port, prèvia notificació a Salvament Marítim i per

ordre d’ells, i sempre sota la seva supervisió, es desplaçarà d’immediat alguna de les

embarcacions del port al lloc de l’accident.

2) Cas que sigui necessari es demanarà l’auxili d’altres embarcacions i es seguiran les

instruccions de la Capitania Marítima / Salvament Marítim.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si així es decideix per la Capitania Marítima donar el suport que es demani.

2) Com a reforç de les tasques de Salvament Marítim, i sempre que així ho sol·liciti, Intentar

retirar l’embarcació remolcant-la, si és precís, prèvia retirada d’elements pesants de bord.

3) Cal vigilar que no s’hagi produït una via d’aigua o el vessament d’algun producte

contaminant.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Valorar el desenvolupament de l’operatiu (CE)

2) Analitzar les causes de l’embarrancament i analitzar la possibilitat d’adoptar mesures

correctores per a evitar el risc o, al menys, minimitzar-lo.

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 F

Caiguda a l’aigua de persones, animals o vehicles 

ACCIONS INICIALS 

1) En cas de caiguda de persones es llançarà d’immediat un salvavides de socors i s’aproparà

a l’escala d’accés per facilitar la sortida de l’aigua. Cas què s’enfonsi, un membre de l’equip

d’intervenció es llençarà a l’aigua pel seu rescat amb un salvavides de socors.
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2) En cas de caiguda de vehicles cal comprovar d’immediat si havien ocupants, en tal cas, cal

actuar com al cas anterior. De no estar ocupats s’avisarà a una grua. Es valorarà la

necessitat de donar compta a la policia local (EPI / CE)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si es produeix algun ofegat, trucar el jutge de guàrdia, a la policia local i als Mossos

d’Esquadra (112). (CAC)

2) En cas de caiguda de vehicles a l’aigua cal realitzar un control de l’existència de vessaments

per a evitar danys ambientals

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Analitzar les causes de l’accident i la possible adopció de mesures de prevenció. (CE)

2) Valorar l’operatiu (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 G

Fuites o vessaments a l’aigua de combustibles i altres 

productes inflamables o altres contaminants 

ACCIONS INICIALS 

1) S’actuarà segons el descrit anteriorment al punt 1.c) ressaltant.

En primer lloc mirar d’aturar la causa que l’origina

Evitar en tot moment el risc d’incendi

Acotar la zona contaminada per evitar la seva propagació (EEC)

Si no es pot controlar amb mitjans propis trucar a Protecció Civil (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) A l’aigua, si es precís, mobilitzar les barreres anticontaminants

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1)  Les barreres absorbents contaminades pel vessament es gestionaran com un residu especial

tal i com estableix el corresponent procediment de Gestió de residus 

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 H

Vaixell a la deriva 

ACCIONS INICIALS 

1) Si l’embarcació està fora del port avisar a la Comandància de Marina de Tarragona, o en el

seu defecte al Centre de Coordinació Regional de Salvament Marítim de Tarragona  i seguir

les seves instruccions. (CAC)

2) Si l’embarcació està a l’interior del port o a prop de la costa, amb perill d’enbarrancament

o col·lisió amb roques, o els dics del port, enviar directament una embarcació de socors
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proveïda de cordes i medis per remolcar-la. Avisar igualment a la Comandància Marítima 

o en el seu defecte al Centre de Coordinació Regional de Salvament Marítim.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si així es decideix per la Capitania Marítima donar el suport que es demani.

2) Com a reforç de les tasques de Salvament Marítim, i sempre que així ho sol·liciti, Intentar

remolcar l’embarcació.

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) Valorar el desenvolupament de l’operatiu (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

3 I

Crida de socors d’una embarcació 

ACCIONS INICIALS 

1) Avisar a la Comandància de Marina, o en el seu defecte al Centre de Coordinació Regional

de Salvamento Marítimo de Barcelona i seguir les seves instruccions. De ser necessari

mobilitzar una embarcació de la Creu Roja. (CE / CAC)

d) Emergències per fallides en els subministraments

FITXA D’ACTUACIÓ 

4 A

Tall de subministrament d’aigua o fuita d’aigua per 

trencament de la conducció 

ACCIONS INICIALS 

1) En cas de tall del subministrament d’aigua o de fuita d’aigües per trencada de canonada

exterior (abans del comptador d’entrada) trucar a la companyia subministradora (SOREA).

(CAC)

2) En cas de fuita interior intentar aïllar la zona de fuita tancant les corresponents claus. Cal

tenir present que el port disposa de les seves pròpies bombes de impulsió.

