Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
29 d'abril de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:

PROPOSTA D’AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL RIVERSIDE 2019 EL 4 DE MAIG
AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL I APROVAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’ACTE.
Identificació de l’expedient 2730/2019
Expedient referent a l’autorització de la celebració del Festival Riverside 2019 el 4 de maig
de 2019 al Port de Segur de Calafell i aprovar el Pla d’Autoprotecció de l’acte.

1. En data 24 d’abril de 2019, s’ha aprovat per decret 2019/1943 el contracte de
patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’entitat Club d’amics Razzlers 50’S Car & Rock
and Roll per a la realització del Festival Riverside 2019.
El present contracte estipula entre altres, realitzar dos actes públics oberts a tota la
ciutadania; un d’obert al públic i gratuït, el dissabte 4 de maig, de 10 a 20 hores, al Port
Segur-Calafell ( consistent en exposició de cotxes dels anys 50, cursa 1/8 milla i actuacions
musicals ) i un altre obert al públic, amb entrada de pagament ( descompte d’un 15% per
als empadronats ) a celebrar els dies 2,3, 4 i 5 de maig de 2019, a l’hotel Silken Canadà.
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Fets

2. Que una de les obligacions de l’esmentada entitat és presentar, amb temps suficient,
tota la documentació requerida per la legislació sobre espectacles i protecció civil, inclòs el
Pla de Seguretat i el Pla d’autoprotecció de l’acte.
3. Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament presenta informe de proposta per la
seva aprovació, que és del contingut literal següent:

Fets
Es previst que el dia 4 de maig realitzar l’anomenada FESTA RIVERSIDE, a la zona del Port
de Segur-Calafell, es tracta d’una activitat recreativa, musical i d’espectacles envers
vehicles americans d’abans de l’any 1965. Es preveu una primera fase de muntatge, prèvia
al dia 4, la fase de l’acte al mateix dia 4, i una fase de desmuntatge, posterior al dia 4.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

30/04/2019 SECRETARI

“Informe de protecció civil de l’acte RIVERSIDE, pla i mesures d’autoprotecció.
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El titular de l’activitat és CLUB D´AMICS RAZZLERS 50´S CAR & ROCK AND ROLL, amb NIF
G-25600792, representat per SERGI RODES BELTRAN (NIF. 78086738-J)
Es descriu l’acte com: exposició de vehicles, exhibició d’acceleració d’alguns vehicles i
actuació musical. Cada cosa té lloc en un espai concret, de manera que l’exposició i
concert es centra a l’aparcament cobert del port de Segur i l’exhibició d’acceleració té lloc
a la recta interior del port.
L’aforament previst per l’organització és de fins 900 persones en el recinte a la mateixa
hora, amb un volum de 100 vehicles.
L’assegurança de responsabilitat civil no és presentada.

Fonaments de dret

Ramon Ferré i Solé

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix
el següent:
- article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix que les autoritats de
protecció civil (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels
mitjans d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.
- Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: Les actuacions de totes les
administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els
són pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives
realitzats en espais oberts, estableix:
1. A l’article 112, s’estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts
espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de
complir els requeriments d’aquesta i d’altres disposicions que els afectin, es trobin en
una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens
que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu impacte sigui
admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de
manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
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L’activitat disposa de pla d’autoprotecció (PAU) homologat, de competència local, registre
núm. 9017E/15784/2013 de l’aplicatiu HERMES, amb una vigència de fins a 4 anys.
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2. A l’article 42, de la memòria de seguretat, obliga a disposar-ne per a tots els
establiments i espais oberts on es realitzin activitats recreatives musicals amb un
aforament superior a les 150 persones. Amb els apartats següents:
- Avaluació de riscos, ha de preveure les mesures per afrontar-los i altres
dispositius de seguretat que s’han de comptar.
- Protocols d’intervenció pel personal de seguretat que garanteixi la capacitat de
reacció optima.
- Sistemes de comunicació ràpida amb els serveis externs: policia, serveis
sanitaris i serveis d’intervenció, per afrontar els problemes greus.
- Determinar els dispositius següents:
 Assistència sanitària.
 Vigilància de seguretat, control d’accés i sobre conductes incíviques.
 Condicions higiene i salubritat
3. A l’article 46, de plans d’autoprotecció, obliga a disposar-ne, entre altres, als
Espectacles i activitats, a l’aire lliure, tancats, amb més de 500 persones.

