Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
17 de febrer de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA D’APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL DEL 20
AL 23 DE FEBRER I RATIFICAR L’HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ VIGENT
ELABORAT PER LES RUES DE CARNAVAL.
Identificació de l’expedient
Expedient 12847/ 2019 referent a la celebració del Carnaval Xurigué de Calafell del 20 al
23 de febrer i ratificar l’homologació del Pla d’autoprotecció vigent elaborat per les rues
de Carnaval.

1. Atès que la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Calafell organitza la celebració
del Carnaval Xurigué del 20 al 23 de febrer amb el detall general següent:
- Dijous 20 de febrer, 17.30 hores xocolatada popular, espectacle infantil i Pregó a càrrec
del Rei Carnestoltes a la Plaça Catalunya.

Ramon Ferré i Solé

- Divendres 21 de febrer, 22.00 hores inici de la rua de Carnaval de Segur de Calafell
seguint l’itinerari: Pg. Marítim de Sant de Joan de Déu amb c/ Loira, Carme Desvalls,
Pablo Neruda, Av. Catalunya, Pl. Pau Casals, Joan Maragall, Parc de la Casa Vella.
- Dissabte 22 de febrer, 18.00 hores Carnaval infantil al Pavelló Jaume Vilamajó de Segur
de Calafell. 22.00 hores inici de la rua de Carnaval de la Platja de Calafell seguint
l’itinerari: passeig Marítim de Sant Joan de Déu amb Mercè Rodoreda , Manuel Benet
Ortiz, Rambla Costa Daurada, Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, Carrerada d’en Ralet,
Doctor Dachs, Sant Pere, Av. Mn. Jaume Soler, soterrani Renfe i Pl. Estació.
- Diumenge 23 de febrer, 12.30 hores Carnaval Infantil al Pavelló Joan Ortoll. 17.00 hores
inici de la rua de Carnaval de Calafell ( Poble ) seguint l’itinerari: Rambla Mn. Jaume
Tobella, Villaroel, Av. De la Sínia, Vinya Llarga, Pg. de la Unió, rotonda Carretera del
Sanatori amb Pg. de la Unió, Pavelló Joan Ortoll.
2. Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Calafell proposa ratificar el Pla
d’autoprotecció vigent elaborat per les rues de Carnaval i presenta informe, que és del
contingut literal següent:
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“Informe de Protecció Civil sobre l’acte de CARNAVAL 2020. RUES DE SEGUR, DE LA
PLATJA I DEL POBLE i del pla d’autoprotecció.

Fets
L’Ajuntament de Calafell organitza la celebració dels actes de les RUES DE CARNAVAL DE
CALAFELL a celebrar segons el detall de la memòria facilitada per la Regidoria de Turisme,
dels que les dades fonamentals són:
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2. Rua de Calafell platja, dia 22 de febrer de 20207, concentració a les 21 hores. Inici
de la rua a les 22 hores. Amb el recorregut pels carrers: Pg. Marítim de Sant Joan
de Déu amb Carles Barral, Països Catalans, Manuel Benet Ortiz, Av. Mn. Jaume
Soler, Costa Daurada , Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, Crda. d’en Ralet, Dr.
Dachs, Sant Pere, Mn. Jaume Soler, Pl. Estació, i Rotonda cruïlla Ctra. l’Estació
amb Ctra. del Sanatori. Té un recorregut previst d’uns 2.600 metres. Hi ha previst
la col.locació de 1000 tanques de 2 metres per a realitzar un tancament intens en
la zona de més afluència, deixant les zones amb menys afluencia amb tanca-cintatanca. Per a donar cobertura a tot el recorregut, hi ha planificats 80 persones de
seguretat amb tasques de control d`accés i acompanyament a la rua.
3. Rua de Calafell poble, dia 23 de febrer de 2020, concentració a les 16 hores, inici
de rua a les 17 hores. Amb el recorregut pels carrers: Rbla. Mn. Jaume Tobella,
Villarroel, Av. de la Sinia, Vinya Llarga, Pg. de la Unió, Rotonda Ctra. del Sanatori
amb Pg. de la Unió, Pg. de la Unió i Pavelló Joan Ortoll. Té un recorregut previst
d’uns 2.400 metres. Hi ha previst la col.locació de 1000 tanques de 2 metres per
a realitzar un tancament intens en la zona de més afluència, deixant les zones
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1. Rua de Segur de Calafell, dia 21 de febrer de 2020, concentració a les 21 hores.
Inici de rua a les 22 hores. Amb el recorregut pels carrers: Pg. Marítim de Sant de
Joan de Déu amb c/ Loira, Carme Desvalls, Pablo Neruda, Av. Catalunya, Pl. Pau
Casals, cr. Joan Maragall, i Parc de la Casa Vella. Té un recorregut previst d’uns
1.700 metres. Hi ha previst la col.locació de 1000 tanques de 2 metres per a
realitzar un tancament intens en la zona de més afluència, deixant les zones amb
menys afluència amb tanca-cinta-tanca. Per a donar cobertura a tot el recorregut,
hi ha planificats 60 persones de seguretat amb tasques de control d`accés i
acompanyament a la rua.
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amb menys afluència amb tanca-cinta-tanca. Per a donar cobertura a tot el
recorregut, hi ha planificats 64 persones de seguretat amb tasques de control
d`accés i acompanyament a la rua.
A banda dels tres dies planificats, es realitzen dos carnavals infantils:
Dissabte 22 de febrer, que disposara de servei de seguretat privada de 17:00 a 22:00
hores al Pavelló Jaume Vilamajó, de Segur de Calafell
Diumenge 23 de febrer, que disposara de servei de seguretat privada de 12:00 a 14:00
hores, en el pavelló Joan Ortoll, de Calafell

