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1 OBJECTE 

El present té per objecte definir el procediment per a dur a terme la comunicació de la 
realització de pràctiques o exercicis en l’àmbit del Pla de Protecció, de les instal·lacions 
portuàries en règim de concessions, dins la zona de Domini Públic del Port de Tarragona. 

L’objectiu és que l’Autoritat Portuària tingui coneixement de l’abast de la pràctica o exercici 
per tal de coordinar les actuacions necessàries tan de mitjans propis com externs en el cas 
que així es requereixi. 

2 ABAST 

Es troben afectades per aquest procediment aquelles Instal·lacions Portuàries 
concessionades que es trobin obligades a adoptar mesures de protecció i a dur a terme els 
corresponents exercicis i pràctiques, d’acord ambel Codi Internacional per a la protecció dels 
bucs i de les instal·lacions portuàries (Codi PBIP), adoptades el 12 de desembre de 2002 
mitjançant Resolució 2 de la Conferència de Governs contractants del Conveni Internacional 
per la Seguretat de la Vida Humana al Mar, 1974 i el Real Decret 1617/2007, de 7 de 
desembre pel que s’estableixen mesures per la millora de la protecció dels ports i el 
transport marítim. 

3 TRAMITACIÓ - DOCUMENTACIÓA PRESENTAR A L’AUTORITAT PORTUÀRIA 

L’interessat/da, amb una antelació de 15 dies hàbils, presentarà al registre de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona la comunicació de la realització de la pràctica o exercici (seguint el 
model del Annex 1) en la qual hi constarà: 

a) Dia de la pràctica o exercici
b) Horari: hora d’inici i de finalització prevista.
c) Objectiu de la pràctica o exercici.
d) Lloc on es desenvoluparà el exercici o pràctica
e) Descripció de l’escenari, identificant els mitjans que intervindran i els efectes que des

de l’exterior es puguin percebre (emissió de fums, activació de formadors de cortina,
desplegament de barreres, activació d’alarmes o altres.)

f) Prova de comunicacions: Cal concretar si serà necessari el contacte amb algun dels
centres de control d’emergències del port.

g) Guió del simulacre que ha de recollir:
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a. Identificació de l’accident: amenaça detectada i zona afectada.
b. Centre de control: Identificació del centre de control responsable de la

coordinació, prestacions requerides i equips a alertar.
c. Prestacions requerides dels mitjans d’intervenció
d. Plànol esquemàtic de l’escenari indicant les de: punt d’origen del succés,

ubicació del lloc de comandament avançat, ubicació del centre de control de
l’emergència, punts de reunió previstos, recorreguts d’accés de vehicles
d’intervenció i itineraris d’evacuació.

e. Seqüència prevista d’activació, canvis de nivell d’emergència/alerta d’acord
amb el Pla de Protecció.

En cas de combinar-se un simulacre d’autoprotecció amb un exercici o pràctica de protecció 
portuària, s’haurà de complir amb els dos procediments. 

4 COMUNICACIÓ A MITJANS INTERNS I EXTERNS A L’AUTORITAT PORTUARIA 

L’Autoritat Portuària, rebuda la comunicació de la realització de la pràctica o exercici, 
procedirà a comunicar als organismes sol·licitats per a que participin en la mateixa que es 
requereix de la seva intervenció el dia i hora indicats, seguint el model del Annex 2. 

5 RESOLUCIÓ 

Un cop obtinguda la resposta dels mitjans de col·laboració corresponents, l’Autoritat 
Portuaria comunicarà al sol·licitant la conformitat dels mateixos o en el seu cas, les 
propostes de modificacions que puguin fer les mateixes amb la finalitat d’acordar una data i 
hora en la que tots els organismes intervinents estiguin disponibles. 
A efectes de coordinar la pràctica o exercici les parts acordaran en les reunions posteriors 
les mateixes.  

6 NORMATIVA ASSOCIADA 

• CÓDIGO INTERNACIONAL para la protección de los buques y de las instalaciones
portuarias (Código PBIP), adoptadas el 12 de diciembre de 2002 mediante
Resolución 2 de la Conferencia de Gobiernos contratantes del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974.

• Reglamento (CE) Nº 725/ 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de
marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las
instalaciones portuarias.

• Real Decret 1617/2007, de 7 de desembre pel que s’estableixen mesures per la
millora de la protecció dels ports i el transport marítim.
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