Ramon Ferré i Solé

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, estableix que són
obligats a de gaudir de pla d’autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en
espais delimitats amb un número de participants superior a 2.000 persones, o considerats
d’especial risc. A la disposició addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de
conformitat amb l’art. 3.3, per les activitats no sotmeses a pla d’autoprotecció, un
protocol d’actuació d’emergències on s’especifiquin aquelles mesures per gestionar
qualsevol incidència que els afecti.
L’espai del port de Segur-Calafell és determinat perimetralment per elements permanents:
murs, tanques, barreres i sotmès a disposicions de normativa interna.
El PLA D’AUTOPROTECCIÓ presentat, que gaudeix de contingut i estructura, d’acord amb
l’Annex II del Decret 82/2010 (derogat pel Decret 30/2015 d’autoprotecció) s’ajusta als
requisits i mesures determinats como a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics
envers a les persones i els béns. Compliria els objectius en presentar-se com un document
a mode de manual d’actuació que garanteix:
a) La detecció de l’emergència.
b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants.
c) L’avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda.
d) El confinament o l’evacuació, segons la tipologia d’emergència.
e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar
exposades al risc.
f) La intervenció coordinada.
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4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i
dret, protecció de la salut (higiene i sanitat), prevenció i seguretat per incendis, medi
ambient, mobilitat i seguretat vial, i seguretat ciutadana.
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Cosa que es relaciona amb la memòria presentada on dóna contingut, d’alguna manera,
als apartats determinats a l’art. 42 del D112/2010, essent:
a. Anàlisi del risc.
b. Organització i direcció dels serveis de seguretat
c. Coordinació serveis de seguretat.
d. Supòsits d’actuació interna
e. Suport extern
f. Directori de comunicacions
g. Distribució de l’espai
A l’activitat no s’observa cap modificació substancial, no consten alterades les condicions
de seguretat. No consten incidències en edicions anteriors que motivessin l’anàlisi de
millores i la seva implantació.

Ramon Ferré i Solé

Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Articles 7 i 8 sobre
competència municipal en la prevenció d’incendis i la verificació de les condicions de
seguretat en cas d’incendis, així com el control preventiu per atorgament de llicència
d’activitats. Article 23, de règim d’intervenció administrativa en activitats de caràcter
esporàdic o puntual, es precisa informe preceptiu per a activitats de risc important amb un
aforament superior a 1.000 persones en espais oberts.
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Preceptivament, art. 111 i següents del D112/2010, s’ha de respondre dels apartats
següents:
- Assegurança de responsabilitat civil, i d’acord amb l’art. 80 de quanties mínimes,
del Decret 112/2010, correspon al límit de fins a 1000 persones d’aforament
autoritzat, la quantitat de 900.000 € de capital assegurat.
- Autorització de l’ús de l’espai pel titular. L’acte té lloc a les instal·lacions del port
de Segur-Calafell. L’acte extraordinari ha d’integrar el seu PAU amb el PAU de
l’activitat principal ordinària, port de Segur-Calafell..
- Servei higiènics. Per aforament corresponen 6 cabines: 3 per dones i 3 per homes.
- Consta l’existència del mitjans humans següents:
a. 6 controladors
b. 2 vigilants de seguretat
c. 2 sanitaris i ambulància
d. 2 persones, per servei de primera intervenció per a identificació de
situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció en cas de
conats d’incendi, i evacuació.
- Mesures a la mobilitat.
- Mesures per la seguretat ciutadana.
- Mesures ambientals.
- Mesures sanitàries.
- Mesures contra incendis.
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RD 314/2006, aprova el Codi tècnic de l’Edificació, (DB SI 3, DB SUA 1 a 5), DB SI 4) sobre
condicions d’evacuació d’ocupants, elements d’evacuació, recorreguts d’evacuació,
accessibilitat per a bombers, entre altres, s’estableix el condicionant de no obstacles a les
zones de circulació o pas de les persones, amb recorregut recte i amb amplades superiors
a 5 metres (A>=P/600).
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Conclusions
L’acte FESTA RIVERSIDE presenta les mateixes característiques i naturalesa que el realitzat
l’any 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 i 2018.
L’acte no és sotmès a l’obligació de disposar de:
A. Pla d’autoprotecció d’acord amb el D30/2015, si que hi és segons el D112/2010.
B. Informe de prevenció d’incendis L3/2010, ja que estaríem en una assistència de
fins a 1.000 persones, amb risc màxim MODERAT (segons anàlisi).
C. Mesures correctores per disposar d’amplades d’evacuació suficients (RD314/20016
i RDL2816/82)
És per tot el què informo favorablement el pla d’Autoprotecció de l’acte FESTIVAL
RIVERSIDE 20, d’acord amb el D112/2010, i així es proposa autoritzar l’acte condicionat a
complir les mesures determinades al PAU i a la memòria, i de forma principal les següents:
a. Disposar d’autorització de l’ús de l’espai atorgada pel seu titular.
b. Limitar l’aforament a 1000 persones, el que no s’ha de superar en cap cas.
c. Disposar de 6 controladors amb la funció de control d’accés i de l’aforament
de l’acte.
d. Disposar de 2 vigilants de seguretat que observin el control de la seguretat i de
les conductes incíviques.
e. Disposar de 2 sanitaris i ambulància equipada suficientment per situacions
sanitàries determinades al PAU.
f. Disposar de 2 persones, per servei de primera intervenció per a identificació de
situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció en cas de conats
d’incendi, i evacuació.
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RD 2816/82, aprova el Reglament general de policia i espectacles públics i activitats
recreatives. Capítol I sobre requisits, Capítol II sobre recintes i instal·lacions eventuals, a
l’article 26 estableix que han de estar en llocs de fàcil accés, la capacitat del lloc ha de
relacionar-se amb les amplades de les vies (200 persones/m d’amplada, art. 27 sobre
accessos, han d’estar en la proporció de 400 persones/1,2 m d’amplada, els passadissos
de circulació han d’estar en la proporció de 300 persones/1,8 m (amb increments), art. 28
sobre aforament, on es calcula 1 persona per cada 0,5 m2. En tractar-se d’un local o
establiment les dades de l’aforament, de la capacitat d’evacuació es calculen segons el
CTE.
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g. Determinar el titular qui és el responsable d’emergències de l’acte. Aquest s’ha
de coordinar amb el responsable d’emergències de l’activitat del Port de SegurCalafell tot coordinant ambdós plans d’autoprotecció.
h. Complir les mesures per la cursa d’exhibició, essent: punt 1.4.1 (pàgina 7 i 8)