3) Comunicar la situació als usuaris del port afectats. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

2) Verificar la correcta solució del problema (CE)

FITXA D’ACTUACIÓ 

4 B

Tall en el subministrament elèctric 

ACCIONS INICIALS 
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1) Contactar amb el servei d’avaries de la companyia subministradora (FECSA - ENDESA) per

informar-se i recavar informació de la possible durada del tall de subministrament. (CAC)

2) Donat que el port disposa d’un generador que dóna servei a la bomba de túnel d’accés de

la zona d’Alella, al pàrking d’Alella i a l’enllumenat públic de la zona, que es posa

automàticament en marxa en cas de tall en el subministrament, cal realitzar periòdiques

inspeccions i verificar, en cas de tall de subministrament el seu correcte funcionament.

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Si es produeix en hores nocturnes i és general i es preveu que sigui de durada perllongada

i l’afluència de públic és important, limitar l’accés al port i fins i tot tancar-lo, segons

aconsellin les circumstàncies, i segons l’evolució, procedir a l’evacuació dels  locals (EEC)

FITXA D’ACTUACIÓ 

4 C

Fuita de gas 

ACCIONS INICIALS 

1) Aïllar la zona de la fuita tancant les corresponents claus de pas. La general l’ha de tancar

la companyia.

2) Si la fuita es produeix a l’interior d’un local obrir portes i finestres per que el local quedi

ben ventilat. Davant una possible asfixia cal prendre aire fresc i demanar atenció mèdica.

3) No manipular aparells elèctrics ni interruptors

4) Evacuar la zona afectada.

5) Prendre mesures per reduir el risc d’explosió

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) Identificar la causa de la fuita i reparar-la

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1) No tornar a obrir les claus fins que la fuita hagi estat anul·lada.

FITXA D’ACTUACIÓ 

4 D

Tall de les línies telefòniques 

ACCIONS INICIALS 

1) Comunicar a l’exterior via telèfon mòbil, radio (V.H.F.) la situació d’incomunicació,

intentant contactar amb els ports contigus. (CAC)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

2) Si no funcionen els equips de telefonia mòbil propis esbrinar si algun dels usuaris disposa

d’un sistema de comunicacions mòbil operatiu per comunicar a l’exterior la situació

d’aïllament (en primer lloc a la policia local i a la Subdirecció General de Ports i Aeroports).

(CAC)
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e) Altres emergències que afecten a les persones

Per la seva situació i característiques, el port pot tenir coneixement de situacions d’emergència exteriors 
al port i alienes a ell, però en qualsevol cas, el personal del port ha de transmetre a qui pertoqui la 
informació que disposi i ha de procurar col·laborar en la mesura del possible amb els cossos de 
l’administració i voluntaris que intervinguin. 

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 A

Pèrdua de nens o persones grans 

ACCIONS 

1) Avisar a la policia local / Creu Roja (CAC)

2) Si és el nen el que apareix, retenir-ho fins l’arribada dels seus pares o de la Creu Roja /

policia local.

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 B

Accident de trànsit dins de les instal·lacions del port 

ACCIONS 

1) Avisar als Mossos d’esquadra i a la policia local. Si hi ha ferits, a la Creu Roja / SEM, (CAC)

2) Acotar la zona d’accident

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 C

Caigudes i accidents 

ACCIONS 

1) Transmetre l’emergència a la central d’emergències de l’Ajuntament del Masnou donant

una informació complerta i fidedigna de l’abast de l’accident i, si procedeix als Mossos

d’esquadra. Si hi ha ferits avisar a la Creu Roja (CAC)

2) Auxiliar als accidentats mentre arriben els serveis sanitaris. (EPA)

3) Avisar als bombers (112) en cas de quedar algú atrapat en un vehicle. En aquest cas

prendre especials precaucions per evitar un incendi o explosió del vehicle.

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 D 

Problemes mèdics a persones en embarcacions o a terra 

ACCIONS INICIALS 
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1) Cal mantenir en perfecte estat les farmacioles de primers auxilis del port (CE)

2) Donat que al port del Masnou no es disposa d’equip de primers auxilis i que assumeix

aquest paper l’equip de primera intervenció, cal que la totalitat de mariners i vigilants

disposin de la formació que es detalla al punt 4.2.2 g). (CE)

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1) A la vista de la valoració de la incidència prestar l’assistència amb el material de la

farmaciola o traslladar la persona afectada al centre d’atenció mèdica més proper.

2) A la menor dubta sobre l’abast, trucar a una ambulància de servei al municipi.

3) No bellugar indegudament a les persones amb fractures

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 E

Increment sobtat de la força del vent o de la mar en activitats 

de l’escola de vela 

ACCIONS 

1) Avisar del increment del vent o del mar observat al personal responsable de les activitats

esportives.

