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0.1 INTRODUCCIÓ
Aquest pla d’autoprotecció vol ser l’instrument per donar resposta al que en matèria
d’autoprotecció disposa la legislació vigent a través del Decret 82/2010, de 29 de juny
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i el contingut d’aquestes mesures.
En efecte, a tots els ports es poden desencadenar situacions de risc a causa de
l’activitat humana o bé de fenòmens naturals. Les emergències repercuteixen
directament en el funcionament habitual dels ports, tot i que el desencadenant es trobi
fora del recinte portuari.
D’altra banda, cal considerar que els ports, per la seva situació, per la concentració de
béns de gran valor i, especialment, per la presència constant d’usuaris, són
instal·lacions especialment vulnerables.

0.2 ANTECEDENTS
El port de l’Estartit disposa d’un pla d’autoprotecció homologat el 30 d’abril de 2009
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Aquest pla va ser redactat segons la
“Guia per a l’elaboració del pla d’autoprotecció en ports marítims de Catalunya”.
El present document no és una simple revisió del pla existent, si no també una
adequació al que s’estableix al Decret 82/2010.
També s’hi han incorporat les observacions i recomanacions d’actuació realitzades per
les forces de seguretat durant els simulacres i exercicis interns executats durant els 5
anys de vigència del pla.

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

Adoptar les mesures preventives necessàries per disminuir el risc.

-

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

-

Definir els canals de comunicació durant l’emergència.

-

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

-

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

Per tal d’aconseguir la màxima eficiència d’aquest pla, cal establir-ne la coordinació
amb el pla d’actuació municipal de l’Estartit i amb altres plans d’àmbit superior.
0.4 LEGISLACIÓ
La legislació vigent aplicable és bàsicament sectorial.
En matèria portuària són d’aplicació:
-

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

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

-

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

-

El Reglament d’explotació i policia del port de l’Estartit.

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

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.

-

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

Finalment, també cal donar compliment a:
-

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En aquest sentit, s’indica
als plecs de condicions d’atorgament de concessions, la necessitat d’obtenir
tots els permisos i llicències necessaris, inclosa la llicència d’activitats.
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1.1 – IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1.1 NOM

Port de l’Estartit

1.1.2 RAÓ SOCIAL

Ports de la Generalitat – Zona Portuària Nord

1.1.3 N.I.F

Q0840002J

1.1.4 ADREÇA POSTAL

Port de l’Estartit
Moll Central, s/n
17258 l’Estartit
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1.2 – EMPLAÇAMENT
El port de l’Estartit està situat al municipi de Torroella de Montgrí – l’Estartit, just
davant del nucli urbà de l’Estartit, a 45 km de Girona i a 145 km de Barcelona.
Les seves coordenades UTM són:
Màxima

Mínima

Coordenada X

517268

516557

Coordenada Y

4655907

4655413

Situació dins del municipi de Torroella de Montgrí – l’Estartit:
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1.3 – ACCESIBILITAT PER A L’AJUDA EXTERNA
Al municipi de l’Estartit s’hi accedeix des de l’oest per la carretera GI-641 que
enllaça amb la C-31.
Per arribar al port de l’Estartit des de la rotonda d’entrada al nucli urbà, cal
continuar per l’Avinguda de Grècia i enllaçar amb el Passeig Marítim.
El recorregut dels Bombers de la Generalitat fins al port és de 3,8 km i uns 7
minuts de resposta.

A l’estiu, el trajecte de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra des de la seu de
la Policia Local a l’Estartit fins al port és de 1,5 km amb una durada prevista de 4
minuts. A l’hivern, els efectius dels Mossos d’Esquadra que cobreixen l’àrea de
l’Estartit pertanyen a l’ABP de la Bisbal.
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El trajecte de l’ambulància del SEM des del C/ Dr. Molinas, 3 de Torroella de
Montgrí fins al port és de 8 km amb una durada prevista de 12 minuts.

Les façanes dels edificis disposen de buits que permeten l’accés des de l’exterior
al personal del servei d’extinció d’incendis. Aquests buits compleixen les
condicions següents:
a) Faciliten l’accés a l’edifici de manera que l’altura de l’ampit respecte del nivell
de la planta a la qual s’accedeix no és major que 1,20 m.
b) Les seves dimensions horitzontal i vertical són, almenys, 0,80 m i 1,20 m
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits
consecutius no excedeix de 25 m, mesurada sobre façana.
c) No s’han instal·lat en façanes elements que impedeixin o dificultin
l’accessibilitat a l’interior dels edificis a través d’aquests buits.
1.4 – DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.4.1 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
El port de l’Estartit està format per tres zones clarament diferenciades, dues
dàrsenes esportives (la del C.N. Estartit i la de l’Agrupació Nàutica Llevantina) i
un moll comercial, compartit entre l’activitat pesquera, els centres de
submarinisme, les embarcacions de lloguer i els creuers locals.
La bocana del port té un màxim de 6 metres de calat i una amplada de 140
metres a la part exterior i de 86 metres a la part interior.
El port de l’Estartit té una superfície total de 269.700,49 m2.
2

La superfície del mirall d’aigua és de 189.466,04 m i disposa de 1.100 metres
lineals de moll destinats a l’amarrament d’embarcacions esportives, de creuers
locals i de pesca.
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La superfície terrestre del port és de 80.234,45 m2 i s’hi troben ubicats diversos
edificis i equipaments concessionats que acullen altres activitats com la
restauració i el submarinisme.
1.4.2 ÀREES DE LA INSTAL·LACIÓ
A efectes de l’autoprotecció el port es divideix en 4 àrees clarament identificades:
1) Moll central
Ports de la Generalitat gestiona directament els amarraments del moll central.
2
També s’hi troba la benzinera de PETROCAT (7,82 m ), l’oficina del Parc Natural
2
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (64 m ), el compressor gestionat per Illes
2
Medes Diving Center (128 m ) i l’oficina de Ports de la Generalitat.

2) Passeig Marítim
Aquesta zona està totalment integrada en l’àrea urbana de l’Estartit.
2

S’hi troba l’edifici que ocupa l’Oficina Municipal de Turisme (135 m ) i en època
d’estiu, s’hi situen les terrasses dels bars i restaurants, just a tocar de les
2
instal·lacions del C.N. Estartit ocupant una superfície de 201,42 m .
3) Dàrsena del C.N. Estartit
La superfície total de la concessió és de 58.591 m2.
L’edifici social té una superfície de 285,14 m2 i s’hi localitzen les oficines del club
i el bar. En un edifici annex, de 178,21 m 2 hi ha ubicats les dutxes i altres serveis
als socis i usuaris del club.
L’aparcament disposa de 231 places i es troba situat al costat de la zona tècnica.
Més enllà, s’hi troben l’edifici de marineria (209,49 m2) i l’escola de vela
(1.494,41 m2).
L’estació de subministrament ocupa una superfície de 191,28 m2 i es troba
situada al final del vial que surt de l’edifici de marineria.
4)Zona “La Llevantina”
2

L’Agrupació Nàutica Llevantina, gestiona una superfície de 8.446,21 m que
inclou la dàrsena, una petita zona tècnica per la hissada i la varada
d’embarcacions i l’edifici de serveis.
En aquesta mateixa zona, entre el Passeig Marítim i l’edifici de serveis de
l’Agrupació Nàutica Llevantina, s’hi troba ubicat el Bar – Restaurant Can Pau
(121,72 m2).
1.4.3 ACTIVITATS DE LA INSTAL·LACIÓ
Al port de l’Estartit hi destaquen sobretot totes aquelles activitats vinculades a
nàutica esportiva, però també hi ha cabuda pels creuers locals, les
embarcacions de submarinisme i la pesca, principalment artesanal.
Activitat pesquera
Hi ha 16 embarcacions de pesca amb base al port de l’Estartit, amb la següent
distribució:
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Embarcació
Arts menors
Palangre de fons
TOTAL

nombre
15
1
16

% respecte el total
94%
6%
100%

Nàutica d’esbarjo
L’activitat de nàutica d’esbarjo està gestionada majoritàriament pel Club Nàutic
Estartit i per l’Agrupació Nàutica Llevantina. Ports de la Generalitat només
gestiona 11 amarraments, destinats a jubilats de pesca. Deixant de banda
aquests, el nombre total d’amarraments disponibles és de 926, distribuïts de la
següent manera:
Eslora
L<8m
9 m < L < 12 m
12 m < L < 18 m
18 m < L < 20 m
TOTAL

Num. amarradors
626
199
95
6
926

% respecte el total
67,6%
21,5%
10,3%
0,6%
100%

L’Agrupació Nàutica Llevantina només acull embarcacions de fins a 7 metres
d’eslora.
Benzineres
Al Moll Central hi ha ubicada la benzinera destinada a embarcacions pesqueres i
professionals. Gestionada per PETROCAT consta d’un dipòsit soterrat de
15.000 litres de capacitat.
D’altra banda, el C.N. Estartit també disposa de benzinera ubicada al moll sud.
Consta de dos dipòsits, un de gasoil i un de gasolina, de 20.000 litres cadascun.
Restauració
Aquesta activitat es desenvolupa al bar – restaurant Can Pau durant la major
part de l’any. Als mesos de juliol i agost, els locals del passeig marítim de
l’Estartit disposen de terrasses.
Reparació de vaixells
El C.N. Estartit disposa d’una zona tècnica i d’una rampa de varada per realitzar
reparacions als vaixells. Els equipaments per realitzar aquestes operacions són
una grua fixa de 9 Tn, un travel-lift de 30 Tn i una grua de braç extensible no
giratori de 3 Tn.
L’Agrupació Nàutica Llevantina disposa d’una petita zona tècnica amb una grua
fixa de 3,2 Tn. Es dedica principalment a la varada d’embarcacions. No hi està
permès realitzar operacions de manteniment d’embarcacions.
Altres activitats
Al moll central hi ha ubicades les oficines de Ports de la Generalitat i del Parc
Natural de les Illes Medes, del Montgrí i Baix Ter. Entre elles, s’hi troba un centre
de càrrega d’ampolles d’aire comprimit, gestionat per Illes Medes Diving Center,
i els lavabos públics.
A la zona del passeig marítim, s’hi troba l’oficina de Turisme de l’Estartit.
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1.5 – OCUPACIÓ
1.5.1 PLANTILLA
La plantilla de Ports de la Generalitat del port de l’Estartit està formada pel
guardamolls del port durant els mesos de setembre a juny i pel guardamolls i
un ajudant de guardamolls durant els mesos de juliol i agost. No obstant, reben
el suport de les oficines de la Zona Portuària Nord situades a Palamós.
Pel que fa als concessionaris del port, aquestes són les plantilles:

C.N. Estartit
Agrupació Nàutica Llevantina
Bar – Restaurant Can Pau
Benzinera PETROCAT
Oficina Municipal de Turisme
Unisub
Parc Natural Illes Medes, Montgrí i
Baix Ter
Ports de la Generalitat
TOTAL
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Resta de l’any

47
2
3
1
7
1

21
1
1
1
5
0

9

7

2
72

1
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Ports de la
Generalitat

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

13h

24 hores

12h

15h

De 8h a 15:30h

De 9h a 18h

De 9:30h a 14h

De 8h a 13h

14h

De 9:30h a 17:30h

De 9h a 13h

11h

De 8h a 12h

10h
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(1) Horari ampliable a les tardes.
(2) Només dimarts i divendres.
(3) Horari ampliable a les tardes fins les 18h en funció de la disponibilitat de personal eventual d’estiu.

P.N. Illes
Medes, Montgrí
i Baix Ter (3)

Unisub

Oficina
Municipal de
Turisme

Benzinera
PETROCAT (2)

Agrupació
Nàutica
Llevantina
Bar –
Restaurant
Can Pau (1)

C.N. Estartit

1h

LABORABLES DE DILLUNS A DIVENDRES

Temporada d’estiu

18h

19h

20h

De 16h a 21h

De 16h a 19h

17h

De 15h a
17:30h

16h

22h

AGOST 2014

21h

23h

En els següents quadres es reflecteixen els horaris presencials de les activitats que es troben al port. S’indiquen tres quadres horaris per
a la temporada d’estiu (de juny a setembre) i tres quadres horaris per a la temporada d’hivern (d’octubre a maig)

1.5.2 QUADRES DE PRESÈNCIA HORÀRIA
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24h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

13h

24 hores

12h

14h

15h

De 8h a 15:30h

De 9h a 18h

De 9:30h a 14h

De 9:30h a 17:30h

De 9h a 13h

11h
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(1) Horari ampliable a les tardes.
(2) Horari ampliable a les tardes fins les 18h en funció de la disponibilitat de personal eventual d’estiu.

P.N. Illes
Medes, Montgrí
i Baix Ter (2)
Ports de la
Generalitat

Unisub

Agrupació
Nàutica
Llevantina
Bar –
Restaurant
Can Pau (1)
Benzinera
PETROCAT
Oficina
Municipal de
Turisme

C.N. Estartit

DISSABTES

16h

18h

19h

20h

De 16h a 21h

De 15h a 19h

17h
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22h
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21h

23h

24h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

13h

24 hores

12h

14h

15h

De 8h a 15:30h

De 9h a 18h

De 9:30h a 14h

De 9:30h a 17:30h

De 9h a 13h

11h
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(1) Horari ampliable a les tardes.
(2) Horari ampliable a les tardes fins les 18h en funció de la disponibilitat de personal eventual d’estiu.

P.N. Illes
Medes, Montgrí
i Baix Ter (2)
Ports de la
Generalitat

Unisub

Agrupació
Nàutica
Llevantina
Bar –
Restaurant
Can Pau (1)
Benzinera
PETROCAT
Oficina
Municipal de
Turisme

C.N. Estartit

DIUMENGES I FESTIUS
16h

18h

19h

20h

De 16h a 21h

De 15h a 19h

17h
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22h
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21h

23h

24h

Ports de la
Generalitat

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h
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(1) Esporàdicament alguna tarda fins les 19h.
(2) Només els dimecres
(3) Tancat del 15 de novembre al 30 de març

P.N. Illes
Medes, Montgrí
i Baix Ter

Unisub (3)

Oficina
Municipal de
Turisme

Benzinera
PETROCAT (2)

Agrupació
Nàutica
Llevantina (1)
Bar –
Restaurant
Can Pau

C.N. Estartit

LABORABLES DE DILLUNS A DIVENDRES

Temporada d’hivern

8h

9h

12h

13h

24 hores

14h
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De 8h a 13h

De 8h a 15:30h

De 9h a 13h

15h

De 9h a 18h

De 9:30h a 15:30h

De 9h a 13h

11h

De 8h a 12h

10h

17h

18h

De 15h a
17:30h

De 15h a 18h

16h
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19h

20h

22h
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21h

23h

24h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h
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1.6 – ANÀLISI DE RISC
Són múltiples les causes naturals o antròpiques susceptibles de donar lloc a situacions
que poden suposar un risc al port de l’Estartit, és a dir, de provocar una emergència.
1.6.1 ANÀLISI HISTÒRICA
Si es fa extensiva aquesta anàlisi a tots els ports gestionats per Ports de la
Generalitat, es posa en evidència que els episodis d’emergència més destacables es
produeixen per incendis o enfonsaments d’embarcacions i per vessaments de
substàncies contaminants a l’aigua.
Tot seguit es detallen els episodis més destacables ocorreguts des de l’any 2000:
Port de l’Escala
Any 2000

Vessament de gasoil conseqüència del trencament d’una connexió de la
benzinera de la nova dàrsena pesquera del port de l’Escala, gestionada
per REPSOL.
Marina Port Vell

03/02/2008

Incendi accidental. Afectació de 4 iots amb eslores compreses entre els
25 i els 30 metres
Port de Blanes

01/03/2008

Una embarcació tipus teranyina aboca el peix sobrant a l’aigua de la
dàrsena i no neteja les xarxes. Es desprenen fortes olors i les xarxes
fumegen a causa de la descomposició del peix
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Port de Sant Feliu de Guíxols

14/04/2008

A conseqüència de les fortes
pluges, les rieres del municipi
baixen amb molt de cabal i
arrosseguen els residus sòlids
procedents de la població fins al
port.
Port de Roses

10/06/2008

Caiguda a l’aigua del carretó elevador propietat de la Confraria de
Pescadors
Port de l’Estartit

28/08/2008

Una furgoneta propietat d’uns usuaris del port cau a l’aigua de la
dàrsena.
Tots els ports de la Costa Brava

26/12/2008

Fort temporal de Llevant, que causa importants destrosses a tots els
molls, però especialment als ports de Llançà i Blanes, en els quals les
onades sobrepassen els espatllers i els destrossen completament. A la
resta de ports, es desamarren embarcacions, es trenquen faroles i altre
tipus de mobiliari urbà.

Port de Palamós
27/02/2009

Vessament de gasoil a la zona
de l’Associació Front al Mar. Es
col·loquen barreres absorbents i
es retira el carburant vessat amb
fulls absorbents

Port de Roses
06/03/2009

Un iot de 14 metres d’eslora emet un missatge d’emergència informant
que té una via d’aigua i que es dirigeix cap al port de Roses.

