
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL  
DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 

13 de març de 2020 – 20h30 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
L’evolució del COVID19 en les darreres hores requereix de l’adopció de noves mesures 
de contenció extraordinàries orientades a la protecció de la comunitat, dels serveis 
portuaris, així com de la protecció de la salut dels treballadors i treballadores públics. 
 
Per altra banda, s’ha anunciat que demà dissabte 14 de març, es decretarà l’estat 
d’alarma, fet que encara acredita més l’excepcionalitat del moment actual. 
 

ANTECEDENTS 
 
En data 10 de març es va aprovar el Pla de Contingències COVID-19 del Port de 
Tarragona. El mateix 10 de març es va comunicar per instrucció d’aquesta Direcció 
General, que s’activava la Fase 1 d’aquest Pla de Contingències. 
 
Des de llavors s’han anat desplegant diferents mesures i accions, mitjançant instruccions 
de la mateixa Direcció General, per tal de garantir la protecció de la salut dels 
treballadors i treballadores públics, així com dels serveis del Port de Tarragona. 
 
Avui, 13 de març, el Consell d’Administració ha ratificat el Pla de Contingències i a la 
vegada ha adoptat diferents mesures per facultar la Presidència del Port de Tarragona i 
la Direcció General de noves atribucions per respondre amb la màxima agilitat davant 
de les circumstàncies actuals. 
 
 

 



 

 
 

Així doncs, tenint en compte el que recull el Pla de Contingències COVID-19 del Port de 
Tarragona, les diferents instruccions anteriors i la normativa vigent, així com l’evolució 
dels fets vinculats al COVID-19, es dicta la següent: 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓ 
 
1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta instrucció és d’aplicació a tot el personal de l’Autoritat Portuària de Tarragona 
(APT). 

 
 

2. Mesures d’aplicació 
 

2.1 Activació de la Fase 2 del Pla de Contingències del Port de Tarragona. 
 
Ateses totes les circumstàncies concurrents, s’aprova la Fase 2 del Pla de 
Contingències, la qual cosa es comunicarà a: 

• Tot el personal de l’APT. 
• Els membres del Consell d’Administració. 
• Puertos del Estado. 
• La Comunitat Portuària. 

 
 

2.2 Ratificació i prestació dels serveis essencials en aquesta Fase 2. 
 
Els serveis considerats essencials en aquesta Fase 2, són els que es troben adjunts a 
l’Annex I d’aquesta instrucció. En cas de necessitat davant les circumstàncies 
excepcionals que estem vivint, es podran incorporar  nous serveis com essencials a 
l’Annex I. 
 
La prestació d’aquells serveis essencials, que no hagin de ser necessàriament 
presencials, es podran prestar mitjançant modalitat de treball no presencial. Aquest 
mecanisme es farà: 

• Per indicació de la Direcció del seu Departament. 
• Acreditant la jornada laboral diària mitjançant connexió a l’office 365 en el 

moment d’iniciar la jornada laboral i durant la resta de la mateixa 
(https://login.microsoftonline.com/).  

• Emetent el corresponent informe resum de les activitats realitzades, el qual 
es remetrà periòdicament a la direcció del departament.  

 
La resta de serveis essencials es prestaran en la seva forma habitual. 

 
 



 

2.3 Serveis no essencials en aquesta Fase 2. 
 
Els serveis considerats no essencials en aquesta Fase 2, són els que no estan recollits 
en l’Annex I d’aquesta instrucció i que, per tant, no resulten afectats per l’apartat 
anterior. 
 
En aquest cas, els treballadors i treballadores que puguin prestar els serveis en la 
modalitat de treball no presencial, amb els mitjans que l'APT hagi posat o posi a la 
seva disposició o bé amb mitjans propis que voluntàriament els treballadors i 
treballadores vulguin posar a disposició, rebran indicacions de la Direcció del 
Departament per tal que desenvolupin aquesta modalitat de treball. Aquest 
mecanisme es farà: 

• Per indicació de la Direcció del seu Departament. 
• Acreditant la jornada laboral diària mitjançant connexió a l’office 365 en el 

moment d’iniciar la jornada laboral i durant la resta de la mateixa 
(https://login.microsoftonline.com/).  

• Emetent el corresponent informe resum de les activitats realitzades, el qual 
es remetrà periòdicament a la Direcció del Departament.  

 
Pel que fa a la resta de treballadors i treballadores no inclosos en la relació de serveis 
essencials i que no disposin dels mitjans necessaris per a prestar serveis en la 
modalitat no presencial, es considerarà que romanen als seus domicilis, en situació 
de permís retribuït, sense perjudici de la subjecció de tots ells a les necessitats del 
servei. Per tant, restaran a disposició de les necessitats de l’organització en cas que 
se'ls requereixi. 
 
Tot això a l'empara de les competències que en matèria de funció pública 
corresponen a les autoritats competents de conformitat amb els articles 47 i 51 de 
el text refós de l'EBEP (RDL 5/2015 de 30 d'octubre). 

 
2.4 Establiment dels mecanismes per garantir la continuïtat dels serveis essencials 
de l’APT i dels prestadors dels Serveis Tècnics Nàutics i de Control Marítim. 

 
Port Control 
El canvi de torn es farà sense coincidència física dels treballadors/treballadores. El 
Centre de Control i Vigilància s’ha activat com a recurs operatiu per substituir Port 
Control en cas de que aquest no pugui utilitzar-se. 
 