“... es realitzarà en una recta de l’interior del port esportiu l’exhibició
d’acceleració de 1/8 de milla de cotxes rockabilly. Es condicionarà degudament
tot l’espai de l’exhibició amb les corresponents mesures de seguretat per a
realitzar aquesta exhibició, s’instal·laran doble tanca metàl·lica en tot el
perímetre interior, en el lateral del passeig marítim ja hi ha una tanca de
formigó que actua de protecció. Al tram final de la zona d’acceleració s’hi
instal·laran dos trams de tanques de formigó mòbils en disposició de cunya, hi
haurà controladors en tot el recorregut i extintors en punts estratègics,
l’ambulància estarà situada al final del recorregut, tot està degudament
senyalitzat al plànol corresponent”.
Mantenir les vies d’evacuació lliures d’obstacles.
Complementar les condicions i mesures de mobilitat i seguretat vial, medi
ambient i contaminació acústica, seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en
incendis, i protecció de la salut (higiene i sanitat)

Cal aportar la documentació següent:
- Autorització del port de Segur de Calafell per l’ús de l’espai.
- Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil determinada.
- Identificació i mitjà per contactar i comunicar-se amb el responsable
d’emergències.
- Disposició de coordinació entre els titulars de les activitats i els caps
d’emergències (port i acte).
- Alta a la seguretat social, vinculació de treball, de les persones determinades a la
memòria (mitjans humans).
- Disposició de servei dels recursos materials determinats a la memòria (serveis
higiènics, ambulància).”

Ramon Ferré i Solé
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i.
j.

4. Que, consten en l’expedient els diferents informes d’altres tècnics municipals i els
esmentats actes han estat verificats i conformats pels tècnics de mobilitat, medi ambient,
via pública, sanitat i prevenció.