09/05/2009

Port de l’Escala
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Caiguda a l’aigua d’una furgoneta Citroen Berlingo
Port de l’Escala
18/07/2009

S’enfonsa una embarcació de llista 7a inferior a 8 metres d’eslora que
és remolcada fins al fossat de l’escar i hissada de l’aigua
Port de Palamós
Vessament de gasoil vermell a la dàrsena pesquera. Es procedeix a la
seva neteja i retirada mitjançant fulls absorbents.

21/12/2009

Marina Palamós
31/12/2009

Incendi accidental. Afectació de 2 embarcacions d’entre 10 i 12 metres
d’eslora
Port de Llançà

04/05/2010

Fuita de gasoil procedent de les connexions entre el tanc i les
mànegues de la benzinera de la dàrsena pesquera

Port de l’Escala
03/06/2010

Taca d’oli d’origen desconegut al
fossat de l’escar.

Port de l’Escala
03/06/2010

27/08/2010

Caiguda de grua a l’aigua durant
l’execució d’uns treballs

Port de Llançà
Caiguda de la furgoneta d’un peixater a la dàrsena pesquera.
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21/10/2010

Port de Roses
Incendi en una caseta de pescadors.
Port de Roses

28/11/2010

Apareix una taca de color blanquinós a l’aigua de la dàrsena de la qual
no es coneix la composició. Sembla oli barrejat amb aigua. S’hi aplica
líquid dispersant i desapareix.
Port de Sant Feliu de Guíxols
Enfonsament de l’embarcació Elvira i vessament de gasoil

29/11/2010

04/03/2011

Marina Palamós
Incendi accidental. Afectació d’un iot de 28,5 metres d’eslora
Port de Palamós

17/03/2011

Desapareix el tap de la cubeta de seguretat del mòdul de recollida d’olis
usats de la dàrsena pesquera i es forma una extensa taca d’oli al
paviment

Port de Palamós
31/03/2011

Durant la realització d’un servei
d’aspiració d’aigües de sentina, la
màquina s’espatlla i les aigües
brutes es vessen a l’aigua de la
dàrsena

Port de Roses
03/06/2011

Enfonsament d’una embarcació
de pesca
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02/08/2011

07/08/2011

Port de Llançà
Caiguda d’una furgoneta a l’aigua

Port de Sant Feliu de Guíxols
Enfonsament de l’embarcació de pesca ANCAPEMA
Port de Roses

17/08/2011

Vessament d’oli mineral a terra
procedent d’un contenidor de
recollida de residus municipals, on
algú hi havia dipositat filtres o
bidons d’oli plens

Port de Sant Feliu de Guíxols
18/08/2011

Taca d’oli a l’aigua de la dàrsena
causada per un canvi d’oli
d’embarcació.

Port de Sant Feliu de Guíxols
Enfonsament de l’embarcació ESTELLA MARIS

11/09/2011

25/10/2011

Port de Roses
Entrada de l’embarcació de pesca GLORIAMAR amb una via d’aigua
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Port de Sant Feliu de Guíxols
27/01/2012

Aparició d’una taca de gasoil a la
dàrsena esportiva

Ports de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols
22/03/2012

Com a resultat de les fortes pluges caigudes durant la matinada
anterior, els sobreeixidors de clavegueram i les rieres que aboquen a
les aigües dels ports aporten residus sòlids i restes orgàniques a l’aigua
de la dàrsena.
Port de Sant Feliu de Guíxols

12/05/2012

Una embarcació esportiva de grans dimensions (15 metres d’eslora)
entra al port amb una via d’aigua.

Port de Roses
08/06/2012

Enfonsament d’una embarcació de
treballs subaquàtics que estava
atracada molt a prop de l’escar de
Roses.

Port de Llançà
24/06/2012

Incendi d’embarcació al C.N.
Llançà

Port de Palamós
13/08/2012

Enfonsament del veler MIRA CETI,
que havia estat remolcat el dia
anterior per Salvament Marítim fins
al port de Palamós.
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29/08/2012

Port de Palamós
Salvament Marítim remolca fins al port el cadàver d’un rorqual

Port de Roses
27/01/2013

Enfonsament del pesquer CARI Y
ZAIDA

Port de l’Escala
03/02/2013

Enfonsament de l’embarcació
d’esbarjo JOVITA

Port de Roses
22/03/2013

Vessament d’oli a la zona
d’atracada de les embarcacions
dels jubilats de pesca

Port de l’Estartit
09/06/2013

L’embarcació NAPACAN pateix un
incendi a bord durant la navegació,
es queda sense govern i va a
parar al trencaones del port
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Port de l’Escala
08/07/2013

L’embarcació
CABANS
III
embarranca amb les pedres del
contradic del port de l’Escala

Port de Sant Feliu de Guíxols
14/07/2013

L’embarcació pesquera
UREÑA s’enfonsa al port

JUANA

Port de Palamós
08/08/2013

Una fuita en el dipòsit de gasoil
d’un camió provoca un vessament
a terra

Port de Palamós
23/10/2013

Es detecta un vessament a terra
d’una substància lubricant d’origen
desconegut
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13/01/2014

21/05/2014

06/06/2014

Port de Roses
Enfonsament embarcació NUEVA FURIA al port de Roses
Port de Roses
Enfonsament de l’embarcació MAR BRAVA II

Port de Palamós
Vessament d’aigües de sentina

1.6.2 INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS
S’han considerat tots els riscos que poden originar-se en el conjunt de les
instal·lacions del port de l’Estartit, arrel dels antecedents històrics i de l’experiència en
altres instal·lacions de característiques similars.
S’han identificat els següents riscos i han estat agrupats per àmbits amb la finalitat de
facilitar la gestió de les emergències:
ÀMBIT POLICIAL
Robatoris
Amenaça de bomba
Sabotatges
Baralles i alteracions de l’ordre públic
ÀMBIT TERRESTRE
Incendi en edifici o equipament
Explosió
Accident de trànsit
Vessament de producte contaminant a terra
Col·lapse d’edifici
Col·lapse d’infraestructures (molls, pantalans, murs...)
ÀMBIT MARÍTIM
Col·lisió entre embarcacions
Col·lisió d’embarcació amb moll o objecte surant
Incendi en embarcació de pesca
Incendi en embarcació esportiva
Vessament de contaminant a l’aigua
Enfonsament d’embarcació de pesca
Enfonsament d’embarcació esportiva
Arribada de vaixell amb via d’aigua
ÀMBIT SANITARI
Emergència sanitària
Caiguda de persona a l’aigua
Arribada de ferit per mar
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SUBMINISTRAMENTS
Tall en el subministrament de llum
Tall en el subministrament d’aigua potable
Fuita o trencament en canonada d’aigües residuals
Fallada de línies telefòniques
Per a l’avaluació dels riscos interns s’ha considerat la probabilitat d’ocurrència del risc i
la severitat de les conseqüències que se’n derivin.
Segons la probabilitat d’ocurrència s’han definit les següents categories de risc:
CATEGORIA
Baixa
Mitja
Alta
Molt alta

PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA
Un cop cada 10 anys o menys
Un cop cada 5 anys
Un cop cada any
Més d’un cop a l’any

Segons la severitat de les conseqüències derivades del risc apareixen les següents
categories de risc:
CATEGORIA
Baixa
Mitja
Alta
Molt alta

SEVERITAT
Sense danys personals i pèrdues inferiors a 3.000 €
Ferits lleus o pèrdues entre els 3.000 € i els 50.000 €
Ferits greus o pèrdues entre 50.000 € i 100.000 €
Amb morts o pèrdues superiors a 100.000 €

Finalment, és possible determinar el nivell de risc:
SEVERITAT
Baixa
Mitja
Alta
Molt alta

Baixa
Baix
Baix
Mig
Mig

PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA
Mitja
Alta
Baix
Mig
Mig
Alt
Alt
Alt
Alt
Molt alt

Molt alta
Mig
Alt
Molt alt
Molt alt

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

PROBABILITAT

ÀMBIT POLICIAL
Robatoris
Mitja
Amenaça de bomba
Baixa
Sabotatges
Mitja
Baralles i alteracions de l’ordre públic
Mitja
ÀMBIT TERRESTRE
Incendi en edifici o equipament
Baixa
Explosió
Baixa
Accident de trànsit
Alta
Vessament de contaminant a terra
Mitja
Col·lapse d’edifici
Baixa
Col·lapse d’infraestructures
Baixa
ÀMBIT MARÍTIM
Col·lisió entre embarcacions
Mitja
Col·lisió d’embarcació amb moll o
Alta
objecte surant
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Mitja
Molt alta
Mitja
Mitja

Mig
Mig
Mig
Mig

Molt alt
Molt alt
Mitja
Baixa
Molt alta
Molt alta

Mig
Mig
Alt
Baix
Mig
Mig

Alta

Alt

Baixa

Mig
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Incendi en embarcació de pesca
Baixa
Incendi en embarcació esportiva
Mitja
Vessament de contaminant a l’aigua
Alta
Enfonsament d’embarcació de pesca
Mitja
Enfonsament d’embarcació esportiva
Mitja
Arribada de vaixell amb via d’aigua
Mitja
ÀMBIT SANITARI
Emergència sanitària
Mitja
Caiguda de persona a l’aigua
Mitja
Arribada de ferit per mar
Molt alta
SUBMINISTRAMENTS
Tall en el subministrament de llum
Mitja
Tall en el subministrament d’aigua
Mitja
Fuita o trencament en canonada
Baixa
d’aigües residuals
Fallada de línies telefòniques
Alta

Alta
Alta
Mitja
Alta
Alta
Alta

Mig
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Molt alta
Alta
Molt alta

Alt
Alt
Molt Alt

Baixa
Baixa

Baix
Baix

Mitja

Baix

Baixa

Mig

Aquest nivell de risc obtingut haurà de ser ponderat considerant un factor corrector
que tindrà en compte el compliment o no de la normativa vigent, o bé, en aquells
aspectes on la normativa no és d’aplicació, l’existència o no de regulació, i control
mitjançant els procediments i registres del Sistema de Gestió Integrat (SIG) certificat.
S’utilitzarà la matriu següent per obtenir el risc intern corregit:

FACTOR CORRECTOR

Nivell de risc Intern
Corregit
Existeix normativa
i aquesta es
compleix
No hi ha normativa
aplicable però el
risc està controlat
pel SIG
No hi ha normativa
aplicable ni el risc
està controlat pel
SIG
Existeix normativa
però aquesta no
es compleix

Molt alt

Nivell de risc avaluat
Alt
Mig

Baix

TOLERABLE

TOLERABLE

TRIVIAL

TRIVIAL

TOLERABLE

TOLERABLE

TRIVIAL

TRIVIAL

MODERAT

MODERAT

TOLERABLE

TRIVIAL

INTOLERABLE

IMPORTANT

MODERAT

MODERAT

Amb el significat de la següent taula:
Nivell de risc corregit
Trivial (TRI)

Tolerable (TO)

Moderat (MO)
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Important (I)

Intolerable (IN)

d’implementar en un temps determinat que cal especificar.
Quan el risc moderat està associat a conseqüències molt
nocives, es precisarà una acció posterior per establir amb
més precisió la probabilitat de dany com a base per
determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Pot
ser necessari dedicar recursos considerables per tal de
controlar el risc
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si
no és possible reduir el risc inclús amb recursos il·limitats,
s’ha de prohibir l’activitat.

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

De manera que el risc intern corregit, queda de la següent manera:
NIVELL
DE RISC

RISC

FACTOR
CORRECTOR

NIVELL DE
RISC
CORREGIT

ÀMBIT POLICIAL
Robatoris

Mig

Amenaça de bomba

Mig

Sabotatges

Mig

Baralles i alteracions de l’ordre públic

Mig

Decret
206/2001
Decret
206/2001
Controlat pel
SIG
Decret
206/2001

TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL

ÀMBIT TERRESTRE
Incendi en edifici o equipament

Mig

Explosió

Mig

Accident de trànsit

Alt

Vessament de contaminant a terra

Baix

Col·lapse d’edifici

Mig

Col·lapse d’infraestructures

Mig

Codi Tècnic
de l’Edificació
Codi Tècnic
de l’Edificació
Controlat pel
SIG
Controlat pel
SIG
Codi Tècnic
de l’Edificació
Decret
258/2003

TRIVIAL
TRIVIAL
TOLERABLE
TRIVIAL
TRIVIAL
TRIVIAL

ÀMBIT MARÍTIM
Col·lisió entre embarcacions

Alt

Col·lisió d’embarcació amb moll o
objecte surant

Mig

Incendi en embarcació de pesca

Mig

Incendi en embarcació esportiva

Alt

Vessament de contaminant a l’aigua
Enfonsament d’embarcació de pesca

Alt
Alt
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Enfonsament d’embarcació esportiva
Alt
Arribada de vaixell amb via d’aigua
Alt
ÀMBIT SANITARI
Emergència sanitària

Alt

Caiguda de persona a l’aigua

Alt

Arribada de ferit per mar

RD 1695/2012
RD 1695/2012

Molt Alt

Sense
normativa
aplicable
Controlat pel
SIG
Controlat pel
SIG

SUBMINISTRAMENTS
Tall en el subministrament de llum
Baix
RD 842/2002
Reglament
Tall en el subministrament d’aigua
Baix
municipal
Sense
normativa
Fuita o trencament en canonada
aplicable ni
Baix
d’aigües residuals
controlat pel
SIG
Sense
normativa
Fallada de línies telefòniques
Mig
aplicable

TOLERABLE
TOLERABLE

MODERAT
TOLERABLE
TOLERABLE
TRIVIAL
TRIVIAL

TRIVIAL

TOLERABLE

Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del reglament de policia portuària
Real Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de Resposta davant de la
contaminació marina.
Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
Ports de Catalunya
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió

En el cas del risc per emergència sanitària, es proposen mesures correctores a
l’apartat 2.3. d’aquest pla d’autoprotecció.
1.6.3 - INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL
A continuació es detallen els riscos laborals que poden originar emergències, segons
el document “Resultat de l’avaluació de les condicions de treball del port de l’Estartit
2011” en data 20/05/2011.
L’avaluació s’ha fet per lloc de treball i per equipament i / o instal·lació utilitzada:
RISC
MAGNITUD DEL RISC
SECCIÓ: PORT DE L’ESTARTIT
Contacte elèctric directe i/o indirecte
Possible
Incendi
Possible
SECCIÓ: ÀREA TÈCNICA I DE MANTENIMENT
Contacte elèctric directe i/o indirecte
Notable
Caiguda de persones al mateix nivell
Notable
Caigudes, cops i atrapament
Possible
Caigudes d’objectes i cops
Possible
Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament
Possible
Incendi, explosió i/o contacte amb substàncies
Notable
químiques
LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS
Exposició a agents químics
Possible
Caiguda de persones a diferent alçada
Possible
C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 1

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
Soroll
Cops i/o talls per objectes i eines
Caigudes, xocs i trepitjades sobre objectes
Contacte elèctric directe o indirecte

Acceptable
Possible
Notable
Possible

1.6.4 – INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS EXTERNS
D’acord amb els plans de protecció civil autonòmics i municipals, i tenint en compte la
ubicació del port de l’Estartit, es considera que els principals riscos naturals i
tecnològics de naturalesa externa que el poden afectar són:
CATÀSTROFES NATURALS
Inundacions
Nevades
Sequera
Sismes
Incendis forestals
Contaminació accidental d’aigües marítimes
Vents forts i tempestes
RISCOS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES
Accidents greus en empreses químiques
Accidents durant el transport de mercaderies perilloses
L’avaluació de riscos externs, s’ha realitzat d’acord amb els plans de protecció civil de
Catalunya, però sempre focalitzada en el port de l’Estartit. El nivell de risc determinat
per a cadascun d’ells és el següent:
FONT

NIVELL DE
RISC AL
MUNICIPI

NIVELL DE
RISC AL
PORT

Inundacions

Pla INUNCAT

Molt Alt

Molt Alt

Nevades

Pla NEUCAT

Baix

Baix

Sequera

Pla INFOCAT

Alt

Mig

Sismes

Pla SISMICAT

Baix

Baix

Incendis Forestals

Pla INFOCAT

Alt

Baix

Contaminació accidental d’aigües
marines

Pla CAMCAT

Baix

Mig

Pla PROCICAT

Alt

Alt

RISC

Temporal
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Accidents en empreses químiques
Accidents durant el transport de
mercaderies perilloses

Pla PLASEQCAT

Baix

Baix

Pla TRANSCAT

Baix

Mig

A continuació es mostren les zones potencialment inundables de l’Estartit mitjançant
un gràfic extret del Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Cal destacar que al port, el
risc d’inundació també està influenciat pels temporals marítims.