El pla d’autoprotecció disposa de mesures d’autoprotecció específiques i de mitjans: de
seguretat, sanitat i de prevenció segons consta al mateix.
Fonaments de dret
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La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Article 7, sobre l’obligació
de l’autoprotecció, s’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. A l’article 9, de mesures d’emergència per a la població:
evacuació, confinament, restricció de l’accés (entre altres). A l’article 13, sobre reducció
del risc, s’estableix que 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 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 no delimitats amb un número de participants superior a 10.000 persones i inferior a
20.000 persones, o aquelles que són considerats d’especial risc o que presentin un risc
significatiu. També 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.
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L’Ajuntament de Calafell va aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’acte de CARNAVAL
DE CALAFELL, i disposa de manual d’actuació bàsic per a emergències en àrees de pública
concurrència (espectacles a l’aire lliure).
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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. En el cas de l’acte, en el seu
moment de pas, estaríem en una assistència d’unes 3.000 persones per un acte en espai
no delimitat, amb risc màxim MODERAT (segons anàlisi).
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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).
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.
Conclusions
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Llei 11/2009, d’espectacles públics i activitats recreatives, determina a l’art. 29, d’activitats
sotmeses a llicència, apartat 7, que resten exempts els que són titularitat del mateix
ajuntament. El Decret 112/2010, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
que desenvolupa la Llei 11/2009, defineix quines són els espectacles públics (annex I,
apartat II,e) del catàleg). D’acord amb l’apartat V, de tipologia dels espectacles i de les
activitats recreatives, punt b), en la consideració que l’esdeveniment té lloc en un espai
obert al públic (via pública), precisa de la delimitació de la zona de públic de la de
l’esdeveniment (apartat VI.2) amb aforament molt alt (apartat VII, d), i segons l’aforament
calculat) l’esdeveniment és considera activitat recreativa de caràcter extraordinari.
Aquestos esdeveniments resten regulats als articles 110 i següents del D112/2010, i es
condicionen a les determinacions preceptives (art. 93, 101, 111 i 112) de protecció de la
salut, Prevenció i seguretat per incendis, seguretat ciutadana, protecció civil,
mediambiental i de mobilitat i seguretat vial.
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L’acte es defineix com espectacle públic consistent en el recorregut de carrosses i
comparses per l’interior d’un recorregut tancat i determinat, on el públic general és fora
del mateix, amb la restricció del seu accés llevat d’autorització especial o acompanyament
per personal de seguretat, emergències o organització. Els participants són, segons dades
de l’organització, vora de 6.000 persones i unes 50 carrosses. Entre públic i participants hi
hauria unes 20.000 persones distribuïdes al llarg del recorregut i ocuparien la zona lliure
no reservada a l’acte determinada per abalisament. El catàleg d’activitats del decret
30/82015, apartat B, determina que els actes de fins a 20.000 persones, participants i
assistents, han de disposar de PAU i que aquest és de competència local.
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El pla d’autoprotecció de l’acte de CARNAVAL DE CALAFELL s’ajustaria als requisits i
mesures determinats com a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics envers a les
persones i els béns. Compleix 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.
Estableix com a mitjans mínims d’autoprotecció els següents:
- Segons el reglament de CARNAVAL DE CALAFELL:
o Mesures de seguretat constructives i de solidesa, mecàniques i dels
sistemes elèctrics.
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El pla d’autoprotecció (art. 6, Decret 30/82015) ha de ser revisat sempre que hi hagi una
modificació substancial, i com a mínim cada quatre anys. Ha d’estar actualitzat. L’acte
CARNAVALL 2020 presenta les mateixes característiques, en aquesta edició s`ha suprimit
la col.locació de tancament fixe als carrers on no hi ha afluència de persones que faci que
s`hagin de col.locar tanques, basant-nos en l`històric d`edicions anteriors es veu
desproporcionada i no s`ajusta a la realitat de l`afluència de visitants segons les edicions
realitzades els anys 2017, 2018 i 2019. No disposa de cap modificació substancial que
pugui alterar les condicions de seguretat. La modificació que es realitza és el canvi de
carrer de pas, no es passa pel cr. Vilamar cosa que notablement millorar les circumstàncies
de risc. Així el PAU de l’acte de CARNAVAL és aplicable en la seva totalitat a l’acte de
CARNAVAL 2020.
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Proposo que:
1. Es defineixi l’acte com espectacle públic consistent en el recorregut de carrosses i
comparses per l’interior d’un itinerari tancat, on el públic general és fora del
mateix, amb la restricció de no poder accedir a la zona interior llevat d’autorització
especial o acompanyament per personal de seguretat, emergències o organització,
amb un aforament d’unes 20.000 persones distribuïdes al llarg del recorregut que
ha de disposar de PAU i que aquest és de competència local.
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o Assegurances de RC i persones.
o Control sobre el perímetre del grup de participants.
Segons el PAU:
o Servei de seguretat: segons disposició de la Policia Local.
o Mesures a la mobilitat: restricció de la circulació a la zona afectada.
o Control a l’interior de la zona de la rau per personal de serveis distribuït al
llarg del recorregut
o Mitjans de resposta per situacions sanitària i d’accidents distribuït en la
zona afectada.
o Mitjans de prevenció per tal de identificar situacions de risc i avisos
d’emergència.
o Mesures de seguretat: determinació d’una zona de pas de la rua, amb la
restricció d’accés a aquella persona no autoritzada, i zona exterior a la
lliure concurrència.