Policia Portuària i Centre de Control i Vigilància 
S’estableixen els protocols per evitar la coincidència entre efectius en el canvi de 
torn. Així mateix, es situa el Centre de Comandament Avançat (CCA) en el Dic de 
Llevant (terminal de creuers) per tal que pugui actuar com a recurs operatiu per 
substituir el Centre de Control i Vigilància en cas de que aquest no pugui utilitzar-se. 
 
Control Marítim 
Un operador de SASEMAR s’incorpora al CCV com a recurs auxiliar al Centre de 
Control Marítim. En cas de no poder-se operar el Centre de Control Marítim, per part 
de SASEMAR, es traslladaria en la seva totalitat al CCV. I com a recurs final, al CCA. 
 



 

Practicatge 
Els canvis de torn es faran sense contacte entre personal. En cas de no poder-se 
operar en el seu centre de control, es traslladaria al CCV. I com a recurs final, al CCA. 
 
Remolcament i Amarratge  
Les embarcacions tenen els serveis duplicats, els quals es podrien activar en cas de 
positiu de COVID-19 per part d’una de les tripulacions.  
 

2.5 Serveis que utilitzin les dependències per canviar-se la roba de treball. 
Per tal d’evitar coincidir els efectius de diferents torns dintre de les mateixes 
dependències, tots els treballadors que utilitzin uniforme o roba de treball per 
prestar el seu servei, hauran de venir canviats des del seu domicili i marxar per 
canviar-se a casa. 

 
2.6 Tancament d’espais comuns. 

El servei de cafeteria i menjador d’empresa restarà tancat durant el període de 
vigència d’aquesta instrucció. 

 
2.7 Oferiment de les instal·lacions portuàries a les autoritats sanitàries. 

Ateses les característiques de facilitat d’accés, ubicació respecte la ciutat de 
Tarragona i el territori, climatització, potència elèctrica instal·lada i dimensions, 
s’entén que el Refugi 1 ( 2.000 m2 de sostre) i Tinglado 1 (1.000m2 de sostre) del 
Moll de costa poden resultat d’utilitat per a serveis necessaris per la gestió de la 
crisis del COVID-19. 
 
En aquest sentit, es posen aquests equipaments, i qualsevol altre del Port de 
Tarragona, al servei del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal 
que hi instal·li qualsevol equipament de campanya per prestar serveis assistencials 
als ciutadans. 

 
2.7 Ambulància de l’APT. 

Atès que s’ha anunciat la imminent declaració de l’estat d’alarma per part del 
Gobierno del Estado, es posa a disposició del servei de Protecció Civil l’ambulància 
de suport vital bàsic de l’Autoritat Portuària de Tarragona. 

 
2.8 Servei de Registre de l’APT. 

Durant el període de vigència d’aquesta instrucció, el servei de registre d’entrada es 
podrà realitzar a través de la seu electrònica www.porttarragona.cat així com pels 
canals previstos a l’article 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de les Administraciones Públicas. 

 
2.9 Servei de recepció a la seu de l’APT. 

Durant el període de vigència d’aquesta instrucció només podran entrar a la seu de 
l’APT el personal vinculat als serveis essencials o personal de l’APT convenientment 
autoritzat per la Direcció General. Per fer-ho, la porta principal estarà bloquejada i 
només es podrà fer per la lateral utilitzant el control d’accés a través de la seva 
targeta d’identificació personal. 

 
2.10 Constitució del Comitè de Garantia del Tràfic Portuari.  



 

Es constitueix el Comitè de Garantia del Tràfic Portuari.  per vetllar pel funcionament 
dels serveis essencials del Port de Tarragona durant l’activació de la Fase 2 del Pla 
de Contingència. 
 
Aquest Comitè estarà format per representants dels diferents agents de la 
Comunitat Portuària de Tarragona relacionats amb la prestació dels serveis 
portuaris. Per fer-ho operatiu, s’organitzaran en aquests grups: 
 
Serveis Portuaris: 

o Pràctics 
o Remolcadors 
o Boteros 
o ADIF 
o Aduana 
o PIF  
o Capitania Marítima 
o Prevenport 
o Societat d’Estiba i desestiba del Port de Tarragona CPESA. 
o I qualsevol altra que es consideri necessari per part de l’APT. 

Concessionaris granels sòlids/càrrega general: 
o Euroports 
o Bergé 
o Bergé - GEFCO 
o ERSHIP 
o NOATUM 
o DPWorld 
o Gonvarri 
o Garcia Munté 
o FRUPORT 
o I qualsevol altra que es consideri necessari per part de l’APT. 

Concessionaris granels líquids: 
o Repsol Petroleo 
o Repsol Butano 
o TEPSA 
o TERQUIMSA 
o Euronergo 
o Asesa 
o Dow Chemical 
o BASF 
o NOREL 
o DIXQUÍMICS 
o I qualsevol altra que es consideri necessari per part de l’APT. 

 
2.11 Reforçament dels Serveis de Neteja de les dependències dels Serveis Essencials.  

S’ordena el reforçament del servei de neteja per ampliar la freqüència de neteja de 
les superfícies comunes (fotocopiadores, fitxatges, poms de porta, WC etc.) per tal 
d’augmentar la higiene. 

 
2.12 Tancament dels Parcs Infantils.  



 

Ateses les directrius donades per altres administracions superiors, s’acorda el 
tancament dels parcs infantils del domini públic portuari.  

 
3. Vigència 
 
Aquesta instrucció entra en vigor el mateix moment de la seva signatura i té vigència 
indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la 
situació epidemiològica, de la modificació del Pla de Contingències del Port de 
Tarragona, i d’acord amb les instruccions o directius de les autoritats superiors 
competents.  
  
Tarragona, 13 de març de 2020. 20h30 