El risc d’incendi al port es considera baix, doncs les zones forestals de la població
estan situades a més de 500 metres del port, malgrat que el perill d’incendi al municipi
és alt, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya.
1.6.5 – AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ
El port de l’Estartit és un espai obert i té una bona accessibilitat, ja que disposa de
nombroses sortides fàcilment identificables, sobretot pels vianants. Les zones amb
més dificultats per a l’evacuació de persones és el moll central i l’espigó del C.N.
Estartit, ja que queden més allunyades de les sortides i fan plantejar una possible
evacuació per mar.
Els vehicles disposen de dos accessos, controlats per barreres: un a través del Moll
Comercial i l’altre a través del Club Nàutic Estartit. Aquest segon accés, és l’única via
per arribar a la zona de l’Agrupació Nàutica Llevantina i a l’espigó de garbí o contradic.
Per accedir a l’Espigó de Llevant, els vehicles han de disposar del comandament a
distancia per abaixar la pilona que hi ha a l’accés.
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En el cas dels vianants, com ja s’ha comentat anteriorment, les sortides són més
nombroses, ja que a part de poder utilitzar les vies d’evacuació dels vehicles, poden
abandonar el recinte portuari a través del Passeig Marítim del municipi.
Es defineix, com a mínim, un punt de trobada per a cada sector del port:
SECTOR
Moll central
Dàrsena C.N. Estartit
Dàrsena Llevantina
Passeig Marítim

PUNT DE TROBADA
Barrera d’entrada / sortida
Accés a l’espigó de llevant
Entrada aparcament
Esplanada zona tècnica
Vial al davant de la zona tècnica
Davant de l’oficina de turisme
Rotonda central

Veure plànol de les vies d’evacuació (annex III – P.2.4.)
La majoria dels edificis del port són locals de pública concurrència o destinats a usos
comercials i en aquest sentit, es compleix amb la normativa de senyalització de les
sortides d’emergència, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, facilitant així la seva
evacuació.
D’altra banda, cal preveure l’habilitació de punts d’aterratge d’helicòpters
d’emergència, doncs en ocasions és necessari realitzar evacuacions de ferits per aire.
De la mateixa manera, ocasionalment arriben ferits procedents del mar i per tal
d’evacuar-los el més ràpidament possible es contemplen diverses possibilitats en
funció del tipus d’embarcació que els transporti fins al port. Caldrà tenir en compte
l’alçada de moll per tal d’evacuar el ferit en les millors condicions de seguretat tant per
la pròpia víctima com per les persones que l’atenen.
1.6.6 – AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT
El confinament és l’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior. Aquesta
acció comporta obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d’aire després
d’haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació. Es pot realitzar de manera
òptima calculant una superfície de 0,7 m2 per persona.
El port de l’Estartit disposa de nombrosos edificis on seria possible confinar els usuaris
del port, en cas que es tanquessin les vies d’evacuació descrites en l’apartat anterior,
situació bastant improvable.
Els locals del C.N. Estartit, així com els locals de les oficines del guardamolls i del
Parc Natural i de l’Agrupació Nàutica Llevantina són aptes pel confinament de
persones.
Veure plànol de confinament (annex III – P.2.5.)
Aquestes zones compleixen amb els criteris establerts a la Secció SI 1 del Codi Tècnic
de l’Edificació.
1.6.7 – DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES
A continuació es detalla la distribució dels treballadors del port de l’Estartit en un
diagrama per zones en època d’estiu o temporada alta.
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Aquesta ocupació es modifica durant la resta de l’any, tal i com mostra el següent
diagrama, doncs les activitats que es desenvolupen al port tenen una marcada
estacionalitat.
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D’altra banda, també s’indiquen les zones més freqüentades pels transeünts del port
de l’Estartit, que són el Passeig Marítim, el Moll Central i l’Espigó de Garbí o contradic.

1.7 – PLÀNOLS (annex III)
P.1.1. – Zones de risc
P.1.2. – Zones vulnerables
P.1.3. – Plànol de la instal·lació
P.1.4. – Subministres bàsics (aigua, llum, gas i combustible)
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DOCUMENT 2
INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS
MITJANS I MESURES
D’AUTOPROTECCIÓ

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

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 2

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
2.1 – MITJANS MATERIALS DISPONIBLES
2.1.1 SECTORITZACIÓ
A nivell d’autoprotecció el port de l’Estartit es divideix en els següents sectors:
SECTOR
Moll central i espigó de Llevant
Passeig Marítim
Club Nàutic Estartit
Sector Llevantina

NUM
1
2
3
4

Veure plànol de sectorització (annex III P.2.1.)
2.1.2 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ
Els restaurants ubicats al port de l’Estartit estan equipats amb els sistemes de
detecció d’incendis disposats en la legislació vigent.
Els edificis i instal·lacions més moderns o de nova construcció també disposen dels
mecanismes de detecció estipulats a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
2.1.3 INSTAL·LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
El port disposa de diferents tipologies d’equips d’extinció d’incendis
Xarxa d’hidrants
Al moll central del port de l’Estartit s’hi localitzen 2 hidrants amb connexions tipus
“Barcelona”. Així mateix, per al proveïment d’aigua potable als vaixells de pesca, de
transport de passatgers i de submarinisme hi ha una xarxa d’aigua potable que
segueix tot el perímetre del moll central.
L’Agrupació Nàutica Llevantina disposa de 3 hidrants tipus HØ 100.
El Club Nàutic Estartit disposa també de 10 arquetes distribuïdes estratègicament amb
connexions a xarxa interna contra incendis mitjançant colzes i ràcords tipus
“Barcelona” per mànegues de diàmetre 45-25 mm. També disposa de 150 metres
lineals de mànegues (2x3x25 m) amb ràcord tipus “Barcelona” de 25 mm de diàmetre
amb les seves corresponents llances i adaptadors.
Així mateix, cal tenir present que a la zona perifèrica de la zona d’adscripció portuària,
ja dins el passeig marítim, s’hi troben distribuïts 4 hidrants més.
Extintors
Hi ha repartits extintors de diferent tipologia per totes les concessions. Aquesta és una
breu relació:
TIPUS

5 kg CO2
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Agrupació Nàutica Llevantina

1

Benzinera PETROCAT

1

Illes Medes Diving Center
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Parc Natural Illes Medes

1
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50 kg Pols ABC

6 kg pols ABC

3,5 kg CO2
2 kg CO2
25 l espumògen

C.N. Estartit

5

Benzinera PETROCAT

2

Club Nàutic Estartit

36

Bar – Restaurant Can Pau

4

Oficina de Turisme

2

Agrupació Nàutica Llevantina

22

Benzinera PETROCAT

3

Illes Medes Diving Center

1

Parc Natural Illes Medes

1

Ports Generalitat

2

Bar – Restaurant Can Pau

1

Bar – Restaurant Can Pau

1

Oficina de Turisme

1

C.N. Estartit

2

7

71

1
2
2

Altres mitjans
El C.N. Estartit disposa de 2 d’equips d’extinció mòbils específics -bombes d’extinció
d’aigua SEAHELP autoaspirants amb captació d’aigua de mar- que es poden
traslladar ràpidament en cas d’incendi, i poden ser utilitzades tant a terra com a mar
sobre una embarcació auxiliar.
Veure plànols de la ubicació del material contra incendis (annex III – P.2.2(I) i P.2.2
(II))
2.1.4 INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ / EXTRACCIÓ I DEPURACIÓ DE FUMS
Els restaurants del port disposen a les cuines d’extractors de fums reglamentaris per a
la seva activitat.
2.1.5 EQUIPAMENTS PER A LA LLUITA CONTRA SINISTRES
El port de l’Estartit disposa del següent material anticontaminació per fer front a
vessaments de productes contaminants a l’aigua de la dàrsena:
Ports de la Generalitat
El material anticontaminació propietat de Ports de la Generalitat està emmagatzemat
al garatge de l’oficina, situada al moll central. El material mínim del que disposa el port
consta de:
-

75 metres de barreres absorbents de 20 cm de diàmetre
25 metres de barreres de contenció de 250 mm de calat
400 fulls absorbents de mides 40cm x 50cm x 0,3cm
30 kg de material absorbent pel terra
20 litres de dispersant homologat per la Direcció General de la Marina Mercant

Agrupació Nàutica Llevantina
A la zona tècnica de la instal·lació, es disposa de:
-

25 metres de barrera absorbent amb faldó de 20 cm de diàmetre
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-

14 metres de barrera absorbent de 10 cm de diàmetre
200 fulls absorbents de 40cm x 50cm x 0,3cm

Club Nàutic Estartit
El material anticontaminació es troba repartit en diferents punts de la instal·lació amb
la finalitat d’actuar amb la major rapidesa possible. Les barreres absorbents i de
contenció, estan dipositades a la benzinera del club nàutic. A part d’aquest tipus de
material, també es disposa de:
-

Cubetes de retenció de productes químics
Coixins absorbents
Draps i flassades
Absorbent en pols
Dispersant líquid

Benzinera PETROCAT
Ubicat dins la caseta de la benzinera, hi trobem:
-

36 metres de barreres absorbents
Material absorbent pel terra (sepiolita)

Veure plànol de ubicació del material anticontaminació (annex III – P.2.3)
2.1.6 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES
Actualment el port de l’Estartit no està dotat amb senyalització d’emergències.
Únicament es troben senyalitzats amb pintura vermella els hidrants.
2.1.7 SISTEMES INTERNS D’AVÍS
El sistema intern d’avís serà la trucada al telèfon mòbil del guardamolls del port, o en
el seu defecte al telèfon mòbil del responsable territorial de la zona portuària nord.
D’altra banda, el C.N Estartit disposa d’un sistema intern d’avís, que en cas de situació
d’emergència, és capaç d’emetre senyals fòniques i lluminoses que poden alertar a
qualsevol persona present a les instal·lacions. Aquesta columna està ubicada al costat
dels tallers de marineria.
2.2 – MITJANS HUMANS DISPONIBLES
Per tal de donar compliment a l’annex III, el port de l’Estartit disposa dels següents
mitjans humans disponibles:
2.2.1 DISPOSITIUS DE VIGILÀNCIA
Departament de Seguretat
Ports de la Generalitat disposa d’un departament de seguretat centralitzat a gerència i
format pel responsable de seguretat.
Vigilant de Seguretat
El port de l’Estartit no disposa de cap vigilant de seguretat. No obstant, el C.N. Estartit
disposa d’un vigilant de seguretat a les seves instal·lacions en horari nocturn de 20h a
8h.
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Sistema de videovigilància
El port de l’Estartit està dotat amb un equip de videovigilància CCTV format per 3
DOMOS, tots ells operatius les 24 hores del dia.
Connexió amb central receptora d’alarmes
El port de l’Estartit no disposa de connexió amb cap central receptora d’alarmes.
2.2.2 MITJANS SANITARIS
No és obligatori disposar de mitjans sanitaris en el cas del port de l’Estartit, però es
disposa de farmacioles de primers auxilis ubicades a l’oficina del guardamolls, a
l’oficina de l’Agrupació Nàutica Llevantina i al C.N. Estartit.
2.2.3 MITJANS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS
Cap d’emergència
El cap d’emergència del port de l’Estartit és el Responsable Territorial de la Zona
Portuària Nord. El seu substitut serà el guardamolls del port de l’Estartit.
Cap d’intervenció
Aquesta figura recau sobre el guardamolls del port de l’Estartit. En cas d’absència el
seu substitut serà l’ajudant de guardamolls o el guardamolls del port de l’Escala (que
es desplaça al port de l’Escala per cobrir el servei).
Centre de control, alarma i comunicacions
En funció de la gravetat de l’emergència, el centre de control, alarma i comunicacions
s’establirà en la concessió afectada o bé a les oficines del guardamolls del port de
l’Estartit. En cas d’absència del guardamolls, es contemplen diferents ubicacions, tal i
com es detalla en el document 3.
Equips de primera intervenció
Estan formats pel personal d’emergències de cadascuna de les concessions del port
de l’Estartit, els quals apareixen detallats a l’annex I d’aquest pla.
Equips de segona intervenció
Donat que el port acull més de 50 embarcacions, el port de l’Estartit es recolzarà en la
marineria del C.N. Estartit i en els patrons de les embarcacions del P.N. de les Illes
Medes, i sol·licitarà la seva constitució com a equip de segona intervenció en cas de
vessament de contaminant a l’aigua.
També està previst en un futur, la formació d’equips de segona intervenció en cas
d’incendi, una vegada completada la formació.
Equips de tercera intervenció
El port de l’Estartit, no disposa d’equips de tercera intervenció donat que no és
obligatori segons el que es detalla a l’annex III del decret 82/2010.
2.3 – MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ
El port de l’Estartit, concretament dins les instal·lacions del C.N. Estartit, disposa d’un
punt d’aspiració d’aigües residuals i de sentina i d’un mòdul de recollida d’oli mineral
usat per tal de reduir el risc de vessament de contaminants a l’aigua de la dàrsena i a
terra.
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Pel que fa a la senyalització dels hidrants repartits pels molls, està previst millorar-la
amb senyalització vertical.
Distribuïts per la dàrsena de l’Agrupació Nàutica Llevantina hi ha 20 anells salvavides.
A la dàrsena del C.N. Estartit hi ha 15 unitats amb 25 metres de cap.
D’altra banda, el port també està dotat d’escales de salvament amb la finalitat de
facilitar la sortida a les víctimes de caigudes a l’aigua: 5 a la dàrsena de l’Agrupació
Nàutica Llevantina, 5 a la dàrsena del C.N. Estartit i 3 al Moll Central.
Per millorar la resposta davant situacions d’emergència sanitària, s’ha tingut en
compte la instal·lació a l’exterior de l’edifici de marineria del C.N. Estartit d’un
desfibril·lador automàtic. Ha estat instal·lat dins del marc del programa “Girona,
territori cardioprotegit”. El model de D.E.A. és PowerHead A.E.D. G3 Plus. model 9300
automàtic i se sol·licitaran cursos al DIPSALUT per conèixer el seu funcionament.
Amb la finalitat d’evitar les fuites i / o trencament de les canonades d’aigua residual, es
reforçarà el pla de manteniment anual del port, revisant i cartografiant la xarxa
d’aigües residuals.

2.4 – PLÀNOLS (annex III)
P.2.1. – Sectorització
P.2.2. (I) – Ubicació del material contra incendis (I)
P2.2. (II) – Ubicació del material contra incendis (II)
P.2.3. – Ubicació del material anticontaminació
P.2.4. – Altres mitjans d’autoprotecció
P.2.5. – Vies d’evacuació
P.2.6 – Confinament
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DOCUMENT 3
MANUAL D’ACTUACIÓ
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3.1 – OBJECTE
L’objecte del manual d’actuació és detallar l’operativa i les accions necessàries per
controlar una situació d’emergència i minimitzar els danys a les persones i als béns
materials.
3.2 – IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES
3.2.1 – EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC
Les emergències segons el tipus de risc que les ha provocades es classificaran de la
següent manera:
Origen intern
-

Emergències d’àmbit policial:
Robatori
Amenaça de bomba
Sabotatge
Alteració de l’ordre públic

-

Emergències en l’àmbit terrestre:
Incendi en edifici o equipament
Explosió
Accident de trànsit
Vessament de contaminant a terra
Col·lapse d’edifici
Col·lapse d’infraestructures

-

Emergències en l’àmbit marítim:
Col·lisió
Incendi en embarcació
Vessament de contaminant a l’aigua
Enfonsament d’embarcació
Arribada de vaixell amb via d’aigua

-

Emergències de l’àmbit sanitari:
Emergència sanitària
Caiguda de persona a l’aigua
Arribada de ferit per mar

-

Emergències en l’àmbit dels subministraments:
Tall en el subministrament de llum
Tall en el subministrament d’aigua
Trencament de canonada d’aigües residuals
Fallada de línies telefòniques

Origen extern
- Inundacions
- Nevades
- Sequeres
- Sismes
- Incendis forestals
- Contaminació accidental d’aigües marines
C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 3

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
- Temporal
3.2.2 – EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT
Segons la gravetat de l’emergència i també segons les seves conseqüències es
defineixen els següents escenaris:
Incidència
Alteració de la normalitat que es pot corregir amb els mitjans interns disponibles i no
representa cap risc per a les persones ni el medi ambient ni tampoc cap problema
greu en la prestació dels serveis.
Emergència
Alteració de la normalitat que requereix la intervenció de mitjans externs per ser
corregida, i representa un risc per a les persones i / o el medi ambient i causa
problemes greus en la prestació dels serveis.
Catàstrofe
Alteració de la normalitat que requereix la intervenció de mitjans externs per ser
corregida, provoca conseqüències greus sobre les persones i / o el medi ambient i
impedeix completament la prestació dels serveis.
3.2.3 – NIVELL DE L’EMERGÈNCIA
Les emergències, en funció del tipus de risc, de la gravetat i de l’àrea d’afectació,
provocaran o no l’activació del pla d’autoprotecció segons els nivells descrits a
continuació:
Alerta
El PAU del port de l’Estartit s’activarà en ALERTA quan s’esdevingui una situació de
risc susceptible de provocar una emergència i que aquesta no hagi estat confirmada.
L’afectació de les instal·lacions portuàries, els seus usuaris i el medi ambient associat
serà lleu. En general, no ha de representar cap alteració en la prestació dels serveis.
Requereix l’actuació del Cap d’Intervenció i el seguiment. Segons la valoració que en
faci el Cap d’Intervenció, aquest n’informarà al Cap d’Emergència. Si escau, es
notificarà als serveis externs a títol informatiu o preventiu.
Emergència parcial
El PAU del port de l’Estartit s’activarà en EMERGÈNCIA PARCIAL quan s’esdevingui
una situació de risc que provoqui una emergència localitzada en un sector o concessió
del port, sense previsió de causar un efecte domino. L’afectació a les instal·lacions
portuàries, als seus usuaris i al medi ambient associat pot ser greu. En general, la
prestació dels serveis portuaris en el sector pot veure’s afectada, però no a la resta del
recinte portuari.
Implicarà l’actuació de tot l’organigrama d’emergències de Ports de la Generalitat i la
presència de mitjans externs. Probablement també es requerirà l’ajuda del personal de
la concessió i/o sector afectat.
Emergència general
El PAU del port de l’Estartit s’activarà en EMERGÈNCIA GENERAL quan s’esdevingui
una situació de risc que provoqui una emergència general al recinte portuari i una
afectació molt greu a les seves instal·lacions, als seus usuaris i al medi ambient
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associat. La prestació dels serveis es veurà seriosament afectada o serà del tot
impossible.
Serà necessària l’activació de tot l’organigrama d’emergència de Ports de la
Generalitat, la col·laboració del personal de totes les concessions, així com la
presència dels màxims responsables de la Zona Portuària Nord al port de l’Estartit.
També es mobilitzaran gran quantitat de recursos externs i probablement implicarà
l’activació d’algun pla d’àmbit superior, amb els quals s’haurà de coordinar el PAU del
port de l’Estartit.
3.2.3.1 – Nivell d’activació del PAU per a cada risc
A continuació es relacionen a nivell orientatiu, els nivells d’activació del PAU del port
de l’Estartit per a cada risc analitzat:
RISC

