
 

 

 Nota informativa 
 

Coronavirus - El Port de Tarragona segueix operatiu 
  
Benvolguts, Benvolgudes, 
  
Des de fa unes setmanes, les autoritats competents han estat anunciant 
indicacions especials per limitar la propagació de Covid-19. Al mateix temps, 
s'han posat en marxa mesures perquè l'economia, inclòs el port, pugui mantenir 
les seves activitats. El Port de Tarragona està fent front a la seva responsabilitat 
i ha orientat la seva feina donant prioritat a mantenir el port en ple funcionament. 
 
En aquest sentit, el Port de Tarragona ha desplegat el seu Pla de Contingències 
COVID-19 amb importants accions per garantir la seguretat i la salut dels seus 
treballadors i treballadores, i de tota la comunitat logístic-portuària, i per establir 
les mesures necessàries per assegurar el funcionament del Port davant els 
diferents escenaris que puguin derivar-se de la propagació de la pandèmia. 
 
Mitjançant instruccions de la Direcció General, el Port de Tarragona ha anat 
activant les diferents fases d'aquest Pla de Contingències per posar en marxa 
les següents mesures: 
 

1. El Port de Tarragona roman en funcionament. El tràfic de mercaderies 
és una de les prioritats principals de l’Autoritat Portuària de Tarragona 
(APT) atès que el proveïment d’energia, matèries primes i agroalimentaris 
són essencials per a les persones i les empreses del país. El moviment 
de mercaderies seguirà funcionant amb normalitat sota les indicacions, 
mesures i restriccions que puguin ordenar les autoritats competents. 
 

2. El Port de Tarragona està tancat als passatgers. El Port té instruccions 
de prohibir l’entrada de vaixells de passatge procedents de la República 
italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí al Port. Aquesta 
prohibició no afecta al tràfic de mercaderies que, insistim, segueix sent 
una prioritat per a l’abastiment del país. 
 

3. L’Autoritat Portuària de Tarragona ha posat les seves instal·lacions 
al servei del país per contribuir a evitar la propagació del COVID-19. Ha 
ofert el Tinglado 1 (amb 1000 m2) i el Refugi 1 (amb 2000 m2) al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a equipaments 
de campanya i per atendre els ciutadans de Tarragona i del territori. 
 
El Port de Tarragona també ha lliurat una ambulància a l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona. L’ambulància està 
equipada amb Suport Vital Bàsic i ha estat lliurada a Protecció Civil de 
Tarragona per tal que aquest recurs és pugui posar a disposició de les 



 

 

autoritats sanitàries atès que el Govern de l'Estat ha decretat l'Estat 
d'Alarma. 

 
4. L’APT manté tancada la seva seu a persones alienes a l’organització. 

Queda restringit l'accés a la seu de l'APT a tota persona aliena a 
l'organització i es recomana adreçar-s’hi per telèfon, correu electrònic o 
videoconferència. Les persones interessades podran contactar l’APT a 
través del SAC al telèfon 977 25 94 62 i mitjançant el correu electrònic: 
sac@porttarragona.cat  
 
Queden ajornats tots els contactes presencials del personal de l'APT amb 
persones alienes a l'organització (reunions, visites, viatges, activitats, 
formacions, jornades, fires, processos de selecció, etc.) fins a nova data. 
 
Queden suspesos tots els actes públics, tant els organitzats pel Port de 
Tarragona com els organitzats per terceres partes a les seves 
instal·lacions. També han tancat al públic les exposicions del Moll de 
Costa fins a nou avís. 

 
5. La seu de l’APT accessible només per a serveis essencials. Només 

podran accedir a la seu de l’Autoritat Portuària les persones adscrites als 
serveis essencials per tal d'assegurar el funcionament normal del Port. 
Aquests serveis essencials són: operacions, policia i protecció portuària, 
senyals marítimes, subministrament d’aigua i electricitat, administració 
(nòmines i pagaments), sistemes d’informació, comunicació, SAC, servei 
d’autoprotecció i Comitè Executiu. 
 
El personal de l'APT pertanyent a serveis no essencials 
desenvoluparà treball no presencial. El personal de l'APT pertanyent a 
serveis no essencials romandrà al seu domicili per desenvolupar treball 
no presencial mitjançant eines telemàtiques o en situació de permís 
retribuït, però a disposició de l'APT per al cas que se'ls requereixi. 
 

6. L’APT ha aprovat la constitució del Comitè de Garantia del Tràfic 
Portuari. Aquest comitè es crea per tal de garantir la coordinació entre 
agents que operen en el Port i per a la correcta prestació dels serveis 
portuaris. Aquest Comitè està format per l’APT, Pràctics, Remolcadors, 
Amarratges, Societat d'Estiba i Desestiba del Port de Tarragona (SAGEP), 
Duana, Prevenport, Euroports, Bergé, DPWorld, Noatum Terminals, 
Ership, Euronergo, Repsol, Asesa, DOW, BASF, TEPSA, Vopak-
Terquima, Fruport, Gonvarri, etc. entre d'altres. 
 

7. L’APT ha creat mecanismes per garantir el control i la seguretat 
marítima. L’APT ha aprovat mecanismes per garantir la Continuïtat dels 
Serveis Tècnics Nàutics i de Control Marítim. Aquestes mesures preveuen 
que, en cas de necessitat, els serveis puguin replicar-se o reubicar-se en 
cas d'estar afectats per la pandèmia. Els serveis inclosos en aquestes 
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mesures són PortControl, Salvament Marítim, Policia Portuària, Centre de 
Control i Vigilància, Remolcadors i Amarradors. 
 
En aquest sentit, la policia portuària situarà el Centre de Comandament 
Avançat al Dic de Llevant per si fos necessari poder operar des d'allà en 
substitució de Centre de Control i Vigilància. De la mateixa manera, el 
Control Marítim desplaçarà un operador de SASEMAR al Centre de 
Control i Vigilància com a recurs auxiliar i, en cas de necessitat, podrà 
traslladar-se en la seva totalitat a CCV i, si s'escau, al Centre de 
Comandament Avançat. Finalment, Pràctics realitza canvis de torn sense 
contacte entre els seus efectius; i remolcadors i amarratges ha duplicat 
els serveis per activar-los en cas d'afectació pel COVID-19 d’una de les 
tripulacions. 

 
El Port de Tarragona, com a infraestructura estratègica i com a motor Econòmic 
de Catalunya, és essencial per mantenir el nord de la península ibèrica abastida 
i romandrà operatiu en tot moment. L’APT mitjançant el seu Pla de Contingències 
COVID-19 ha previst les mesures i els mecanismes perquè el Port funcioni 
davant dels diferents escenaris previstos derivats de la pandèmia global que ens 
afecta.  
 
Per aconseguir aquest repte hem de poder comptar amb la implicació i amb el 
suport de tots els membres de la comunitat portuària. Per això, sabem que 
comptem amb la teva col·laboració i t’agraïm per avançat que uneixis els teus 
esforços als nostres per garantir el correcte funcionament del Port. Tots juguem 
un paper molt important en aquests moments crítics i estem convençuts que junts 
som més forts i que junts superarem aquest repte. 
 
Moltes gràcies! 
 
PORT DE TARRAGONA 
 
Tarragona 15 de març de 2020 
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