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Seguretat invisible 



Opening Days 

Visits (million) 

% international visits 

% family visits 

Rides 

Shows 

Employees (max) 

Extended season 

Client 60.000.000 received in 2013 

Increased internationalization 

Increased focus on family 

Constant innovation in rides 

... and shows. 

Generates employment... 

1995 2013 

181 257 

2,8 3,7 

13% 40% 

42% 75% 

29 40 

12 42 

2.497 2.576 
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Hotels With a total of 2 thousand rooms. 0 4 

Convention Centre 14.000 sqm – 18 multi-purpose rooms 0 4.000 
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Per ser la millor destinació de vacances de la família a Europa oferint experiències inoblidables per a 

les famílies i els joves en un entorn únic i segur caracteritzat per l'aventura, l'emoció i la imaginació 
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Seguretat invisible 

 “A PortAventura la nostra prioritat per damunt de tot és la SEGURETAT” 

  

  - Seguretat a les atraccions. 

  - Seguretat alimentària. 

  - Seguretat patrimonial/física. 
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Seguretat invisible 

Seguretat Patrimonial: 

 

  Mitjans: 

 

 Humans. 

 Materials. 

   



7 

Seguretat invisible 

  Coordinació: 

 

 - Persones/organs: 

 DOD. 

 Responsable Seguretat. 

 Caps d’àrea.   

    

 - Comité de Gestió del PAU (CGPAU): 

 Plà d’Autoprotecció. (1.995) 

 Coordinació dels simulacres de tota la empresa.  
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Seguretat invisible 

Centre de Control 
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Seguretat invisible 

Tipología de actuacions: 

 

 Actuacions de Seguretat Patrimonial: 

 

- La Seguretat del Parc es “viva”.  

- Adequació dels mitjans humans al attendance. 

- A una acció una reacció immediata … revendes, hotels, carteristes,… 
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 Actuacions invisibles: 

- Tota actuació dels equips de Seguretat ha de realitzar-se fora de l’abast de la 

resta de públic.  

- Vial de servei, diverses entrades per àrea. 

- Si es necessaria l’entrada de Mossos d’Esquadra per oficines. 

- Presència uniformada mínima dins els vials de públic. 

- Requises. 

 

 Actuacions de Emergència: 

- Dins la sensació de Seguretat del client, tenen molta importància la resolució de 

les emergències.  

- Formació continuada del personal. 

- Discriminació de Parc Obert/Tancat. 

- Seguiment i comprovació de totes les alarmes. 
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Estructura operativa d’una emergència a Parc Obert 
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Seguretat invisible 

Estructura operativa d´una emergència a Parc Tancat: 



Seguretat invisible 
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Dades curioses 2.013: 

 

- Informació a 1.919 clients per incompliment de normes. 

- 833 alarmes verificades per l’equip de Seguretat. 

- 103 simulacres realitzats. 

- 755 assistències mèdiques. 

- 805 incidències al Pàrking… 

- 64 actuacions per robatoris a les tendes. 

- 300 actuacions per intrusions. 

- 2.453 intervencions a reventes. 

- 85 accidents de tràfic… 
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Moltes gràcies  
Juny 2014 