ALERTA

EMERGÈNCIA
PARCIAL

EMERGÈNCIA
GENERAL

ÀMBIT POLICIAL
Robatori
Segons la gravetat
Amenaça de bomba
X
Sabotatge
Segons la gravetat
Baralles i alteracions de l’ordre públic
ÀMBIT TERRESTRE
Incendi en edifici o equipament
Sense
Amb víctimes
víctimes
Explosió
Accident de trànsit
X
Vessament de contaminant a terra
X
Col·lapse d’edifici
Sense
Amb víctimes
víctimes
Col·lapse d’infraestructures
ÀMBIT MARÍTIM
Col·lisió entre embarcacions
Col·lisió d’embarcació amb moll o
Sense
objecte surant
Amb víctimes
víctimes
Incendi en embarcació de pesca
Incendi en embarcació esportiva
Vessament de contaminant a l’aigua
Segons la gravetat
Enfonsament d’embarcació de pesca
Segons la gravetat
Enfonsament d’embarcació esportiva
Segons la gravetat
Arribada de vaixell amb via d’aigua
Segons la gravetat
ÀMBIT SANITARI
Emergència sanitària
X
Caiguda de persona a l’aigua
Segons la gravetat
Arribada de ferit per mar
X
SUBMINISTRAMENTS
Tall en el subministrament de llum
Tall en el subministrament d’aigua
Segons el seu abast
Fuita o trencament en canonada
d’aigües residuals
Fallada de línies telefòniques
RISCOS EXTERNS
Activació de plans d’àmbit superior
Segons afectació real al port
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3.2.4 – EN FUNCIÓ DE L’OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS
Segons el dia i / o l’hora a la que es produeixi la situació d’emergència la disponibilitat
de recursos humans en els diferents equips d’intervenció patirà alteracions i canvis. Es
defineixen dos situacions possibles:
Situació 1
Dins de l’horari de treball del guardamolls (de 8h a 13h i de 15h a 17:30h de dilluns a
divendres durant tot l’any).
En aquest cas, els recursos humans disponibles són els següents:
-

Guardamolls
Responsable Territorial
Personal de la resta de concessions segons quadres de presència horària
(apartat 1.5.2)

Situació 2
Fora de l’horari de treball i en èpoques de vacances del guardamolls, així com els
caps de setmana.
En aquest cas, el personal de cada concessió present al port segons els quadres de
presència horària (apartat 1.5.2), iniciarà el protocol de trucades d’emergència i es
personaran al port el Responsable Territorial (Cap d’emergència) i el guardamolls del
port (Cap d’Intervenció).
3.3 – EQUIPS D’EMERGÈNCIA
La part operativa o d'execució del pla d’autoprotecció correspon als grups d'actuació,
formats per persones presents o no al port, a les quals, organitzades en equips
d’emergència, s’assignen diferents funcions o tasques.
A continuació, es mostra l’organigrama d’emergència del port de l’Estartit:
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3.3.1 – CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS
Si l’emergència es localitza en una de les concessions del port de l’Estartit, sempre
que sigui possible, aquesta acollirà també el centre de control de l’emergència.
En cas que l’emergència afecti tot el port o bé si no es pot ubicar en la concessió
afectada, el centre de control, alarma i comunicacions se situarà a les oficines del
guardamolls del port de l’Estartit, que també es pot establir com a Centre de
Coordinació.
L’oficina del guardamolls del port de l’Estartit disposa de telèfon fix, fax operatiu les 24
hores, internet i radio VHF amb emissora marítima. D’altra banda, el guardamolls
disposa d’un telèfon mòbil.
Fora de l’horari de treball del guardamolls, les funcions de recepció d’informació i
alarma se centralitzaran a través del telèfon mòbil del guardamolls, que en cas
necessari, es desplaçarà al port.
En funció de l’emergència, el cap d’emergència i el cap d’intervenció podran decidir la
ubicació del centre de control i coordinació. En el cas del port de l’Estartit es podran
considerar diverses possibilitats:
-

Oficines del C.N. Estartit

-

Oficines de l’Agrupació Nàutica Llevantina

-

Oficines del P.N. de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter

En cas que algun dels mitjans externs desplaci al port una unitat mòbil de
comandament, també s’hi podrà ubicar el centre de control de l’emergència.
També si procedeix, es podrà constituir un centre de coordinació avançat i designarne el seu responsable.
EMERGÈNCIA EN CONCESSIÓ
Tipus

Ubicació centre de control

Concessió afectada
Oficines del guardamolls
Oficines C.N. Estartit
Greu
Oficines A.N. Llevantina
Oficines P.N. Illes Medes, Montgrí i Baix Ter
EMERGÈNCIA GENERAL AL PORT

Fitxa
d’actuació

Lleu

Tipus

Ubicació centre de control

Lleu

Oficines del guardamolls
Oficines C.N. Estartit
Oficines A.N. Llevantina
Oficines P.N. Illes Medes, Montgrí i Baix Ter

Greu

7
Fitxa
d’actuació

7

Funcions
1) Rebre i transmetre l’alarma inicial, efectuant els primers avisos interns i externs
de forma immediata.
2) Ocupar-se de les comunicacions del pla d’autoprotecció, tant durant l’activació,
com posteriorment.
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3) Si s’escau, donar suport al grup d’evacuació i confinament per solucionar tots
els aspectes relatius a les persones afectades per l’emergència: allotjament,
trasllat de víctimes...
3.3.2 – CAP D’EMERGÈNCIA
És el màxim responsable del pla d’autoprotecció del port. Determina el nivell
d’activació del PAU i decideix l’estratègia a aplicar per resoldre la situació.
NOM
Titular
Suplent I
Suplent
II

Càrrec habitual
Responsable Territorial Zona portuària Nord
(Sr. Joan Pere Darbra Román)
Guardamolls del port de l’Estartit
(Sr. Jordi Giménez)
Ajudant de guardamolls o guardamolls
suplent (Sr. Santi Guri)

Localització

Fitxa
d’actuació

Port de
Palamós
Port de
l’Estartit
Port de
l’Estartit

1

Funcions:
1) Analitzar i valorar la gravetat de l’emergència i activar el Pla d’Autoprotecció
amb el nivell que correspongui
2) Confirmar l’activació del PAU al CECAT
3) Avisar i mantenir informats als superiors jeràrquics i al gabinet de comunicació
4) Dirigir i coordinar els grups d’intervenció a través del Cap d’Intervenció des del
port de Palamós (Alerta i Emergència Parcial) o bé des del mateix port de
l’Estartit (Emergència General)
5) Centralitzar la informació
6) Sol·licitar els recursos externs necessaris
7) Ordenar o confirmar el tancament d’accessos, l’ordre d’evacuació i l’ordre de
confinament
8) Informar a les autoritats i entitats afectades per l’emergència
9) Declarar el final de l’emergència i desactivar el PAU
10) Vetllar per la implantació del PAU
3.3.3 – EQUIPS D’INTERVENCIÓ
3.3.3.1 – Cap d’Intervenció
És el comandament natural de l’equip de primera intervenció i representa el cap
d’emergència al lloc de l’emergència, per tant, si escau, és el màxim comandament del
PAU fins a la seva arribada. Valorarà inicialment l’emergència i assumirà la
coordinació dels equips d’intervenció.
NOM
Titular
Suplent

Càrrec habitual
Guardamolls del port de l’Estartit
(Sr. Jordi Giménez)
Ajudant de Guardamolls o Guardamolls
suplent (Sr. Santi Guri)
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Funcions:
1) Realitzar la valoració inicial de l’emergència i informar al cap d’emergència i
proposar l’activació del PAU
2) Dirigir i coordinar els equips de primera intervenció, de segona intervenció i
d’evacuació i confinament seguint les directrius donades pel cap d’emergència
fins l’arribada dels mitjans externs
3) És responsable de rebre els mitjans d’ajuda externa
4) Mantenir informat el cap d’emergència sobre l’evolució de la situació
5) Proposar al cap d’emergència la desactivació del PAU un cop la situació estigui
controlada
6) Revisar periòdicament
anticontaminació

els

elements

contra

incendis

i

el

material

7) Participar en la redacció, les actualitzacions i la implementació del PAU
3.3.3.2 – Equip de primera intervenció (EPI)
És un equip d’intervenció de nivell bàsic format per un mínim de dues persones, que
per eficàcia operativa seran treballadors de la concessió afectada per l’emergència o
de la concessió més propera al punt on s’estigui produint l’emergència.
Càrrec habitual
Marineria C.N. Estartit
Marineria A.N. Llevantina
Personal de la concessió afectada

Localització

Fitxa
d’actuació

Port de
l’Estartit
Port de
l’Estartit
Port de
l’Estartit

3

Els integrants dels EPIs es troben detallats al quadre de telèfons de contacte del
personal de les concessions en cas d’emergència de l’annex I.
L’EPI realitzarà una actuació immediata per anular la causa i els efectes de
l'emergència amb els mitjans de primera intervenció disponibles a cada concessió. La
intervenció en equip garanteix una major eficàcia de les operacions i la seguretat
personal dels seus membres al estar permanentment controlats entre si.
Ports de la Generalitat vetllarà per exigir als concessionaris la redacció de plans
d’emergència de les seves instal·lacions. A través de la implantació d’aquests plans,
els treballadors, rebran la formació mínima de caràcter genèric relativa a la
identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, a la primera intervenció
davant de conats d’incendi, a l’evacuació i a l’aplicació de primers auxilis.
D’altra banda, també rebran formació durant l’execució dels exercicis interns i els
simulacres a càrrec de les forces de seguretat. Finalment, seran coneixedors del
protocol d’avís telefònic en cas d’emergència que és vàlid al port de l’Estartit.
Funcions:
1) Conèixer el pla d’autoprotecció.
2) Participar en les activitats formatives i cursos que s’organitzin dins del recinte
portuari relacionats amb l’autoprotecció.
3) Mantenir informat al cap d’intervenció sobre l’evolució dels fets
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4) Col·laborar amb els altres equips.
5) Seguir les instruccions del cap d’intervenció.
3.3.3.3 – Equip de segona intervenció (ESI)
És un equip d’intervenció de nivell avançat que ha de disposar d’una formació referida
a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, a la identificació i
instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als
procediments d’actuació en cas d’emergència.
Càrrec habitual
Marineria C.N. Estartit
Patrons embarcació P.N. Illes Medes, Montgrí i Baix
Ter

Localització

Fitxa
d’actuació

Port de
l’Estartit
Port de
l’Estartit

4

L’annex III del Decret 82/2010, entrarà en vigor el 8 de gener de 2015, data límit per
tal que els titulars de les activitats assoleixin el compliment i l’adopció d’obligacions
referents a les mesures d’autoprotecció establertes en l’esmentat annex.
En aquest sentit i vistos els mitjans humans i els recursos disponibles actualment al
port de l’Estartit, no és possible la formació de grups de segona intervenció en àmbit
terrestre, tot i això, està prevista la seva formació tal i com s’indica en l’apartat 2.3
Mesures correctores de risc i d’autoprotecció.
No obstant, quan l’emergència es produeixi dins l’àmbit marítim, l’equip de segona
intervenció estarà format pels mariners del C.N. Estartit i pels patrons de l’embarcació
del P.N. de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter, ja que han rebut formació específica en
instal·lació i ús de material anticontaminació marina.
Funcions:
1) Conèixer exactament la ubicació, l’estat i el funcionament dels mitjans
d’intervenció i de protecció.
2) Conèixer el port i les seves característiques per poder anticipar-se a l’afectació
de l’emergència.
3) Recolzar als equips de primera intervenció.
4) Seguir les instruccions del cap d’intervenció.
5) Efectuar les accions d’eliminació o limitació de la incidència amb els mitjans
disponibles fins a l’arribada dels bombers o de les forces de seguretat.
3.3.4 – EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC)
És el grup de persones encarregades de transmetre l’alarma i organitzar l’evacuació o
el confinament, segons indiqui el cap d’intervenció d’acord amb el cap d’emergència.
NOM
Cap
Equip

Càrrec habitual
Guardamolls del port de l’Estartit
(Sr. Jordi Giménez)
Personal de les concessions del port de
l’Estartit

Localització

Fitxa
d’actuació

Port de
l’Estartit
Port de
l’Estartit

5

En cas d’emergència, els membres de l’equip d’evacuació i confinament, després
d’haver-se informat de la naturalesa de l’emergència, hauran de fer sortir a tothom de
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forma ordenada i seguint els recorreguts d’evacuació predefinits cap a l’exterior o a les
zones segures, verificant que no hi queda ningú a l’interior de la concessió.
Funcions:
1) Garantir la transmissió de l’alarma a tots els usuaris i treballadors del recinte
portuari.
2) Assegurar la protecció de les persones no implicades en els altres equips
d'emergència, ja siguin treballadors, personal subcontractat, visites o usuaris
del port dirigint-los als punts de reunió distribuïts pel recinte portuari.
3) Controlar l'evacuació i el confinament de persones, per tal que es realitzin de
manera ordenada i informar-ne al coordinador de l’emergència.
4) Comptabilitzar el nombre de persones evacuades i/o confinades en tot moment
durant l’emergència.
3.3.5 – EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA)
És el grup que s’ocuparà de l’atenció sanitària a les víctimes de l’emergència.
Segons l’annex III del Decret 82/2010, de 29 de juny, no és obligatori que el port de
l’Estartit disposi de mitjans sanitaris. No obstant, el personal d’algunes concessions ha
adquirit coneixements en aquesta matèria i podria realitzar, si escau, una primera
atenció a les víctimes mentre s’espera l’arribada dels efectius del SEM.
3.3.6 – GABINET DE COMUNICACIÓ
Està constituït pel personal encarregat d’atendre les sol·licituds d’informació de
l’exterior (premsa, veïns, altres afectats...) no relacionades directament amb la gestió
de l’emergència. El formen, bàsicament, l’equip de comunicació de Ports de la
Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Qualsevol comunicat emès en relació a l’emergència s’ha de coordinar amb altres
gabinets de comunicació activats, especialment el del pla XCAT i el del Pla de
Protecció Civil Municipal.
NOM

Càrrec habitual
Cap de Premsa
Sra. Montserrat Ferré
Ports de la Generalitat
Sala de Premsa del Departament de Territori i
Sostenibilitat

Localització
Gerència
Barcelona

Fitxa d’actuació

6

Funcions:
1) Atendre les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la gestió de
l’emergència.
2) Centralitzar, coordinar i preparar la informació (comunicats de premsa,
recomanacions...) sobre l’emergència.
3) Preparar i transmetre la informació necessària i suficient als usuaris de les
concessions i als veïns del recinte portuari.
4) Atendre als mitjans de comunicació.
5) Col·laborar amb altres gabinets de comunicació activats.
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3.4 – ACCIONS A REALITZAR
3.4.1 - DETECCIÓ I ALERTA
La detecció de l’emergència es pot produir per diferents vies:
-

Per personal de Ports de la Generalitat

-

Per personal de les concessions

-

Per transeünts i usuaris del port

-

Per la Policia Local o per altres cossos de seguretat

-

Per detecció automàtica (alarmes, detectors de fum... instal·lats en algunes
concessions)

