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1)

Avaluació dels riscos
Per tal d'establir el procediment d'actuació en cas d'emergència es realitza prèviament un
anàlisi dels possibles riscos que posin en perill persones i béns durant la celebració del
festival.
RISCOS
Alt

Mitja

Baix

X

Aglomeracions

X

Trànsit
X

Riscos Sanitaris

X

Incendis
X

Inundacions

●

Nul

Aglomeracions: El risc de situacions d'emergència provocades per aglomeracions és
poc probable perquè l’àmbit és un espai ampli, sense espais tals com carrers estrets.

●

Trànsit: El risc de situacions d’emergència per culpa del transit es baix perquè l’àmbit
està lluny de les vies de circulació.

●

Sanitaris: Existeix el risc de que es produeixin situacions per problemes de salut. Pel

tipus de públic familiar al que s'enfoca l’activitat, en el que hi haurà persones grans o
nens, cal tenir present que existeixen riscos específics per les franges d'edat més
vulnerables.
●

Incendi: L’entorn immediat del recinte no presenta masses boscoses de consideració,
per tant el risc d’incendi és baix.

●

Inundacions: Per la proximitat a la riera, en cas de pluja intensa podria produir-se una

eventual inundació. Caldrà prendre en consideració les recomanacions que pugui fer
l’ACA al respecte.
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2)

Mitjans Humans
Els mitjans humans per fer front a possibles situacions d’emergència presents en el recinte
serà el propi personal organitzador i l’empresa de seguretat contractada.

3)

Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
Els elements de protecció contra incendis es planifiquen d’acord amb allò que es disposa a
la Taula 1.1. del DB SI 4, del Codi Tècnic de l’Edificació, el recinte haurà de disposar de les
següents instal·lacions mínimes de protecció contra incendis:
●

Extintors portàtils: 5 Extintors portàtils de 6 Kg. de pols ABC (eficàcia 21A-113B).

●

Sistema d’alarma: El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més a més
d’acústiques, i també haurà de ser apte per emetre missatges per megafonia, o en el
seu cas es disposarà d’un megafon que haurà de ser accessible pel cap de seguretat
de l’activitat. S’ajustarà amb allò que disposa el Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis (aprovat pel Reial Decret 513/2017, del 22 de maig). La seva
instal·lació serà executada per l’empresa que designi l’Entitat.

●

Boques d’incendi equipades: Entenem que no es exigible la instal·lació de BIEs en
la mesura que no es consideren necessàries per a la protecció de les persones degut
al baix temps d’evacuació, sinó únicament per a la limitació de danys materials.

●

Hidrants exteriors: Els hidrants exteriors (situats a la via pública) més propers, són:
■

Hidrant d’arqueta DN 100 (Plaça Sota Ribes).

■

Hidrant de columna DN 100 (Passeig de Circumval·lació, davant Camp de
Futbol Ribes).
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4)

Procediments en cas d'emergència

●

●

Prevenció: L'organització adoptarà les mesures de prevenció de riscos següents:
○

Informar a l'Àrea de Governació de l'Ajuntament l de que s'està produint l’activitat

○

Es disposarà d'una farmaciola amb els útils necessaris per realitzar primers auxilis
situada a la barra del bar social i/o el control tècnic de la carpa i/o de l’espai
reservat a l’organització

○

Es respectaran els protocols se seguretat específics per mantenir les
infraestructures del festival en optimes condicions, i per minimitzar danys en cas
d'accident.

Emergències: En cas de produir-se una emergència es realitzaran les següents
accions:

●

○

En cas de produïr-se una alteració de l'ordre i la convivència dins de l’àmbit del
festival, es contactarà directament amb el cap de Governació de l'Ajuntament

○

En cas de produir-se una emergència sanitària es trucarà al 112 per tal de que
s’iniciï el protocol corresponent.

○

En cas de produir-se un incendi es trucarà al 112, i al servei de bombers de
Vilanova i la Geltrú 93 815 00 80 per tal s'iniciï el protocol corresponent.

Protocols d’emergència: de manera resumida es presenten els següents protocols
d’actuació en cas d’emergència:
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FITXA 01: PROTOCOL D’ACTUACIÓ GENERAL

EN SITUACIÓ DE NORMALITAT
·

Convocar i participar en la reunió informativa prèvia a l’inici de l’esdeveniment

·
·
·
·

Estar localitzable permanentment

Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons.

Ser la persona responsable que es tinguin actualitzats i disponibles els plànols pels mitjans d’emergència externs.

Ser el responsable que les claus del recinte estiguin disponibles pels mitjans d’emergència externs, en el cas que n’hi hagi.

·

Convocar i participar en la reunió en concloure l’esdeveniment

DURANT L’EMERGÈNCIA
·
·

Acudir o contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.

Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d’emergència.

·
·

Confirmar que s’ha TRUCAT AL 112/ TRUCAR al 112.

·
·
·
·
·

Avisar el CRA de la Policia Local.

Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d’emergència.

Coordinar les operacions de control, supressió de l’emergència i d’informació.

Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent, dels espais afectats o de tots els espais de l’esdeveniment.

Decidir i donar l’ordre de confinament, si és que es considera pertinent, dels espais afectats o de tots els espais de l’esdeveniment. Indicar el lloc
o llocs de confinament segons el nombre de persones en risc.

·
·

Avaluar la situació d’emergència.