1. Llei 11/2009, d’espectacles públics i activitats recreatives i el seu reglament Decret
112/2010.
2. Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya i Decret 30/2015, sobre mesures
d’autoprotecció.
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3. Articles 7,8 i 23 de la Llei 3/2010, sobre competència municipal en prevenció i seguretat
en matèria d’incendis i règim d’intervenció administrativa.
4. Reial Decret 2816/1982, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats
recreatives.
5. RDL 6/2015, Text refós de la llei sobre trànsit, vehicles a motor i seguretat vial.
És per això que la Regidora de Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent:
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de TURISME I VIA PÚBLICA - TURISME i per unanimitat acorda:

PRIMER.- Autoritzar la celebració del Festival Riverside 2019 el dia 4 de maig al Port de
Segur de Calafell i aprovar les mesures proposades pel tècnic de Protecció Civil amb la
consideració que l’acte gaudeix de les mateixes característiques i naturalesa que el realitzat
el 2016, 2017, 2018.
SEGON.- Requerir al titular de l’activitat, el CLUB D’AMICS RAZZLERS 50´S CAR & ROCK
AND ROLL, el compliment de les mesures determinades al Pla d’Autoprotecció que està
aprovat i especialment les següents:

Ramon Ferré i Solé

a. Disposar d’autorització de l’ús de l’espai atorgada pel seu titular.
b. Limitar l’aforament a 1000 persones, el que no s’ha de superar en cap cas.
c. Disposar de 6 controladors amb la funció de control d’accés i de l’aforament
de l’acte.
d. Disposar de 2 vigilants de seguretat que observin el control de la seguretat i de
les conductes incíviques.
e. Disposar de 2 sanitaris i ambulància equipada suficientment per situacions
sanitàries determinades al PAU.
f. Disposar de 2 persones, per servei de primera intervenció per a identificació de
situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció en cas de conats
d’incendi, i evacuació.
g. Determinar el titular qui és el responsable d’emergències de l’acte. Aquest s’ha
de coordinar amb el responsable d’emergències de l’activitat del Port de SegurCalafell tot coordinant ambdós plans d’autoprotecció.
h. Complir les mesures per la cursa d’exhibició, essent: punt 1.4.1 (pàgina 7 i 8)

“... es realitzarà en una recta de l’interior del port esportiu l’exhibició
d’acceleració de 1/8 de milla de cotxes rockabilly. Es condicionarà degudament
tot l’espai de l’exhibició amb les corresponents mesures de seguretat per a
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Acord
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realitzar aquesta exhibició, s’instal·laran doble tanca metàl·lica en tot el
perímetre interior, en el lateral del passeig marítim ja hi ha una tanca de
formigó que actua de protecció. Al tram final de la zona d’acceleració s’hi
instal·laran dos trams de tanques de formigó mòbils en disposició de cunya, hi
haurà controladors en tot el recorregut i extintors en punts estratègics,
l’ambulància estarà situada al final del recorregut, tot està degudament
senyalitzat al plànol corresponent”.
i.
j.

Mantenir les vies d’evacuació lliures d’obstacles.
Complementar les condicions i mesures de mobilitat i seguretat vial, medi
ambient i contaminació acústica, seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en
incendis, i protecció de la salut (higiene i sanitat)

Aportar la documentació següent:

02/05/2019 ALCALDE

1. Autorització del port de Segur de Calafell per l’ús de l’espai.
2. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil determinada.
3. Identificació i mitjà per contactar i comunicar-se amb el responsable d’emergències.
4. Disposició de coordinació entre els titulars de les activitats i els caps d’emergències (port
i acte).
5. Alta a la seguretat social, vinculació de treball, de les persones determinades a la
memòria (mitjans humans).
6. Disposició de servei dels recursos materials determinats a la memòria (serveis higiènics,
ambulància).”

Ramon Ferré i Solé
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TERCER.- Donar compliment a totes les particularitats exigides en els informes emesos
pels tècnics municipals.
QUART.- Davant la impossibilitat de complir amb els valors límits d’immissió establerts en
el mapa de capacitat acústica del municipi de Calafell degut a que es troben programats
concerts durant tot el cap de setmana i al ser l’ajuntament l’administració competent, es
considera necessari suspendre de manera provisional els objectius de qualitat acústica a
totes les zones afectades directa o indirectament com a conseqüència dels concerts del
RIVERSIDE a l’Hotel Canadà que es descriuen a l’ANNEX a la memòria de l’acte i durant
tots els dies que duri l’esdeveniment i en concret a les següents zones:
A tota la zona de Calafell platja compresa entre el carrer Àngel Guimerà,
Estany, Mossèn Jaume Soler i el passeig marítim

CINQUÈ.- A la vista de la documentació facilitada per l’organització (document annex) i
ateses les característiques de l’acte a l’hotel Silken Canadà, es proposa que s’adoptin, a les
zones indicades, les següents mesures complementàries:

