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CONTROL ADDICIONAL EN ELS

MOLLS DE LA QUÍMICA
I HIDROCARBURS

QUÈ ÉS?

A QUI AFECTA?

?

?

A partir del 16 de febrer de 2015, qual-
sevol persona que vulgui accedir als 
molls de la Química o d’Hidrocarburs 
haurà d’accionar la barrera d’accés 
amb la seva acreditació d’accessos al 
recinte portuari. Aquest control addi-
cional no estarà assistit per cap agent 
de l’autoritat, per la qual cosa el permís 
d’accés s’ha de sol·licitar i documentar 
prèviament.

A totes les empreses i al seu personal 
que, per desenvolupar la seva activitat, 
necessiten accedir a aquests molls, ex-
cepte les empreses de missatgeria que 
ja estiguin donades d’alta al sistema 
ISIS i als taxistes, ja que es regeixen 
per un altre procediment.
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COM AFECTARÀ? COM ACREDITAR
L’ INTERÈS LEGÍTIM?

HA D’ACCEDIR A
AQUESTS MOLLS I NO TÉ 

HABILITADA ENCARA
LA SEVA ACREDITACIÓ?

HI HAURÀ ALGUN
AGENT DE L’AUTORITAT

EN ELS ACCESSOS ALS MOLLS
PER ACCIONAR LES BARRERES?

DAVANT QUI
S’HA DE NOTIFICAR?

Les empreses que acreditin que el seu 
personal ha de tenir accés a aquests 
molls hauran de notificar-ho, perquè 
l’Autoritat Portuària a través del seu 
Centre d’Acreditacions pugui habilitar 
les acreditacions que ja posseeix el seu 
personal per accedir al primer períme-
tre d’accés al port.

L’empresa haurà d’acreditar el seu inte-
rès legítim per accedir a aquests molls 
mitjançant document que la vinculi amb 
una empresa resident, provisionista o 
consignatària.

A títol orientatiu, l’empresa podrà acre-
ditar l’interès legítim mitjançant con-
tracte de prestació de serveis o mit-
jançant declaració responsable que 
demostri la seva vinculació laboral o 
contractual amb una de les empreses 
residents en aquests molls o amb al-
guna tercera empresa (provisionista / 
consignatària...) que presti serveis de 
forma habitual en aquestes zones.

Un cop aportada la documentació, l’Au-
toritat Portuària ha de verificar aquest 
interès i, en cas afirmatiu, procedirà a 
habilitar les acreditacions del personal 
perquè puguin accedir a aquests molls.

Haurà d’anar al Centre d’Acreditacions 
(moll de Castella), els dies laborables 
de 7 h a 19 h, per sol·licitar que li ha-
bilitin l’accés a aquesta zona, aportant 
algun document que acrediti la seva 
necessitat d’accés; albarà de càrrega 
o descàrrega, albarà de comanda, etc.

Fora d’aquest horari (dies no labora-
bles i festius i nits laborables, de 19 
h a 7 h), s’haurà de dirigir a la policia 
portuària de qualsevol dels accessos al 
port, perquè li habiliti l’accés a aques-
tes àrees. El punt més pròxim és el lloc 
de policia portuària de l’accés Oest (eix 
Transversal).

No, aquests controls addicionals són 
punts de control NO assistits.

La barrera d’accés s’obrirà en detectar 
una targeta acreditativa en el tòtem lec-
tor RFID, sempre que aquesta persona 
tingui atorgats els permisos per accedir 
a aquestes zones i, per tant, la seva tar-
geta hagi estat habilitada.

Davant l’Autoritat Portuària, mitjançant 
sol·licitud escrita lliurada al registre 
central (passeig de l’Escullera s/n) o 
mitjançant un correu electrònic a
registro.sap@porttarragona.cat
acreditant el seu interès legítim.
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