Decidir la suspensió o cancel·lació parcial o definitiva d’una activitat o de tot l’esdeveniment

Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l’emergència, d’acord amb els responsables els serveis d’emergència externs.
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INCENDI EN LES
INSTAL·LACIONS


ALLAU DE
PERSONES

INUNDACIONS

INCENDI
FORESTAL

Coordinar el grup de control i
seguretat

·

Coordinar el grup de
control i seguretat

·

Coordinar el grup de
control i seguretat

· Coordinar el grup
d’evacuació i confinament

·

Coordinar el grup de
primers auxilis

·

Coordinar el grup de
primers auxilis.

ALTRES

·

Coordinar els grups
d’emergència junt amb
els mitjans d’ajut externs

EN FINALITZAR L’EMERGÈNCIA
·

Assegurar el retorn a la normalitat organitzant els treballs que calguin.

·
·
·

Investigar les causes de l’emergència.

En el cas que es detectin possibles millores d’autoprotecció, proposar-les al responsable de l’esdeveniment.

Si s’ha donat ordre d’evacuació / confinament i el risc ja ha finalitzat donar l’ordre de tornada a la normalitat i si és el cas, de continuar amb el
desenvolupament de l’esdeveniment

Memoria de Seguretat  - Carpa Revolució 8

Fes + Chapeau

Protocol Antiincendis

Centre d’Alarmes
i Comunicacions
(CAC)

Notificar-ho al cap d'emergència

Trucar al 112

Mantenir una línia de comunicació oberta

Verificar avís d'incendi

Enviar les notificacions pertinents
als EPI

Enviar les notificacions pertinents a tots els equips actuants

Activar l'alarma d’avís als assistents (alarma acústica, per exemple)

Cap d'emergència

Avaluar la situació

Activar el nivell d'alarma
restringida

Activar el nivell d'alarma general

Ordenar l'activació dels equips d'intervenció

Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació

Ordenar l'evacuació

Equip de control i
seguretat

Allunyar les persones alienes als equips d’emergència de la zona o indret

Acordonar la zona

Facilitar l’accés a la zona dels equips d’emergència i a l’ajut extern

Col·laborar en les tasques d’evacuació

EPI

Notificar avís d'emergència al CAC

Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades

Extingir el conat d'incendi

Aïllar l’esdeveniment per evitar la propagació a llocs o instal·lacions properes

Tallar el subministrament elèctric

Assegurar la zona de l’emergència i controlar els accessos i sortides
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Informar/alertar el CAC de
l'evolució de l’incendi

Equip/s
d'evacuació i
confinament

Desallotjar

Col·laborar amb l'evacuació o confinament d’infants, nens, personal, etc.

Coordinar l'evacuació de l’activitat o de l’esdeveniment cap a una zona segura

Moure i conduir els assistents per l'itinerari d'evacuació

Fer una revisió final de la zona evacuada per garantir que no hi queda ningú

Informar el cap d'emergència del resultat de l'evacuació

Equip/s de
primers auxilis

Protegir els afectats del perill allunyant-los de la causa

Atendre els ferits facilitant-los els primers auxilis

Rebre les ajudes externes d’urgències i col·laborar-hi per traslladar els ferits
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5)

Serveis Sanitaris
Segons estableix la normativa REPAR, a l'article 48: “Els establiments d'espectacles
musicals i les activitats recreatives musicals a partir de 1.000 persones d'aforament
autoritzat i els establiments de règim especial amb qualsevol aforament autoritzat han de
disposar d'una infermeria amb instal·lacions, materials i equips adequats per prestar els
primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. La infermeria pot ser substituïda
per una farmaciola i la presència de vehicles medicalitzats mentre l'establiment estigui obert
al públic o l'activitat recreativa s'estigui duent a terme.”
Com que l’aforament autoritzat no supera les 1000 persones no serà necessari disposar

d’ambulàncies. Serà necessari disposar, com a mínim, d’una farmaciola amb els
materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d’accident,malaltia o crisi
sobtada.
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6)

Telèfons d’interès
Es subministrarà aquesta llista de telèfons per tal que l'organització pugui comunicar
qualsevol situació d'emergència.
Emergències

112

Urgències sanitàries

112

Bombers de la Generalitat

112

Mossos d’Escuadra

112

Bombers de Vilanova

93 815 00 80

Policia Local (urgències)

900 700 091

Hospital Sant Camil

93 896 00 25

Centre Bàsic de Salut de Ribes

93 896 26 86

Centre Bàsic de Salut les Roquetes

93 814 51 82

Servei Català de Trànsit

902 400 012

Servei Meteorològic de Catalunya

807 440 349

Servei de Taxi

671 671 327

FARMACIES

Farmàcia Arizcun (Ribes)

93 896 40 00

Farmàcia Gonzalvo (Ribes)

93 896 19 17

Farmàcia Miret (Ribes)

93 896 35 79

Farmàcia Morera (Les Roquetes)

93 814 19 21

Farmàcia Pascual (Les Roquetes)

93 893 24 87

Farmàcia Duran (Les Roquetes)

93 893 29 16
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Signa a tots els efectes el present document Oriol Rocamora Blanch, amb NIF 47745622Z,
arquitecte col·legiat amb número 72073 pel COAC, amb direcció a Passatge Josep Rossell
Artigas 8 de Sant Pere de Ribes.

Oriol Rocamora Blanch
Sant Pere de Ribes
25 de Març de 2018
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