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. No es podran instal·lar escenaris, carpes ni taules ni qualsevol element en
passadissos i/o en espais que dificultin l’evacuació dels ocupants en cas
d’emergència i que dificultin el pas a la utilització de les portes de sortida.
2. Es posaran els mitjans necessaris per tal de no sobrepassar l’aforament màxim
previst per l’organització.
3. Totes les portes considerades com elements d’evacuació (sortides d’emergència i
entrada principal al recinte, etc.) es mantindran en perfecte estat de funcionament
sense que hi hagi cap element de boqueix que impedeixi la seva obertura. Les
portes considerades com elements de sortida s’obriran en sentit d’evacuació, en
cas contrari caldrà mantenir-les permanentment obertes mentre durin els actes.
4. Es garantitzaran tots els recorreguts d’evacuació de totes les sortides existents fins
a l’exterior considerat com espai exterior segur.
5. Cal que es mantinguin lliures d’obstacles els espais exteriors que es troben propers
a les sortides d’evacuació (sortides d’emergència i portes d’accés al recinte) per tal
de garantir una correcte evacuació en cas d’emergència.
6. Caldrà que funcioni correctament tot l’enllumenat d’emergència, BIE’s, etc.. així
com tots els elements de protecció contra incendis existents.
7. Tots els mitjans de protecció contra incendis estaran degudament revisats i estaran
al dia de la revisions periòdiques corresponents.
8. Estaran senyalitzats tots els equips de prevenció contra incendis (extintors, etc..),
per mitjà dels cartells indicatius homologats de tipus luminescents.
9. Tots els recorreguts d’evacuació així com totes les sortides de l’edifici estaran
degudament senyalitzades per mitjà dels cartells indicatius homologats de tipus
luminescents.

Ramon Ferré i Solé
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SISÈ.- Publicar el present acord en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord a l’entitat Club d’amics Razzlers 50’s car & rock and
roll, hotel Silken Canada i als departaments de Turisme, Via Pública, Medi Ambient,
Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de Calafell.

Dijous 02/05/2019 (Hotel Silken Canada)
Al hall de l'Hotel:
de 22.00 h a 23.30 h un discjòquei

Alexandre Pallarès Cervilla
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ANNEX – PROGRAMA DE LES ACTUACIONS MUSICALS A REALITZAR AMB MOTIU DEL
FESTIVAL RIVERSIDE.
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de 23.30 h a 00.30 h toca un grup
de 00.30 h a fi. (01.30 h aprox.) un discjòquei
Divendres 03/05/2019 (Hotel Silken Canada)
A la terrassa (piscina) de l'Hotel:
de 12.00 h a 13.00 h un discjòquei
de 13.00 h a 14.00 h toca un grup
de 14.00 h a 15.00 h un discjòquei.
A la terrassa (piscina) de l'Hotel:

A la discoteca ( sala subterrània ) de l’hotel :

Ramon Ferré i Solé

de 22.30 h a 23.30 h discjòquei
de 23.30 h a 00.30 h toca un grup
de 00.30 h a 01.30 h discjòquei.
de 01.30 h a 02.30 h toca un grup
de 02.30 h a 03.30 h discjòquei.
de 03.30 h a fi (04.30 h aprox.) discjòquei.

Dissabte 04/05/2019 (Port Segur Calafell)
de 10.00 h a 11.00 h fil musical
de 11.00 h a 12.00 h discjòquei.
de 12.00 h a 13.00 h toca un grup
de 13.00 h a 18.00 h discjòqueis.
de 18.00 h a 19.00 h toca un grup
de 19.00 h a 20.00 h discjòquei.

Dissabte 05/05/2018 (Hotel Silken Canada)
A la discoteca (sala subterrània ) de l’hotel:
de 22.30 h a 23.30 h discjòquei
de 23.30 h a 00.30 h toca un grup
de 00.30 h a 01.30 h discjòquei.

Alexandre Pallarès Cervilla
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de 16.45 h a 17.15 h un discjòquei
de 17.15 h a 18.15 h toca un grup
de 18.15 h a 19.00 h un discjòquei.
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de 01.30 h a 02.30 h toca un grup
de 02.30 h a 03.30 h discjòquei.
de 03.30 h a fi (04.30 h aprox.) discjòquei.

Diumenge 05/05/2018 (Hotel Silken Canada)
A la Terrassa (piscina) de l’hotel
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Calafell, 30 d'abril de 2019 .
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de 12.00 h a 13.00 h un discjòquei
de 13.00 h a 14.00 h toca un grup
de 14.00 h a 15.00 h un discjòquei.
de 15.00 h a fi (16.30 h aprox) un discjòquei.
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