2) Situar la zona de navegació en funció de la intensitat del vent, mantenint una distància de

seguretat a sotavent amb qualsevol punt perillós, i, si es considerà oportú, procedir a

evacuar les embarcacions cap a port.

3) Mantenir el control visual sobre totes les embarcacions de l’escola de vela, intentar

mantenir-les totes agrupades.

4) Mantenir les embarcacions auxiliars distribuïdes per tota la zona de navegació, evitant que

es concentrin totes en un mateix punt, i controlar l’espai a sotavent i aquells llocs perillosos

per a la navegació (entrada a port, roques, ...)

FITXA D’ACTUACIÓ 

5 F

Bolcada de velers, avaries o lesions a la mar. Evacuació de 

vaixells o persones en activitats de l’escola de vela 

ACCIONS 

1) Apropar-se a l’embarcació accidentada sense destorbar-li la maniobra i vigilant les

possibles persones que hi hagi a l’aigua, observar i avaluar la magnitud de l’incident.

2) Procedir a auxiliar l’embarcació o les persones si és necessari. En cas d’haver d’abarloar

l’embarcació fer-ho sempre des de sobrevent, i si s’ha de remolcar a port, arriar les veles

sempre que sigui possible.

3) Cal no oblidar la resta d’embarcacions sota la nostra responsabilitat. En cas d’haver

d’evacuar qualsevol vaixell o persona a port, cal coordinar-ho amb alguna altra embarcació

auxiliar de l’Escola de Vela. En cas de no haver-n’hi cap de disponible, es dirigirà el grup a

la zona de navegació més propera de port o fins i tot se’ls farà entrar a port per tornar a

sortir un cop finalitzi l’evacuació.
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4) En cas de ferits es procedirà segons el procediment 3.5.1 f). Accidents i danys personals.

Es procedirà a evacuar l’accidentat a terra. En cas d’haver demanat una ambulància,

l’evacuació es durà a terme al moll d’espera davant de marineria, altrament a l’Oficina

Esportiva.

5) Si s’evacua un accidentat i cal deixar l’embarcació, s’intentarà fondejar-la i s’avisarà en

qualsevol cas, a alguna altre instructor de l’Escola per que se’n faci càrrec.

6) En cas de que l’embarcació continuï navegant, mantenir-hi un control visual, ja que cal

tenir en compte que els tripulants poden estar cansats.

f) Altres emergències

FITXA D’ACTUACIÓ 

6 A

Problemes als accessos 

ACCIONS 

1) Contactar amb la policia local.

2) Esbrinar la causa dels problemes i la seva durada previsible.

3) Comunicar la situació als usuaris del port.

FITXA D’ACTUACIÓ 

6 B

Alteració de l’ordre públic o amenaça de bomba 

ACCIONS 

1) Limitar l’accés al port i desallotjar la zona afectada ó tot el port, segons procedeixi.

2) Informar als Cossos de Seguretat de l’Estat i a la policia local.

3) Posar-se a la seva disposició i seguir les seves instruccions

FITXA D’ACTUACIÓ 

6 C

Emergències derivades de riscos a l’entorn del port 

ACCIONS 

1) S’actuarà d’acord el que es disposi els plans en quals s’integra el present Pla o que le

pogueren afectar tan territorials (Pla d’autoprotecció del municipi del Masnou) com

sectorials que pogueren existir i que siguin d’aplicació (INFOCAT a través del corresponent

pla municipal, o el CAMCAT, també a través del municipi del Masnou)
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ANNEX 4.3: PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

CONTRA INCENDIS 

ANNEX 4.3.1: 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 
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ANNEX 4.3.2: OPERACIONS A REALITZAR PER PERSONAL ESPECIALITZAT 

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) 

- 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 

Bombes manuals d’extinció 
d’incendis (Draga i embarcació 
auxiliar) 

- Prova de funcionament i de 
rendiment 

- Verificació sistema elèctric 
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Dipòsit d’aigua potable - Neteja i desinfecció 

ANNEX 4.3.3: ALTRES OPERACIONS A REALITZAR 

EQUIP O SISTEMA 
CADA

ANY CINC ANYS 

Draps absorbents. 

Barreres de contenció 

Parallamps 

Pous d’aigües residuals 

X 

X 

X 

X 

ANNEX 5: LLIBRE INVENTARI I CONTROL D’EXTINTORS 

El certificat trimestral de la revisió reglamentària dels extintors es considera com document adjunt al 
present Pla i haurà d’estar a disposició dels Serveis de protecció Civil per a la seva verificació. 