Una vegada detectada l’emergència, se seguiran els següents passos:
1) Confirmació de la situació d’emergència i trucada al 112, al CECAT i a la
Policia Local.
2) En cas que la detecció no la faci el personal de Ports de la Generalitat, cal
avisar al guardamolls del port (Cap d’Intervenció) després d’haver trucat al 112
i al CECAT.
3) Determinar l’activació o no del pla d’autoprotecció del port i en quin nivell en
funció de la gravetat i l’afectació de l’emergència.
3.4.2 – COMUNICACIÓ I ALARMA
Una vegada detectada i confirmada la situació d’emergència, cal avisar via telefònica o
personalment al cap d’intervenció i aquest notificarà l’avís al cap d’emergència
El cap d’intervenció considerarà la millor via per a la transmissió de l’alarma. Al port de
l’Estartit hi ha 3 possibles vies:
1) Activació de la sirena del C.N. Estartit
2) Per via telefònica als membres dels equips de primera i / o segona intervenció.
3) Per radio VHF (canal 9), sobretot en emergències que es produeixen en l’àmbit
marítim del port.
La comunicació entre els diferents equips d’emergència durant el desenvolupament de
l’emergència es farà via telefònica i/o via ràdio, sobretot en el cas de les emergències
en l’àmbit marítim.
3.4.3 – INTERVENCIÓ
Les accions dels equips d’intervenció aniran sempre enfocades a resoldre la situació
d’emergència. Aquestes accions seran dirigides en tot moment pel cap d’intervenció
fins a l’arribada dels bombers, que assumiran les responsabilitats del control de
l’emergència, excepte en el cas de vessament de contaminant a l’aigua.
Durant la intervenció és molt important conservar la calma en tot moment i no córrer
riscos innecessàriament.
La primera acció que es portarà a terme dins del procediment d’intervenció és eliminar
l’origen o la causa de l’emergència, sempre i quan això sigui possible.
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En cas d'incendi primerament caldrà pensar en limitar l'avanç i el creixement del foc,
retirant material combustible i finalment, intentar extingir-lo amb els mitjans
disponibles.
En cas d’arribada de vaixell amb una via d’aigua, aquest es dirigirà cap a la zona
tècnica del port o escar amb la finalitat de minimitzar els efectes d’un possible
vessament de carburant i impedir així l’arribada de la contaminació a les platges del
municipi.
En cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’haurà d’aturar la fuita i preveure
l’actuació de contenció en funció del vent i dels corrents dominants.
En cas d’arribada d’un ferit per mar, s’ha de considerar el tipus d’embarcació que el
transporta per tal d’escollir el millor punt per a l’atracada d’aquesta embarcació i
l’evacuació del ferit en les millors condicions de seguretat, sense posar en perill la
integritat física del pacient ni dels actuants.
Sempre caldrà senyalitzar o acordonar la zona on s’està produint l’emergència i
mantenir informat al centre de control i al cap d’emergència de l’evolució de la situació.
Les instruccions d’intervenció es troben detallades en les fitxes d’actuació.
3.4.4 – EVACUACIÓ
L’evacuació és generalment la millor resposta davant de qualsevol emergència interna
als edificis del port, sempre que aquests siguin l’origen de l’emergència.
L’objectiu de l’evacuació és allunyar les persones de la zona on s’està produint
l’emergència sense que aquestes resultin afectades.
El cap d’intervenció donarà l’ordre d’evacuació als responsables dels edificis afectats i
aquests, procediran a executar-la seguint les indicacions del seu pla d’emergència.
Un cop evacuats els edificis, els equips d’evacuació i confinament conduiran a les
persones evacuades fins als punts de trobada, on es realitzarà el recompte.
Es defineix, com a mínim, un punt de trobada per a cada sector del port:
SECTOR
Moll central
Dàrsena C.N. Estartit
Dàrsena Llevantina
Passeig Marítim

PUNT DE TROBADA
Barrera d’entrada / sortida
Accés a l’espigó de llevant
Entrada aparcament
Esplanada zona tècnica
Vial al davant de la zona tècnica
Davant de l’oficina de turisme
Rotonda central

Veure plànol vies d’evacuació (annex III – P.2.4.)
3.4.5 – CONFINAMENT
El confinament és generalment la millor resposta davant d’emergències exteriors que
afecten el recinte portuari, a no ser que les autoritats ordenin l’evacuació.
L’objectiu del confinament és tancar les persones dins d’espais segurs mentre duri
l’emergència, de manera que no resultin afectades.
Es defineixen els següents espais de confinament, on es dirigiran les persones que es
trobin a cada sector:
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ESPAI DE CONFINAMENT
Oficina guardamolls
Oficina PN Illes Medes
Local Social CN Estartit
Bar – Restaurant Can Pau
Locals A.N. Llevantina

SECTOR
Moll central
Dàrsena C.N. Estartit
Dàrsena A.N. Llevantina

Veure plànol confinament (annex III – P.2.5.)
3.4.6 – PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES
L’atenció de víctimes correspon al SEM, com a especialistes de l’atenció mèdica en
emergències. En qualsevol cas, tot el personal que disposi de formació en primers
auxilis, pot oferir la primera assistència als ferits, sempre i quan sigui possible fer-ho
de forma segura i tenint en compte les seves limitacions per formació i capacitació.
3.4.7 – RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES
En general, serà el Guardamolls l’encarregat de rebre els mitjans d’intervenció externs
a l’entrada del port de l’Estartit, des d’on els acompanyarà fins al punt exacte on s’està
produint l’emergència.
No obstant, des de l’arribada de la primera dotació d’ajuda externa, el guardamolls
cedirà la funció de recepció als membres d’aquesta dotació, ja que ja seran
coneixedors de la ubicació exacta de l’emergència i podran donar les indicacions
necessàries a la resta de cossos que intervinguin.
En el cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit terrestre, el guardamolls, com a cap
d’intervenció, serà l’encarregat de contactar amb el màxim responsable de Bombers al
lloc de l’emergència, i informar-lo de la situació.
3.5 – FITXES D’ACTUACIÓ (ANNEX 4)
3.5.1 – PER EQUIP D’EMERGÈNCIA
3.5.1.1 – Cap d’emergència
3.5.1.2 – Cap d’intervenció
3.5.1.3 – Equip d’intervenció primària
3.5.1.4 – Equip d’intervenció secundària
3.5.1.5 – Equip d’evacuació i confinament
3.5.1.6 – Gabinet de comunicació
3.5.1.7 – Centre de control, alarma i comunicacions
3.5.1.8 – Protocol d’avís telefònic
3.5.2 – PER SITUACIÓ DE RISC
3.5.2.1 – En l’àmbit terrestre
1. Incendi en edifici
2. Incendi al punt de proveïment de combustible
3. Incendi d’embarcació al varador
4. Col·lapse d’infraestructura
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5. Vessament de contaminant a terra
6. Caiguda de grua
7. Caiguda d’embarcació al varador (cop de vent)
8. Accident de trànsit
3.5.2.2 – En l’àmbit marítim
1. Enfonsament d’embarcació
2. Embarrancament d’embarcació
3. Incendi en embarcació
4. Arribada d’embarcació amb via d’aigua
5. Vessament de contaminant a l’aigua
6. Caiguda de vehicle a les aigües del port
3.5.2.3 – En l’àmbit sanitari
1. Caiguda de persones a les aigües del port
2. Arribada de ferit per mar
3. Emergència sanitària (ferit no traumàtic)
3.5.2.4 – Per riscos externs
1. Temporal marítim
3.5.2.5 – En l’àmbit policial
1. Amenaça de bomba
3.6 – INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR
En cas d’emergència parcial o general al port, el Pla d’Autoprotecció del port de
l’Estartit haurà de coordinar-se amb altres plans d’àmbit superior, com és el cas del
Pla de Protecció Civil Municipal de l’Estartit, del Pla de Protecció Civil de Catalunya
(PROCICAT) o amb el corresponent pla especial activat (CAMCAT, INUNCAT...) en
funció de l’origen, la naturalesa i l’abast de l’emergència.
En el cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’informarà directament al CECAT i
a l’alcalde, a través del CRA, de la contenció del líquid i, de la mateixa manera, en cas
d’enfonsament d’embarcació, de la previsió de data i hora de l’aixecament del vaixell
3.6.1 – COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU
Els centres que estaran en contacte per a la coordinació a nivell directiu entre el PAU
del port de l’Estartit i els diferents plans d’àmbit superior són:
-

CECAT (Plans de Protecció Civil Autonòmics)

-

CECOPAL (Plans de Protecció Civil Municipals)

-

ZONA PORTUÀRIA
d’autoprotecció)

NORD

/

PORTS

DE

LA

GENERALITAT

(Pla

En cas d’emergència, aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil municipal
quan s’activin. De la mateixa manera s’integrarà també en els plans de protecció civil
autonòmics quan s’activin.
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Els plans d’emergència d’àmbit superior, tant autonòmics com municipals, que poden
estar activats simultàniament al PAU són:
Plans Territorials

PROCICAT
PBEM de l’Estartit

Plans Especials
INFOCAT
INUNCAT
SISMICAT
TRANSCAT
NEUCAT
CAMCAT

3.6.1 – COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU
En el 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

3

Policia Local

972.75.01.49

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el
corresponent pla de protecció civil, el port de l’Estartit haurà de mantenir un flux
d’informació amb el CECAT mentre duri l’emergència.
D’acord amb el punt 3.4.7 el responsable de la recepció de les primeres ajudes
externes és el guardamolls del port de l’Estartit.
D’acord amb l’article 7.2 del Decret 82/2010, la comunicació posterior de les
emergències i de les activacions del PAU, el titular de l’activitat ha de tramitar, a través
del registre electrònic (HERMES), un informe a la Direcció General de Protecció Civil
en un termini de 7 dies hàbils, a no ser que la normativa sectorial que regula l’activitat
n’estableixi un de més curt.
En aquest informe s’haurà de detallar, com a mínim, els aspectes següents:
-

Descripció de l’emergència i de les seves causes.

-

Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU.

-

Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones
ocupants).

-

Aspectes de PAU a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència
derivada de l’emergència.

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

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 3

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

DOCUMENT 4
IMPLEMENTACIÓ, MANTENIMENT
I ACTUALITZACIÓ

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

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 4

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
4.1 – RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ
4.1.1 – RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ
Un cop homologat el Pla d’Autoprotecció, s’ha de garantir la seva correcta implantació
i el seu manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat del
titular de l’activitat, del qual s’indiquen tot seguit les seves dades. A més es designa un
Comitè d’Autoprotecció per preveure i assessorar sobre les tasques abans
esmentades.
La responsabilitat d'implantar i mantenir el Pla d'Autoprotecció al llarg del temps, recau
sobre el titular de l'activitat, no obstant això, pot delegar aquesta funció però no la
responsabilitat.
Responsable d'implantació del Pla d'Autoprotecció
Nom i Cognom
Càrrec
Telèfon de contacte
Joan Pere Darbra Roman
Responsable Territorial ZPN
Comitè d’Autoprotecció
Nom i Cognoms
Càrrec
Telèfon de contacte
Joan Pere Darbra Román
Cap d’emergència
Jordi Giménez
Cap d’intervenció
Anna Suárez
Tècnic redactor del PAU
Conforme estableix la legislació vigent, el personal directiu, comandaments intermedis,
tècnics i treballadors estan obligats a participar i col·laborar en la implantació del Pla
d'Autoprotecció.
Objectius
Responsable de la implantació:
-

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

Comitè d’autoprotecció:
-

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

4.1.2 – PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS
D’IMPLANTACIÓ
Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Implantació, Manteniment i Actualització,
es celebraran les següents reunions periòdiques.
Es poden considerar tres tipus de reunions:
x

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

x

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

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

S’ha de portar un registre de totes les reunions. El format d’aquest registre es troba a
l’annex II.
4.2 – PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ
Un cop redactat el Pla, cal procedir a la seva implantació del Pla i les seves tasques
principals són les següents:
x

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

x

Formació:
o Formar al personal propi en les seves tasques específiques d’actuació
en cas d’emergències.
o Formar al personal aliè (subcontractat).

A continuació destaquem els conceptes que el PAU ha de desenvolupar per
cadascuna de les tasques abans enumerades.
4.2.1 – PERSONAL PROPI
Els Equips d’Emergència determinats al DOCUMENT 3, rebran la formació pertinent
segons les funcions assignades.
Equip de Primera Intervenció (EPI): Cal que el personal integrant de l’Equip de
Primera Intervenció i el Cap d’Intervenció (CI) rebin una formació adient, amb els
següents continguts mínims adaptats als riscos de l’activitat:
-

-

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
Protecció i lluita contra incendis:
o Naturalesa del foc i les explosions.
o Tipus de combustibles.
o Mètodes d’extinció d’incendis.
o Agents extintors.
o Protecció activa contra incendis: extintors portàtils d’incendi i sistemes
de detecció i alarma (si l’activitat en disposa).
o Identificació, característiques i components.
o Instruccions de funcionament.
o Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
o Indicadors de correcte funcionament.
o Manteniment de les instal·lacions.
o Pràctiques en l’ús dels extintors portàtils d’incendi.
o Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius
disponibles a l’activitat).
o Sectorització.
o Vies d’evacuació protegides.
Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua.
o Localització d’escomeses.
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o
o

Localització de claus de pas o seccionament.
Identificació dels equips de consum.

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de
Primera Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous
riscos a les instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de
protecció. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de tots els
integrants.
Equip de Segona Intervenció (ESI): Cal que el personal integrant de l’Equip de
Segona Intervenció i el Cap d’Intervenció rebin una formació adient, amb els següents
continguts mínims adaptats als riscos de l’activitat:
-

-

-

-

-

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
Protecció i lluita contra incendis:
o Naturalesa del foc i les explosions.
o Tipus de combustibles.
o Mètodes d’extinció d’incendis.
o Agents extintors.
Protecció activa contra incendis (basat en els equips i sistemes disponibles a
l’activitat):
o Identificació, característiques i components.
o Instruccions de funcionament.
o Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
o Indicadors de correcte funcionament.
o Manteniment de les instal·lacions.
o Pràctiques en l’ús dels equips i sistemes de protecció contra incendis.
Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius
disponibles a l’activitat):
o Sectorització.
o Vies d’evacuació protegides.
Equips de protecció individual. Ús i manteniment.
Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua.
o Localització d’escomeses.
o Localització de claus de pas o seccionament.
o Identificació dels equips de consum.
Substàncies perilloses presents a l’establiment:
o Identificació de les substàncies perilloses presents i dels seus perills
associats.
o Ubicació i quantitats presents de les substàncies perilloses a
l’establiment.
o Fitxes de Dades de Seguretat: mesures de lluita contra incendis,
mesures en cas de fuita o vessament, manipulació i emmagatzematge,
protecció personal, propietats físiques i químiques, estabilitat i
reactivitat, informacions toxicològiques i ecològiques i consideracions
sobre la seva eliminació.
o Processos que involucren substàncies perilloses: estats físics de les
matèries, condicions de pressió i temperatura, possibilitat de reaccions
fora de control i d’efectes dominó, equips de control i comandament
dels processos.

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de
Segona Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous
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riscos a les instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de
protecció. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de tots els
integrants.
Equips d’Evacuació i Confinament (EEC): Cal que el personal integrant de l’Equip
d’Evacuació i Confinament i el Cap d’Evacuació i Confinament (CEC) rebin una
formació adient, amb els següents continguts mínims, adaptats a les instal·lacions:
-

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
Coneixement de les instal·lacions.
El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com
lluminosos.
Vies i elements previstos per a l’evacuació.
Vies d’evacuació protegides.
Ubicació del/s punt/s de reunió i de confinament.
Consignes d’evacuació i de confinament.

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip
d’Evacuació i Confinament, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin
en noves instal·lacions o reformes de les mateixes, així com la disponibilitat de nous
elements d’evacuació. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació de
tots els integrants.
Centre de Control d’Alarmes i Comunicació (CAC): Cal que rebin una formació adient,
amb els següents continguts mínims, adaptats a les instal·lacions:
-

L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
Mecanismes receptors d’alarmes internes: senyals acústics i/o lluminosos,
centrals de detecció automàtica. Disponibilitat i instruccions de funcionament.
Mecanismes transmissors de l’alarma. Disponibilitat i instruccions de
funcionament.
El directori telefònic d’emergències.

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones que formen
part del Centre de Control d’Alarmes i Comunicació (CAC), tenint en compte els canvis
que es produeixin que derivin en la disponibilitat de nous elements de recepció o
transmissió de l’alarma. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació.
El Cap de l’Emergència (CE): Cal que rebi una formació adient, amb els següents
continguts mínims, adaptats a les instal·lacions:
- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions
d’emergència que es poden originar, amb les mesures preventives que poden
evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne els efectes.
- Els equips i sistemes de protecció disponibles en cas d’emergència.
- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència.
- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
- Els procediments concrets d’actuació en cas d’emergència.
Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones Caps de
l’Emergència (CE), tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous
riscos a les instal·lacions, en nous equips o sistemes de protecció, en la disponibilitat
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de nous elements de recepció o transmissió de l’alarma o en la disponibilitat de nous
elements d’evacuació. Cal que se’n conservin els certificats personals de formació.
S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba
a l’annex II.
4.2.2 – PERSONAL ALIÈ
Al DOCUMENT 3 es defineix quin personal aliè forma part dels Equips d’Emergència i
s’estableix els criteris formatius al respecte, equiparables a la formació del personal
propi que fa funcions similars.
Per una altra banda, el pla ha de contemplar els mitjans i recursos necessaris per
executar aquesta formació, ja que poden ser a càrrec de l’activitat o poden estar
previstos en les operacions de contracte del personal aliè.
S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba
a l’annex II.
4.2.2 – INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PLA
Personal Propi
Tot el personal propi ha d’estar informat sobre el Pla. En el programa hi ha d’haver
com a mínim els següents conceptes:
- Definició i objectius del PAU.
- La cultura de la prevenció, necessitat d’elaboració d’un PAU. Requeriments
legals.
- Continguts i estructura bàsica del Pla.
- Formació d’Equips d’Emergència.
- Protocols d’actuació en cas d’emergència. Normes d’evacuació i confinament.
Consignes de prevenció
- Actuació en cas d’emergència.
A més es recomana que tot el personal de l’activitat cal que en la mesura adient rebi la
informació següent:
- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions
d’emergència que es poden originar, amb les mesures preventives que poden
evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne els efectes.
- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència.
- Ubicació del centre receptor d’alarmes de l’establiment.
- Cas de preveure l’avís telefònic al centre receptor d’alarmes de l’establiment,
els números telefònics a utilitzar per donar aquest avís.
- Cas de disposar-se de polsadors manuals d’alarma, la ubicació i el
funcionament d’aquests.
- Cas de disposar-se de sistema de detecció automàtica d’incendis, el
funcionament d’aquest sistema i el lloc on s’ubica la central de detecció.
- El telèfon únic d’emergències (112) per sol·licitar auxili als mitjans d’ajuda
exteriors (bombers, ambulàncies i/o policia).
- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs
responsables de l’actuació en cas d’emergència.
- Els recorreguts d’evacuació disponibles. Escales, passadissos, portes i
recorreguts en general, que condueixen a l’exterior dels edificis.
- El punt o punts de reunió establert/s, com a espai segur destí de l’evacuació.
C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
DOCUMENT 4

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
-

Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació.
Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament.
El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com
lluminosos.

