
Mesures econòmiques 
 

 Acords de delegació per part del Consell d’Administració: Per tal de poder 

garantir la realització d’aquells pagaments inajornables en el cas que el pla 

passi a fases superiors o que alguna de les persones designades legalment a tal 

efecte es veiessin afectades per la infecció. 

 El Port de Tarragona avança pagaments a proveïdors: per injectar liquiditat a 

les empreses 

Mesures de prevenció i salut 

 Cartells informatius: Amb l’objectiu de donar a conèixer de forma racional i 

concisa les recomanacions i mesures adoptades. 

o Als banys, amb recomanacions de rentar-se les mans.  
o A les fotocopiadores, amb recomanacions post ús.  
o Als accessos als edificis, amb recomanacions respecte salutacions i 

distàncies interpersonals.  
o Als punts de dispensació d’aigua, respecte la manipulació de les botelles 

d’ús personal.  
 

 Fitxatge: possibilitat de fitxar amb targeta i  col·locació d’expenedors de gel 

antisèptic per ser usat un cop realitzat el fitxatge amb el dit. 

 Lavabos: dispensadors de paper d’un sol ús als lavabos perquè s’utilitzin per 

evitar el contacte directe amb el pom de la porta.   

 Reunions i visites: evitar contacte i distància d’entre 1 i 2m. 

 Política de portes sense tancar: per tal de minimitzar el contacte amb panys i 

poms. 

 Tancament dels Parcs Infantils: s’acorda  el tancament dels parcs infantils del 

domini públic portuari. 

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

 El Port de Tarragona està tancat als passatgers. 

 El Port de Tarragona ajorna la 3a edició de l’Agrifood fins al mes d’octubre.  

 

Mesures d’organització del treball 
 

 Dispositius mòbils/tauletes/portàtils:  qualsevol dispositiu mòbil corporatiu se 

l’han d’endur a casa cada dia al marxar i tornar-lo el dia següent, en 

cas que, fora de l’horari laboral, es passés a fases superiors del pla de 

contingència i no es pogués retornar a l’edifici. 

 Preparació dels ordinadors per poder-hi tenir accés remot. 

 Tancament de centres escolars o residències d’avis: les mesures per conciliar 

les responsabilitats familiars amb les laborals.  



 Treball no presencial: amb els mitjans que l'APT hagi posat a la seva  disposició 

o  bé  amb  mitjans  propis  que voluntàriament  els  treballadors  i 

treballadores vulguin posar  a  disposició. 

 Constitució del Comitè de Seguiment:  funcions seran l’acumulació de les 

pròpies de cadascuna de les Direccions que configuren el Comitè Executiu i a la 

vegada, impulsar les mesures derivades de les indicacions de les 

autoritats superiors competents. 

 Comitè de Garantia del Tràfic Portuari: per vetllar pel funcionament dels 

serveis essencials del Port de Tarragona 

 Serveis mínims: Les diferents Direccions determinaran aquells serveis 

essencials pel funcionament de l’organització.  

 Viatges i accions de formació:  Es suspèn qualsevol activitat relacionada 

amb viatges i/o assistència a esdeveniments externs 

 Mecanismes per garantir la continuïtat dels serveis essencials de l’APT i dels 

prestadors dels Serveis Tècnics Nàutics i de Control Marítim 

 Actes públics i recepció de col·lectius externs:  Es suspèn qualsevol acte públic 
organitzat pel Port de Tarragona. 

 Comunicació a la comunitat portuària: el Port de Tarragona passa a operar amb 
Serveis Mínims.  

 El Port de Tarragona tanca l’accés pel Moll de Reus: mesura per assegurar els 
serveis essencials. 

 
 Mesures solidàries 
 

 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 ( 2.000m2 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. 

 Ambulància de l’APT: es posaa disposició del servei de Protecció Civil l’ambulància de 

suport vital bàsicde l’Autoritat Portuària de Tarragona. 