Tot el personal ha de rebre aquesta informació de forma escrita, individualment i/o de
forma col·lectiva amb cartells permanents ubicats en llocs visibles a l’edifici o
establiment. Aquesta informació cal que es realitzi periòdicament a tot el personal,
tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les
instal·lacions.
Personal Aliè
L’activitat ha d’informar de l’existència del PAU a les empreses subcontractades. Es
durà registre d’aquesta comunicació i de les seves actualitzacions. Hi ha d’haver una
relació de les empreses que té subcontractades, indicant el nom, raó social, NIF i
persona responsable de l’empresa, i també, l’activitat que desenvolupa, les zones del
centre on les duu a terme i el nombre de treballadors que hi té contractats.
Es recomana que tot el Personal Aliè que treballi de manera usual al centre rebi els
mateixos continguts abans expressats per la divulgació del Pla entre el Personal Propi.
4.3 – PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Un altre dels objectius del programa d’Implantació és programar, realitzar i avaluar el
simulacre que validi el correcte funcionament del pla d’autoprotecció. Així mateix, és
necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte
funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i
informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació de la
persona Responsable de la Implantació del Pla.
Els simulacres pretenen verificar i comprovar els següents punts:
-

L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència.
La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta.
L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació
d’emergència.
La suficiència i la idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
L’adequació dels procediments d’actuació.
La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les
emergències.

La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions
contingudes en el DOCUMENT 3.
Totes les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Decret 82/2010 estan obligades a
realitzar simulacres amb una periodicitat mínima anual, excepte les activitats
desenvolupades a l’aire lliure de caràcter esporàdic o festiu.
Tal i com s’especifica a l’article 8.2 del Decret 82/2010, el titular de l’activitat,
prèviament a la realització de l’exercici o simulacre, n’ha d’informar a l’òrgan
competent en matèria de protecció civil a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció (HERMES).
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En el cas de simulacres que impliquin únicament la mobilització de mitjans interns de
la mateixa activitat i la realització de les trucades d’emergència descrites a l’article 7.1,
cal que les activitats abans esmentades facin la comunicació pertinent a l’òrgan
competent en matèria de protecció civil, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció, amb una antelació mínima de deu dies hàbils.
En el cas de simulacres en què es proposi, a més, la mobilització de mitjans externs a
l’activitat i que siguin de titularitat municipal, l’antelació mínima requerida per
comunicar-ho, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, a l’òrgan
competent en matèria de protecció civil és d’un mes. En cas, però, de simulacres en
els quals els mitjans externs a l’activitat siguin de titularitat de la Generalitat, l’antelació
mínima requerida per comunicar la realització del simulacre i per proposar la
mobilització dels mitjans externs, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció, és de quatre mesos. La participació efectiva dels mitjans externs
queda supeditada a la disponibilitat d’aquests mitjans, amb la possibilitat de proposta
motivada d’una data alternativa.
Posteriorment a la realització dels simulacres i en el termini de 20 dies hàbils a partir
de la realització d’aquests, la persona titular o responsable de l’activitat haurà de
trametre a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció (HERMES), un
informe elaborat pel o per la cap de l’emergència i signat per aquesta persona i per la
persona titular de l’activitat.
S’ha de portar un registre de tots els simulacres, aquest registre es pot trobar a
l’annex II.
4.4 – PROGRAMA DE MANTENIMENT
4.4.1 MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I ELS EQUIPAMENTS
El programa de Manteniment d’instal·lacions i equipaments té la següent finalitat:
-

-

-

-

-

Garantir que els mitjans disponibles per l’Autoprotecció funcionen o estan
preparats per funcionar correctament (per exemple, sectorització, detectors
d’incendi, extintors,...).
Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que comporten,
per si mateixos, un risc (per exemple, centres de transformació, grup
electrogen...).
Garantir que aquelles zones o locals identificats com a zones de risc, tinguin la
vigilància i el manteniment pertinent (per exemple, locals de quadres elèctrics,
magatzems,...).
Garantir el manteniment d’altres instal·lacions o serveis que, si bé no
constitueixen un risc a considerar, la seva falta de manteniment si que pot
suposar potencialment un risc (per exemple enllumenat, cablejat elèctric,...).
La garantia d’aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per
personal competent i és necessari que es reculli documentalment.

Tots aquests mitjans d’Autoprotecció que hauran de ser comprovats són els que s’han
especificat al DOCUMENT 2. Igualment, tots els equips, locals, instal·lacions o
serveis, susceptibles de produir una situació d’emergència, especificats al
DOCUMENT 1, han de ser mantinguts, tant des del punt de vista del seu bon
funcionament, com des del punt de vista de compliment de la legislació que els sigui
d’aplicació.
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EQUIP / SISTEMA

Extintors
d’incendis

Hidrants

Teulades i
desguassos
Material
anticontaminació

OPERACIONS TRIMESTRALS
Comprovació de l’accessibilitat,
senyalització, bon estat aparent
de conservació. Inspecció ocular
d’assegurances,
precintes,
inscripcions, etc. Comprovació
del pes i pressió si escau.
Inspecció ocular de l’estat extern
de les parts mecàniques (filtre,
vàlvula, mànega, etc.).
Comprovar l’accessibilitat al seu
entorn i la senyalització en els
hidrants
enterrats.
Inspecció
visual comprovant d’estanqueïtat
del conjunt. Llevar les tapes de
les sortides, greixar les rosques i
comprovar l’estat de les juntes
dels ràcords.
Netejar teulades i desguassos
per evitar problemes quan es
produeixin fortes pluges.
Revisió de l’estat del material i
inventari i reposició en cas
necessari

EQUIP / SISTEMA

OPERACIONS ANUALS

Extintors
d’incendis

Comprovació del pes i pressió si
escau. En el cas d’extintors de
pols amb botellí de gas d’impulsió
es comprovarà el bon estat de
l’agent extintor i el pes i aspecte
extern del botellí. Inspecció
ocular de l’estat de la mànega,
filtre o llança, vàlvules i parts
mecàniques. Nota: En aquesta
revisió anual no serà necessària
l’obertura dels extintors portàtils
de pols amb pressió permanent,
tret que en les comprovacions
que se citen s’hagin observat
anomalies que ho justifiqui. En el
cas d’obertura de l’extintor,
l’empresa mantenidora situarà en
l’exterior del mateix un sistema
indicatiu que acrediti que s’ha
realitzat la revisió interior de
l’aparell. Com exemple de
sistema indicatiu que s’ha
realitzat l’obertura i revisió interior
de l’extintor, es pot utilitzar una
etiqueta indeleble, en forma
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OPERACIONS
SEMESTRALS

Greixar
la
rosca
d’accionament o emplenar la
càmera d’oli del mateix.
Obrir i tancar l’hidrant,
comprovant el funcionament
correcte de la vàlvula
principal i del sistema de
drenatge.

OPERACIONS CADA 5
ANYS
A partir de la data de timbrat
de l’extintor (i per tres
vegades) es procedirà al
retimbrat del mateix d’acord
amb la ITC-MIE-AP5 del
Reglament
d’aparells
a
pressió
sobre
extintors
d’incendis.
Rebuig:
Es
rebutjaran aquells extintors
que, segons el parer de
l’empresa
mantenidora
presentin defectes que posin
en
dubte
el
correcte
funcionament i la seguretat
de l’extintor o bé aquells per
als quals no existeixin peces
originals que garanteixin el
manteniment
de
les
condicions de fabricació.
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Instal·lació
elèctrica
Instal·lació
climatització

d’anell, que es col·loca en el coll
de l’ampolla abans del tancament
de l’extintor i que no pugui ser
retirada sense que es produeixi la
destrucció o
deterioració de la mateixa.
Revisió de les instal·lacions per
part d’una empresa instal·ladora
autoritzada.
Revisió de les instal·lacions per
part d’una empresa instal·ladora
autoritzada.

Els registres de les operacions de manteniment descrites en aquest capítol, figuren en
el registre de planificació de controls del port de L’Estartit. Es realitzen operacions de
manteniment preventiu (inspeccions periòdiques), i també de manteniment correctiu.
4.4.2 – MANTENIMENT DEL MATEIX PLA
El PAU es defineix com un document intrínsecament viu ja que totes les dades, equips
i actuacions previstes han d’estar sempre al dia i amb la seva eficàcia garantida.
Aquestes tasques necessiten d’un pressupost per portar-les a la realitat. És una funció
de la persona Responsable de la Implantació del Pla i del Comitè d’Autoprotecció
determinar i assignar els recursos econòmics necessaris.
Tota aquesta planificació haurà d’estar ben documentada, tal i com indica el Decret
82/2010, la persona responsable del Pla d’Autoprotecció haurà de trametre, a través
del Registre Electrònic un informe quadriennal a on acrediti que s’han dut a terme les
activitats abans esmentades.
4.4.2.1 Manteniment de la formació del personal propi i aliè
L’objectiu és assegurar la formació continuada a tots els integrants dels Equips
d’emergències les seves funcions en relació a les actuacions en cas d’emergència.
4.4.2.2 Manteniment de la informació i divulgació del pla
L’objectiu és assegurar que la informació que els diferents agents implicats tenen del
Pla està actualitzada i continua vigent.
4.4.2.3 Millores estructurals i de recursos
L’objectiu és millorar els mitjans d’Autoprotecció instal·lats al centre per tal
d’aconseguir més eficàcia en la prevenció dels riscos.
4.4.3 – ESTUDI I AVALUACIÓ DELS INCIDENTS I ACCIDENTS
El Comitè d’Autoprotecció estudiarà tots els incidents i accidents ocorreguts a
l’establiment referides a l’Autoprotecció. Amb aquest anàlisi farà un informe indicant
les causes, el comportament que van tenir els mitjans d’autoprotecció, l’eficàcia de les
actuacions d’emergència i els efectes que van tenir.
A través del Cap de l’Emergència (CE) s’ordenarà la investigació de les causes i
condicions de desenvolupament de l’emergència a fi i efecte d’obtenir el coneixement
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necessari per a l’adopció de mesures preventives i correctores. Convindrà investigar
les causes per les que s’ha produït l’emergència, les conseqüències i danys
ocasionats, s’analitzarà quina ha estat l’actuació i comportament del públic present i
del personal del centre, dels equips d’emergència, de l’organització i coordinació del
pla d’actuació, de la coordinació amb els mitjans externs d’ajut i amb els plans d’àmbit
superior i s’analitzarà el funcionament dels mitjans materials d’autoprotecció, tot
plegat, amb l’objecte d’adoptar les mesures correctores que siguin precises.
D’acord amb l’article 7.2 del Decret 82/2010, desprès d’una emergència i activació del
pla d’autoprotecció, s’ha de trametre, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció (HERMES), un informe a l’òrgan competent en matèria de protecció
civil en un termini màxim de 7 dies hàbils, que detalli com a mínim els aspectes
següents:
-

Descripció de l’emergència i de les seves causes.

-

Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU.

-

Mesures de protecció preses (confinament o evacuació dels ocupants).

-

Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultes de l’experiència
derivada de l’emergència.

S’ha de portar un registre de tots els incidents o accidents, aquest registre es pot
trobar a l’annex II.

4.5 ACTUALITZACIÓ DEL PLA
D’acord amb l’article 5.1 del Decret 82/2010, el pla d’autoprotecció ha de ser revisat
sempre que hi hagi una modificació substancial i com a mínim cada quatre anys. La
revisió del pla ha de seguir el mateix procediment d’homologació inicial, s’ha de
trametre a l’òrgan competent en matèria de protecció civil a través del registre
electrònic de plans d’autoprotecció (HERMES), juntament amb un informe de
descripció de les actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades en els
últims quatre anys. Aquest informe ha de ser elaborat i signat pel o per la Cap de
l’Emergència (CE) i ha de ser signat també per la persona titular de l’activitat.
L’informe s’ha d’entendre sens perjudici de les obligacions addicionals que
s’estableixen a l’article 8.1 i 8.2 sobre els informes d’avaluació específics per a cada
simulacre realitzat.
A banda de les revisions periòdiques del pla d’autoprotecció, aquest ha d’estar
permanentment actualitzat. La persona titular de l’activitat és, per tant, responsable de
la modificació sistemàtica de les dades que hagin pogut patir alguna variació. Les
actualitzacions s’han de trametre a l’òrgan competent en matèria de protecció civil a
través del registre electrònic de plans d’autoprotecció (HERMES), tot especificant la
part del pla d’autoprotecció que s’hagi actualitzat.
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La sistemàtica per a recollir els canvis es la següent
Actualitzacions del Pla
Descripció del
canvi

Documents a
modificar

Signatura i
data de
control i
verificació

Actualització
enviada per
Hermes a data

Signatura i
data de
control i
verificació

Revisió
enviada per
Hermes a data

Canvis de personal i/o telèfons
Canvi núm. 1
Canvi núm. 2
...
Canvis organitzatius
Canvi núm. 1
Canvi núm. 2
...

Revisions del Pla
Descripció del
canvi

Documents a
modificar

Canvi núm. 1
Canvi núm. 2
...
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ANNEX 2:
FORMULARIS PER A LA
GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES
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1) Comunicació de sinistre de danys materials
2) Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil
3) Informe d’emergència
4) Registres de les reunions del comitè d’autoprotecció del port de Roses
5) Qüestionari d’assistència i valoració d’activitat formativa
6) Informe de simulacre
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Comunicació de sinistre de danys materials
Dades de la persona que fa la tramesa
-Cognoms i nom

Mail

-Port
-Data i hora del succés

Personal de PG accidentat

Dades del bé sinistrat
-Tipus de bé
-Lloc
-Testimonis
-Intervenció de la autoritat (dades de la Mateixa)

Descripció del sinistre (fer croquis)

Estimació del valor dels danys / Pressupost
Vehicle que ha provocat el sinistre
-Classe (turisme, camió, grua...)
-Marca Model
-Matrícula

Assegurat (mirar pòlissa)
-Nom
-Cognoms
-Adreça
- Telèfon

Asseguradora
-Número de pòlissa
-Agència
-Els danys propis del vehicle estan assegurats? Si/No

Conductor
-Cognoms i Nom

Categoria

-Adreça

Vàlid fins

-Permís de conduir número

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell

Lloc i data _________, ___ de _________ de 20__

Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil
Dades de la persona que fa la tramesa
Cognoms i nom

e.mail

Cognoms i nom de la persona de contacte
(pot ser la mateixa que fa la tramesa)

Centre

Adreça

Número

Codi postal

Municipi

Telèfon

Fax

Dades del sinistre
Data d’ocurrència i hora

Data de declaració

Lloc on va ocórrer el sinistre

Dades del perjudicat (nom cognoms i telèfon)
Descripció del sinistre

Estimació de la reclamació

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell

Lloc i data ________, ___ de _________ de 20__

INFORME D’EMERGÈNCIA
PORT: <Nom del port>

INFORME:

Núm.

Data (hora) del succés

IE_dd-mm-aa

1. DESCRIPCIÓ
 Incidència

 Emergència (comunicació a Hermes)

2. CAUSES

3. CRONOLOGIA D’ACTUACIONS
PREVISTES AL PAU (omplir en cas d’emergència)
Hora

Emissor

Receptor

Accions

Emissor

Receptor

Accions

REALS
Hora
-

4. MESURES DE PROTECCIÓ PRESES
(Confinament o evacuació dels i de les ocupants, si aplica.)

5. MITJANS I RECURSOS UTILITZATS
(Hores de personal, quantitat de material emprat, treballs realitzats per empreses externes, etc.)

6. MILLORES I MODIFICACIONS DEL PAU
(Com a resultes de l’experiència derivada de l emergència.)

<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>.

[signatura]
<nom i cognoms>
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat

REGISTRES DE LES REUNIONS DEL COMITÈ
D’AUTOPROTECCIÓ DEL PORT DE L’ESTARTIT
Registre de les reunions anuals ordinàries:
Reunió ordinària número 1
Data:
Participants:

Lloc:

Objectius:

Reunió ordinària número 2
Data:
Participants:

Lloc:

Objectius:

Registre de la reunió extraordinària:
Reunió extraordinària
Data:
Participants:

Lloc:

Incident:

Registre de la reunió post – simulacre:
Reunió post - simulacre
Data:
Participants:

Simulacre:

Lloc:

Lloc i data

QÜESTIONARI D’ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ ACTIVITAT FORMATIVA

Professor/Empresa
Lloc i data

(durada inferior o igual a un dia)

Signatura

Professor/Empresa

Signatura

Contingut i hores :
Contingut i hores :

Assistent 1: Nom complert

Avaluació Activitat Formativa

5

Avaluació del/la formador/a: Exposició
Avaluació del/la formador/a: Coneixements i documentació (si
escau)
L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

Assistent 2: Nom complert

Signatura

DNI

Assistent 3: Nom complert

4

3

2

1

Signatura

5

Avaluació del/la formador/a: Coneixements i documentació (si
escau)
L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

1

- - . / /
- - . / /
- - . / /

DNI

Avaluació del/la formador/a: Exposició

2

Signatura

5

Avaluació del/la formador/a: Coneixements i documentació (si
escau)
L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

3

- - . / /
- - . / /
- - . / /

DNI

Avaluació del/la formador/a: Exposició

4

4

3

2

1

- - . / /
- - . / /
- - . / /

INFORME DE SIMULACRE (DECRET 82/2010)
PORT: <Nom del port>

INFORME:

Núm.

Data (hora) del simulacre

xx/PORT/aaaa

1. OBJECTIUS

2. ESCENARI SIMULAT

3. PARTICIPANTS

4. CRONOLOGIA
Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre).
Hora avisos interns i qui els realitza.
Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza.
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas).
Principals accions dels actuants del PAU.
Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada.
Hora es desactiva el PAU.
Finalització del simulacre.

INFORME DE SIMULACRE (DECRET 82/2010)
PORT: <Nom del port>

Hora

Emissor

Receptor

Accions

5. VALORACIONS
(S’han complert els objectius?
L'organització ha respost correctament davant l'emergència?
Els procediments d'actuació són els adequats?
Els mitjans i recursos són suficients i els adequats?
Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la coordinació amb aquests?)

6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau)
Responsable

<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>.

[signatura]
<nom i cognoms>
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat

Acció

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
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DOCUMENT 1
P.1.1 – Zones de risc
P.1.2 – Zones vulnerables
P.1.3 – Plànol de la instal·lació
P.1.4 – Subministres bàsics
DOCUMENT 2
P.2.1 – Sectorització
P.2.2 (I) – Material contra incendis (I)
P.2.2 (II) – Material contra incendis (II)
P.2.3 – Ubicació del material anticontaminació
P.2.4 – Altres mitjans d’autoprotecció
P.2.5 – Vies d’evacuació
P.2.6 – Confinament
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RISC DE VESSAMENT A L'AIGUA

RISC DE VESSAMENT A TERRA

RISC D'INCENDI

P 1.1 - Zones de risc

de la Generalitat

Ports

AGRUPACIÓ
NÀUTICA
LLEVANTINA

BAR - RESTAURANT
CAN PAU

BENZINERA
CN ESTARTIT

P 1.3 - Plànol de la instal·lació

de la Generalitat

Ports

BENZINERA
PETROCAT

OFICINA
GUARDAMOLLS

ILLES MEDES
DIVING CENTER

ALTRES

BENZINERES

NAUTICA ESPORTIVA

BAR - RESTAURANT

OFICINES

CN ESTARTIT
Oficines
Bar
Local social
Vestidors i WC
Bugaderia

OCUPACIÓ TEMPORAL ESTIU
Terrasses bars - restaurants

PARC NATURAL DEL
MONTGRÍ, ILLES MEDES I
BAIX TER

OFICINA DE TURISME
DE L'ESTARTIT
CN ESTARTIT
Escola de vela
CN ESTARTIT
Edifici marineria

1 DIPÒSIT 20.000 L GASOIL
1 DIPÒSIT 20.000 L GASOLINA

1 DIPÒSIT 30.000 L GASOIL

6 BOMBONES DE 35 KG DE GAS PROPÀ

COMPTADOR ELÈCTRIC

COMPTADOR D'AIGUA

P 1.4 - Subministres bàsics

de la Generalitat

Ports

COMPTADOR D'AIGUA

COMPTADOR ELÈCTRIC

PASSEIG MARÍTIM

MOLL CENTRAL I ESPIGÓ DE LLEVANT

DÀRSENA LLEVANTINA

DÀRSENA CN ESTARTIT

P 2.1 - Sectorització

de la Generalitat

Ports

tanqueta mòbil d'espumògen de 25 l

carros mòbils pols ABC 50 kg

CONTRADIC CN ESTARTIT
11 extintors pols ABC 6 kg

DÀRSENA AGRUP. NÀUTICA LLEVANTINA
20 extintors pols ABC 6 kg

LOCAL AGRUP. NÀUTICA LLEVANTINA
2 extintors pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 5 kg

BAR RESTAURANT CAN PAU
4 extintors pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 3,5 kg
1 extintor CO2 2 kg

OFICINA DE TURISME
2 extintors pols ABC 6 kg
2 extintors CO2 2 kg

P 2.2 (I) - Ubicació material
contra incendis (I)

de la Generalitat

Ports

BENZINERA CN ESTARTIT
2 extintors pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 5 kg

LOCAL SOCIAL CN ESTARTIT
4 extintors pols ABC 6 kg
3 extintors CO2 2 kg

PETROCAT
3 extintors pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 5 kg

OFICINA GUARDAMOLLS
2 extintors pols ABC 6 kg

ILLES MEDES DIVING CENTER
1 extintor pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 5 kg

OFICINA PARC NATURAL
1 extintor pols ABC 6 kg
1 extintor CO2 5 kg

DÀRSENA CN ESTARTIT
13 extintors pols ABC 6 kg

CARROS PORTA MÀNEGUES (3 x 25 m)

EQUIPS D'EXTINCIÓ AMB AIGUA SEA-HELP

TANQUETES MÒBILS D'ESPUMÒGEN DE 25 L

CAIXA ELEMENTS LLUITA CONTRA INCENDIS

HIDRANTS

P 2.2 (II) - Ubicació material
contra incendis (II)

de la Generalitat

Ports

AGRUPACIÓ NÀUTICA LLEVANTINA
Barreres absorbents amb faldó
Fulls absorbents

P 2.3 - Ubicació material
anticontaminació

de la Generalitat

Ports

PETROCAT
Barreres absorbents
Material absorbent pel terra

PORTS DE LA GENERALITAT
Barreres absorbents amb faldó
Barrera de contenció
Fulls absorbents
Material absorbent pel terra
Líquid dispersant homologat

CN ESTARTIT
Barreres absorbents i de contenció
Coixins absorbents
Draps i flassades absorbents
Absorbent en pols
Líquid dispersant

DESFRIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC

ANELLS DE SALVAMENT

ESCALES

P 2.4 - Altres mitjans d'autoprotecció

de la Generalitat

Ports

VIES D'EVACUACIÓ VIANANTS

VIES D'EVACUACIÓ MIXTES

BARRERES

PUNTS DE REUNIÓ

PUNTS D'ATERRATGE

P 2.5 - Vies d'evacuació

de la Generalitat

Ports

LOCALS AGRUPACIÓ
NÀUTICA LLEVANTINA

BAR - RESTAURANT CAN PAU

P 2.6 - Confinament

de la Generalitat

Ports

OFICINES GUARDAMOLLS I
PARC NATURAL

LOCAL SOCIAL CN ESTARTIT
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
PER EQUIP D’EMERGÈNCIA
1) Cap d’emergència
2) Cap d’intervenció
3) Equip de primera intervenció (EPI)
4) Equip de segona intervenció (ESI)
5) Equip d’evacuació i confinament
6) Gabinet de comunicació
7) Centre de control, alarma i comunicació
8) Protocol d’avís telefònic
PER SITUACIÓ DE RISC
En àmbit terrestre
9) Incendi en edifici
10) Incendi al punt de proveïment de combustible
11) Incendi d’embarcació al varador
12) Col·lapse d’infraestructura (moll o pantalà)
13) Vessament de contaminant a terra
14) Caiguda de la grua
15) Caiguda de vaixell al varador (cop de vent)
16) Accident de trànsit
En àmbit marítim
17) Enfonsament d’embarcació
18) Embarrancament d’embarcació
19) Incendi en embarcació
20) Arribada d’embarcació amb via d’aigua
21) Vessament de contaminant a l’aigua
22) Caiguda de vehicle a aigües del port
En l’àmbit sanitari
23) Caiguda de persona a aigües del port
24) Arribada de ferit per mar
25) Emergència sanitària (pacient no traumàtic)
Provocades per fenòmens naturals
26) Temporal marítim
En l’àmbit policial
27) Amenaça de bomba
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CAP D’EMERGÈNCIA

FITXA D’ACTUACIÓ

1

Titular: Responsable Territorial Zona Portuària Nord
Suplent I: Guardamolls del port de l’Estartit
Suplent II: Ajudant de guardamolls o guardamoll suplent

ACCIONS INICIALS
1) Decidir el nivell d’activació del pla en funció de la valoració del cap
d’intervenció.
2) Confirmar els avisos externs i interns fets i realitzar els pendents
3) Indicar les mesures de protecció a aplicar
4) Informar al CECAT
5) Activar el gabinet de comunicació
6) Desplaçar-se, si escau, al port de l’Estartit
DURANT L’EMERGÈNCIA
1) Validar i coordinar les següents actuacions del PAU:
- Evacuació i confinament
- Atenció als afectats
- Atenció als mitjans de comunicació
2) Mantenir informat al CECAT
3) En cas d’activació de plans d’àmbit superior, mantenir el contacte amb els
corresponents òrgans directius.
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Verificar la tornada a la normalitat
2) Desactivar el PAU
3) Informar al CECAT de la finalització de l’emergència
4) Notificar la fi de l’emergència al gabinet de comunicació i als superiors
jeràrquics
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CAP D’INTERVENCIÓ

FITXA D’ACTUACIÓ

2

Titular: Guardamolls del port de l’Estartit
Suplents: Ajudant de guardamolls o guardamolls suplent

El cap d’intervenció és el comandament natural dels equips d’intervenció i representa
el cap d’emergència en el lloc de l’emergència.
ACCIONS INICIALS
1) En rebre l’avís, desplaçar-se fins al punt de l’emergència i fer la valoració
inicial de la situació
2) Assegurar-se que el centre de control fa els avisos corresponents
3) Avisar el cap d’emergència i seguir les seves instruccions
4) Assegurar-se que la recepció d’ajuda externa queda coberta
5) En cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit marí, trucar a la Guàrdia Civil
del Mar i a Salvament Marítim.
DURANT L’EMERGÈNCIA
1) Coordinar les actuacions de l’equip de primera intervenció (EPI) i si escau, de
l’equip de segona intervenció.
2) Determinar les mesures d’evacuació o de confinament necessàries.
3) Mantenir informat el cap d’emergència
4) Ser l’interlocutor amb els mitjans d’intervenció externs
5) Seguir les instruccions dels mitjans d’intervenció externs i realitzar les accions
complementàries sol·licitades.
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Informar el cap d’emergència de la finalització de les accions d’intervenció
2) Proposar la desactivació del PAU d’acord amb les indicacions dels mitjans
d’intervenció externs.
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FITXA D’ACTUACIÓ

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ

3

Membres: Personal concessió afectada, C.N. Estartit i A.N.
Llevantina

ACCIONS INICIALS
1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de l’emergència.
2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció
3) En cas d’incendi, utilitzar els mitjans existents a la zona per extingir-lo
4) En cas d’evacuació, col·laborar amb l’equip d’evacuació i confinament.
DURANT L’EMERGÈNCIA
Incendi en embarcació:
1) Aïllar l’embarcació
2) Assegurar els caps que lliguen l’embarcació al moll
3) Intentar apagar les flames
Vessament a l’aigua
1) Localitzar l’origen del vessament i aturar-lo.
2) Aturar el trànsit marítim
Incendi en edifici
1) Tancar les portes per tal de confinar-lo
2) No intentar salvar objectes ni equipaments
En general, intentar resoldre la situació d’emergència sense posar en perill la pròpia
integritat física
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Col·laborar en les tasques de neteja per tal de retornar a la normalitat
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FITXA D’ACTUACIÓ

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ

4

Membres: Marineria C.N. Estartit i Patrons P.N. Illes Medes,
Montrgí i Baix Ter

Només es constituirà en cas de vessament de contaminant a l’aigua o quan sigui
necessari utilitzar el material anticontaminació marina
ACCIONS INICIALS
1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de l’emergència.
2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció
3) Estibar correctament sobre l’embarcació el material anticontaminació
DURANT L’EMERGÈNCIA
1) No circular ràpid amb l’embarcació ni travessar la taca de contaminant
2) Instal·lar les barreres absorbents al punt on s’ha iniciat la taca de contaminant
3) Assegurar la correcta col·locació de les barreres, amb la cara absorbent de les
barreres en contacte directe amb el contaminant vessat.
4) Si escau, instal·lar les barreres absorbents a la bocana del port o de la
dàrsena on s’ha produït el vessament.
5) No tocar el contaminant vessat amb les mans
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Extreure de l’aigua el material anticontaminació impregnat
2) Dipositar el material que no es pugui reutilitzar al mòdul de recollida d’olis o al
punt indicat pel cap d’intervenció
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FITXA D’ACTUACIÓ

5

EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT
Membres: Guardamolls i personal de concessions

ACCIONS INICIALS
1) En ser avisats, dirigir-se a les sortides o als accessos als punts de
confinament, segons correspongui.
2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció
DURANT L’EMERGÈNCIA
1) Mantenir la calma
2) En cas d’evacuació, esperar a les persones que han de ser evacuades a les
sortides dels recintes i/o edificis.
3) En cas de confinament, tancar les portes i finestres de la instal·lació per
habilitar-la com a lloc de confinament.
4) Recompte de les persones evacuades o confinades i informar-ne al cap
d’emergència
5) Assegurar-se que no queda ningú per evacuar o confinar.
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Col·laboració en les tasques de neteja, si escau.

GABINET DE COMUNICACIÓ

FITXA D’ACTUACIÓ

6

Titular: Cap de premsa de Ports de la Generalitat
Suplent: Sala de premsa del Departament de Territori i
Sostenibilitat

ACCIONS INICIALS
1) En rebre l’avís d’activació del PAU, decidir juntament amb el cap d’emergència
el contingut i l’abast inicial de la informació a transmetre
2) Preparar i transmetre la informació necessària pels usuaris del port
3) En cas d’activació de plans d’àmbit superior, contactar amb el corresponent
cap de premsa i coordinar les actuacions
DURANT L’EMERGÈNCIA
1) Atendre totes les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la
gestió de l’emergència
2) Fer arribar als usuaris del port la informació sobre l’evolució de l’emergència i
el grau d’operativitat del recinte portuari.
CONTROLADA L’EMERGÈNCIA
1) Decidir la informació a transmetre als mitjans de comunicació i als usuaris del
port.

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

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
FITXA D’ACTUACIÓ

7

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I
COMUNICACIONS

El centre de control, alarma i comunicacions pot establir-se en diferents indrets
segons el lloc i el moment en què es produeixi l’emergència. A continuació es detalla
el procediment a seguir per transmetre l’alarma, el qual coneixen tots els usuaris i
concessions del port de l’Estartit.
PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC
Qui detecta l’emergència realitza 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 cap d’intervenció (627.484.484)
4) Trucada policia local (972.75.01.49)
Durant l’emergència cal assegurar-se que queda una línia telefònica per rebre
trucades dels mitjans d’intervenció externs, així com del CECAT per tal que puguin
actualitzar la informació sobre l’evolució de l’emergència.
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FITXA D’ACTUACIÓ

8

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC

El protocol que es detalla a continuació es posarà a disposició de totes les activitats i
usuaris del port de l’Estartit per tal de garantir un bon sistema d’avís als cossos i
forces de seguretat.
PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC AL PORT DE L’ESTARTIT
Qui detecta l’emergència realitza 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 guardamolls: 607.07.17.79
3) Trucada policia local: 972.75.01.49
4) Trucada al CECAT: 93.551.72.85
En cas de vessament de contaminant a l’aigua, també caldrà passar l’avís a la
Capitania Marítima de Palamós: 972.31.40.70
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’emergència a les persones a càrrec de la comunicació.

-

Mantenir la calma

l’evolució de

PROTOCOL D’AVÍS PER RÀDIO MARÍTIMA AL PORT DE L’ESTARTIT
1) Trucada d’avís inicial d’emergència pel canal 9
2) Passar comunicacions al CANAL QUE DETERMINI
D’EMERGÈNCIA fins a la fi de l’emergència
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LLUITA AMB
MITJANS
PROPIS

INCENDI
EN EDIFICI

9

FITXA D’ACTUACIÓ

EXTINCIÓ
DEL FOC

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

EQUIP
D’EVACUACIÓ I
CONFINAMENT

EVACUACIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

AVALUACIÓ
DE DANYS

NO

FERITS?

RETORN
NORMALITAT

NETEJA

SI

INCENDI EN EDIFICI

PRIMERS
AUXILIS

REDACCIÓ
INFORME
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BOMBERS

LLUITA CONTRA
EL FOC AMB
MITJANS INTERNS

RETIRAR VEHICLES
I EMBARCACIONS
PROPERS

EVACUACIÓ
EDIFICS
PROPERS

NO

FERITS?

INCENDI EN
BENZINERA
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FITXA D’ACTUACIÓ

SI

EXTINCIÓ
INCENDI

NETEJA
DE L’ESPAI

SEM
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EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

PRIMERS
AUXILIS

RETORN
NORMALITAT
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REDACCIÓ
INFORME

INCENDI AL PUNT DE PROVEÏMENT DE COMBUSTIBLE
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VARADA
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DANYS
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ACORDONAR
LA ZONA

EVACUACIÓ

NO

FERITS?

COL·LAPSE
INFRAESTRUCTURA
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INFORME
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ANNEX IV

PERITATGE

EQUIP
D’EVACUACIÓ

PRIMERS
AUXILIS

RECONSTRUCCIÓ
I/O REPARACIÓ

COL·LAPSE D’INFRAESTRUCTURA

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

AGOST 2014

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

NETEJA AMB
MATERIAL
ABSORBENT
PEL TERRA

SENYALITZAR LA
ZONA AFECTADA

ATURAR LA
FUITA

VESSAMENT
CONTAMINANT
A TERRA
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FITXA D’ACTUACIÓ

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

RETIRAR
MATERIAL
ABSORBENT
IMPREGNAT

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

GESTIÓ
MATERIAL
ABSORBENT

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

RETORN
NORMALITAT

REDACCIÓ
INFORME

AGOST 2014

VESSAMENT DE CONTAMINANT A TERRA

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

NETEJA DE
LA ZONA

RETIRAR
GRUA

AVALUACIÓ
DANYS

A TERRA

ON?

NO

FERITS?

CAIGUDA
GRUA

RETORN NORMALITAT

CONTENCIÓ

PRIMERS
AUXILIS

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

SI

REDACCIÓ
INFORME

SEM

CAIGUDA DE GRUA

A MAR

SI

AGOST 2014

VESSAMENT?

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

NO

RETIRAR EL
VAIXELL

AVÍS
PROPIETARI

AVALUACIÓ
DE DANYS

NO

FERITS?

CAIGUDA VAIXELL
AL VARADADOR

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

RETORN
NORMALITAT

PRIMERS
AUXILIS

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

NETEJA DE
LA ZONA

SI

SEM

REDACCIÓ
INFORME

AGOST 2014

CAIGUDA DE VAIXELL AL VARADOR (COP DE VENT)

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

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

ACCIDENT
DE TRÀNSIT
AL PORT

16

FITXA D’ACTUACIÓ

NO

INCENDI
VEHICLES?

NO

FERITS?

TALLAR
CIRCULACIÓ
AL VIAL

SI

SI

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

NETEJA
PAVIMENT

RETIRAR
VEHICLES

LLUITA AMB
MITJANS
PROPIS

PRIMERS
AUXILIS

CAP
D’INTERVENCIÓ

SEM

RETORN
NORMALITAT

BOMBERS

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

ACCIDENT DE TRÀNSIT

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

EXTINCIÓ
FOC

REDACCIÓ
INFORME

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

ATURAR
TRÀNSIT
EMBARCACIONS

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

EMBARCACIÓ
ENFONSADA

17

FITXA D’ACTUACIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

RETORN
NORMALITAT

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

TANCAR
BOCANA O DARSENA
AMB BARRERES
ABSORBENTS

NO

EFECTIVES?

COL·LOCAR BARRERES
ABSORBENTS

RETIRAR
MATERIAL
ABSORBENT
GESTIÓ
MATERIAL
ABSORBENT

AGOST 2014

HISSAR
I VARAR
EMBARCACIÓ

BUIDAR AIGUA
EMBARCACIÓ

GRUA I
CAPBUSSADORS

VESSAMENT
CONTROLAT

SI

ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

ATURAR
TRÀNSIT
EMBARCACIONS

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

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

EMBARCACIÓ
EMBARRANCADA
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FITXA D’ACTUACIÓ

NO

EFECTIVES?

NO

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

TANCAR
DARSENA
AMB BARRERES
ABSORBENTS

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

COL·LOCAR
BARRERES
ABSORBENTS

SI

VESSAMENT?

GESTIÓ
MATERIAL
ABSORBENT

RETIRAR
MATERIAL
ABSORBENT
IMPREGNAT

VESSAMENT
CONTROLAT

SI

AGOST 2014

RETORN
NORMALITAT

REFLOTAR
EMBARCACIÓ

CAPBUSSADORS

EMBARRANCAMENT D’EMBARCACIÓ

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

REDACCIÓ
INFORME

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

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

TASQUES DE
CONTENCIÓ
PRIMARIA

SI

VESSAMENT?

AÏLLAR
EMBARCACIÓ

INCENDI
EN EMBARCACIÓ
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FITXA D’ACTUACIÓ

TANCAR
BOCANA
AMB BARRERES
ABSORBENTS

NO

EFECTIVES?

NO

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

VESSAMENT
CONTROLAT

SI

LLUITA AMB
MITJANS
PROPIS

NO

FERITS?

BOMBERS

RETIRAR
MATERIAL
ABSORBENT
IMPREGNAT

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

SI

PRIMERS
AUXILIS

INCENDI EN EMBARCACIÓ

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

RETORN
NORMALITAT

NETEJA

AVALUACIÓ
DE DANYS

EXTINCIÓ
DEL FOC

SEM

HISSADA
EMBARCACIÓ

BUIDAT
D’AIGUA

NO

VESSAMENT?

ATRACADA
FOSSAT
ESCAR

VAIXELL AMB
VIA D’AIGUA

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

SI

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

REPARACIÓ

CONTENCIÓ

RETORN NORMALITAT

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

ARRIBADA D’EMBARCACIÓ AMB VIA D’AIGUA

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

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

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

TASQUES DE
CONTENCIÓ
PRIMARIA

ATURAR TRÀNSIT
EMBARCACIONS

ATURAR FUITA

VESSAMENT

21

FITXA D’ACTUACIÓ

TANCAR
BOCANA
AMB BARRERES
ABSORBENTS

NO

EFECTIVES?

VESSAMENT
CONTROLAT

SI

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

RETIRAR
MATERIAL
ABSORBENT
IMPREGNAT

GESTIÓ
MATERIAL
ABSORBENT

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

REDACCIÓ
INFORME

RETORN
NORMALITAT

AGOST 2014

VESSAMENT DE CONTAMINANT A L’AIGUA

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

GRUA I
CAPBUSSADORS

RETIRADA
VEHICLE

NO

VESSAMENT?

NO

FERITS?

VEHICLE
A L’AIGUA

CONTENCIÓ
VESSAMENT

PRIMERS
AUXILIS

RETORN
NORMALITAT

GESTIÓ
BARRERES
IMPREGNADES

RETIRADA BARRERES

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

SI

SI

SEM

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

GESTOR DE
RESIDUS
AUTORITZAT

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

CAIGUDA DE VEHICLE A AIGÜES DEL PORT

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

INDICAR-LI
SITUACIÓ ESCALA
DE SALVAMENT

SI

POT NEDAR?

TANCAR
DÀRSENA

PERSONA A
L’AIGUA

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

NO

RETORN
NORMALITAT

SEM

PRIMERS
AUXILIS

PERSONA
FORA DE
L’AIGUA

RESCAT AQUÀTIC

AGOST 2014

EQUIP
SEGONA
INTERVENCIÓ

CAIGUDA DE PERSONA A AIGÜES DEL PORT

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

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

CAP
D’INTERVENCIÓ

24

FITXA D’ACTUACIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

ESPERAR
ARRIBADA SEM
A L’ENTRADA
DEL PORT

OBRIR VIES
D’EVACUACIÓ

PREPARACIÓ
PUNT ATRACAMENT

ARRIBADA
EMBARCACIÓ
AMB FERIT

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIÓ

ESPERAR
EMBARCACIÓ
AL PUNT
D’AMARRAMENT

SEM

PRIMERS
AUXILIS

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

RETORN
NORMALITAT

EVACUACIÓ DEL
FERIT

ARRIBADA DE FERIT PER MAR

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

PACIENT NO
TRAUMATIC

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

REANIMACIÓ
CARDIO
PULMONAR

TRUCADA
112

DEMANAR
AJUDA

SI

ATURADA
CARDIORESPIRATORÌA?

25

FITXA D’ACTUACIÓ

NO

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

RETORN
NORMALITAT

EVACUACIÓ
PACIENT

SEM

PACIENT EN
POSICIÓ LATERAL
DE SEGURETAT

REDACCIÓ
INFORME

DEMANAR
AJUDA

AGOST 2014

SEGUIMENT
CONSTANT DEL
PACIENT

TRUCADA
112

EMERGÈNCIA SANITÀRIA (PACIENT NO TRAUMÀTIC)

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

TANCAMENT DEL
DIC ESPATLLER

NIVELL 2
(SITUACIÓ D’ALT RISC)

ACTIVACIÓ
INUNCAT

TEMPORAL
MARÍTIM

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

NIVELL 1
(SITUACIÓ DE RISC)

DESACTIVACIÓ
INUNCAT

AVÍS A USUARIS

TEMPORAL MARÍTIM

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

AGOST 2014

RETORN
NORMALITAT

TRUCADA

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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FITXA D’ACTUACIÓ

AMENAÇA
CERTA

LOCALITZACIÓ
PAQUET
SOSPITÓS

PAU PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX IV

AMENAÇA
FALSA

REVISIÓ
RECINTE PORTUARI

MOSSOS ESQUADRA

ESTABLIR
PERÍMETRE
SEGURETAT

EVACUACIÓ
DEL RECINTE

AMENAÇA
DE BOMBA

RETORN
NORMALITAT

DESACTIVACIÓ

AMENAÇA DE BOMBA

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

AGOST 2014

REDACCIÓ
INFORME

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)

ANNEX V:
FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL

1- Incendi a terra
2- Incendi en una embarcació
3- Explosions
4- Vessaments de productes químics o combustible a terra o a mar
5- Inundacions
6- Enfonsament d’embarcacions
7- Brot de Legionel·la
8- Presència d’animals protegits i/o perillosos
C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX V
FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL

AGOST 2014

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
INCENDI A TERRA
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Emissions atmosfèriques.
 Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi).
 Residus (material cremat)
 Consum aigua per l’extinció del incendi
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
 Tallar el subministrament elèctric de la zona afectada
 Evitar la propagació del incendi retirant els productes que revifin el foc.
 Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques:
- Retirar els residus (material cremat).
- Gestionar correctament els residus.
- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats.
- Avaluar els impactes ambientals.

INCENDI EN UNA EMBARCACIÓ
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Emissions atmosfèriques.
 Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de
l’incendi).
 Residus (material cremat o enfonsat i absorbents
contaminats en cas de vessament contaminant provocat per
l’incendi).
 Destrucció de la flora i fauna marina
 Contaminació de l’aigua (en cas de vessament contaminant producte de l’incendi).
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
 Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques:
- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents,
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i
emmagatzemar-los en un lloc segur.
- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants al mar. Si és
així impedir en primer lloc la propagació del contaminant mitjançant les barreres
de contenció (si es disposa). En cas de tractar-se d’un vessament important
avisar immediatament a les autoritats.
- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No
utilitzar aigua per recollir el contaminant.
- Gestionar el material absorbent com un residu perillós.
- Retirar els residus (material cremat o enfonsat).
- Gestionar correctament els residus.
- Reposar de nou els elements contraincendis i anticontaminació utilitzats. (si
escau)
- Avaluar els impactes ambientals

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

PAU DEL PORT DE L’ESTARTIT
ANNEX V
FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
EXPLOSIONS
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Emissions atmosfèriques.
 Abocament (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi).
 Residus (material cremat i absorbents contaminats en cas de
vessament contaminant provocat per l’explosió).
 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració (en cas
de vessament contaminant producte de l’explosió).
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
 Un cop apagat el foc es realitzaran les següents tasques:
- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents,
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben propers i emmagatzemar-los
en un lloc segur.
- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a
conseqüència de l’explosió. Si és així impedir en primer lloc la propagació del
contaminant mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats.
- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No
utilitzar aigua per recollir el contaminant.
- Gestionar el material absorbent com un residu perillós.
- Retirar els residus (material cremat).
- Gestionar correctament els residus.
- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats. (si escau)
- Avaluar els impactes ambientals

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
VESSAMENTS DE PRODUCTES QUÍMICS o COMBUSTIBLES A TERRA O MAR
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Abocaments incontrolats de substàncies perilloses
 Residus de material malmès per el vessament i absorbents
contaminats.
 Emissions atmosfèriques (no controlable).
 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Identificar el producte o productes implicats al
vessament i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas de vessament accidental de les fitxes
de seguretat dels productes.
 En el cas que l’abocament arribés a la xarxa d’aigua,
informar a les autoritats.
 Impedir en primer lloc la propagació del contaminant
mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament
(barreres de contenció, material absorbent). En cas de
tractar-se
d’un
vessament
important
avisar
immediatament a les autoritats.
 Retirar al màxim els contaminants mitjançant el material absorbent adient segons si es
tracta d’un vessament marí o sobre el sòl. No utilitzar aigua per recollir el contaminant.
 Gestionar el material absorbent com un residu perillós.
 Avaluar els impactes ambientals.

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
INUNDACIONS
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Abocaments incontrolats.
 Residus de material malmès i absorbents contaminats (en vas de
vessament causat per la inundació).
 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre
 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Un cop localitzada la inundació, tallar el subministrament d’aigua de la zona.
 Evacuar al personal i usuaris de la zona.
 Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, residus,
pintures, combustibles, etc. que es troben a la zona i emmagatzemar-los en un lloc
segur.
 Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a
conseqüència de la inundació. Si és així impedir en primer lloc la propagació del
contaminant mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats. Retirar al
màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible.
 Un cop detinguda la font de la inundació, es realitzaran les següents tasques:
- Evacuar l’aigua per les vies de desguàs. (sempre qui no s’hagi produït
contaminació)
- Gestionar correctament els residus que es produeixin producte de la inundació.
- Avaluar l’impacte ambiental.

C. Dr. Roux, 59-61
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ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Abocaments incontrolats
 Residus de material malmès i absorbents contaminats en cas
de vessament de contaminants.
 Destrucció de la flora i fauna marina
 Contaminació de l’aigua
ACTUACIONS A REALITZAR:
 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció.
 Evacuar al personal de l’embarcació.
 Assegurar que no es produeix cap tipus d’abocament de combustible i, de ser així,
impedir l’avançament del vessament mitjançant les barreres de contenció i
posteriorment retirar els contaminants mitjançant absorbents adequats. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats
 Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, residus,
pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i emmagatzemar-los en un
lloc segur.
 Intentar extreure l’aigua de l’embarcació.
 Gestionar correctament els residus de material malmès, la mateixa embarcació si es
considera com a tal i els absorbents utilitzats en cas de vessaments contaminants..
 Avaluar l’impacte ambiental

BROT DE LEGIONEL·LA
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Emissions atmosfèriques (Legionella pneumophila)
 Residus de les operacions de desinfecció (envasos que han
contingut substàncies perilloses).

ACTUACIONS A REALITZAR:
 Avís immediat a Sanitat
 Evacuar la zona afectada
 Col·laborar al màxim amb el personal interventor
 Gestionar correctament els residus que es puguin generar en les tasques de
desinfecció
 Avaluar l’impacte ambiental

C. Dr. Roux, 59-61
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PRESÈNCIA D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS
ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
 Espècies protegides
 Animals perillosos
TORTUGA BABAUA
(Caretta caretta)
Els individus adults no solen sobrepassar
els 100 cm. La coloració és marró amb
variacions importants entre individus de la
mateixa espècie.
TORTUGA VERDA
(Chelonia mydas)
Les mides i els pesos són superiors als de
la tortuga babaua (120 cm /100 kg).

TORTUGA LLAÜT
(Dermochelys coriacea)
Es tracta de la tortuga més gran del món, i
pot arribar a mesurar fins a 3 metres de
longitud i pesar 500 kg.

RORQUAL COMÚ
Balaenoptera physalus
Longitud: de 18 a 23 metres

CATXALOT
Physeter macrocephalus
Longitud: de 14 a 18 metres
DOFINS

CAP D’OLLA GRIS
Grampus griseus
CAP D’OLLA COMÚ
Globicephala melas
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PORT DE L’ESTARTIT (GIRONA)
PRESÈNCIA D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS
BALENA AMB BEC DE CUVIER
Ziphius cavirostris
Longitud: de 5 a 7 metres
RAJADES

TAURONS i TINTORERES
Al Mediterrani, hi ha espècies
potencialment perilloses, com:
-

Carcharodon carcharias: tauró blanc
Galeocerdo cuvier: tauró tigre
Carcharinus leucas: Tauró toro
Isurus oxyrinchus: solraig o marrajo

Tauró gris

Altres espècies que tot i no ser els més
perillosos, poden atacar per defensar-se si
es veuen amenaçats són:
-

Carcharinus plumbeus: tauró gris
Prionace glauca: tintorera

Tintorera

ACTUACIONS A REALITZAR:
x Avís al Cos d’agents rurals al Tel. 93 561 70 00 o a través del 112
x Evacuar la zona afectada
x És molt important no causar danys als animals
x Col·laborar al màxim amb el personal interventor
x Avaluar l’impacte ambiental
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