2. Ratificar l’homologació del PAU elaborat per les Rues de Carnaval, i que siguin
aplicades les mesures d’autoprotecció, seguretat i mitjans determinades al PAU les
que han d’ajustar-se segons el tipus d`intervenció.

3. Aprovar l’equip d’emergències del PAU és format per:

ORGANITZACIÓ
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CARREC
TITULAR DE L’ACTIVITAT
SUBSTITUT DEL TITULAR
CAP D’EMERGÈNCIES I TÈCNIC
PROTECCIÓ CIVIL
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NOM
RAMON FERRE SOLE
LLUISA LASTRA FLORES
JORDI GIL VALENCIA
IMMA ORTIZ GUIRAO
MARGA RAMON

CAP DE LA POLICIA LOCAL

FRANCISCO LONGO GONZALEZ
SERGIO GONZALEZ PEREZ

POLICIA DE SEGURETAT

COMANDAMENT DE SERVEI

POLICIA DE TRANSIT
CONTROL ACCESSOS

COMANDAMENT DE SERVEI
EMPRESA CONTRACTADA

SERVEIS SANITARIS

EMPRESA CONTRACTADA

SERVEI BRIGADA MUNICIPAL

SALVADOR SILLA

El noms ni determinats ho seran, amb prou antelació, per les respectives organitzacions.

Empreses de serveis i manteniment.

Emergències d’ajuda externa.
EMERGÈNCIES 112
POLICIA / MOSSES D’ESQUADRA
BOMBERS
SERVEIS URGÈNCIES MÈDIQUES (SEM 061)
POLICIA LOCAL - CRA
CECAT
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SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGÜES I CLAVEGUERAM (SOREA)
SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (URBASER)
RECOLLIDA DE RESIDUS (ECOBP)

4. Aprovar el protocol a seguir, que és:
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1. AVIS A CECAT, BOMBERS, SEM I EMERGÈNCIES 112.
2. ACTIVAR EL PLA MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES EN ÀREES DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA, EN ALERTA.
3. RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ A LA ZONA AFECTADA
4. CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ D’EMERGÈNCIES I CENTRES DE COORDINACIÓ
OPERATIVA
5. APLICAR EL PAU DE CARNAVAL DE CALAFELL
6. DESACTIVAR EL PAU I EL PLA D’EMERGÈNCIES SENSE ALTRE COMUNICAT DE
NO HAVER-HI INCIDÈNCIA.
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Facultant al tècnic de Protecció Civil per dur-ho a terme sota indicació de l’autoritat
local de protecció Civil, l’alcalde.”
3. 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, prevenció i
seguretat, medi ambient, igualtat i seguretat ciutadana.
4. Que aquest any, l’Ajuntament de Calafell s’ha compromès a ubicar durant les rues del
Carnaval diferents Punts Liles per actuar a nivell preventiu i reactiu en els cassos
d’agressions sexuals que es donin al municipi i posar en marxa, si es donés el cas, el procés
d’actuació del protocol.

Fonaments de dret
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.
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.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

19/02/2020 ALCALDE

Durant el Carnaval de Segur la ubicació del Punt Lila serà a la Plaça del Port de Segur; a la
rua de la Platja de Calafell s’ubicarà al final del carrer Monturiol tocant amb Passeig
Marítim i a la rua de Carnaval de Calafell Poble serà al costat del CAR de Calafell al
Passeig de la Unió.

4. Reial Decret 2816/1982, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats
recreatives.
5. Reial Decret 390/1990, sobre trànsit, vehicles a motor i seguretat vial.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - TURISME i per unanimitat acorda:

SEGON.- És titular de l’acte el Sr. Ramón Ferré Solé, Alcalde de Calafell.
TERCER.- Adoptar les mesures d’autoprotecció que li corresponen en el àmbit de protecció
civil, facultant al tècnic de protecció civil per a dur-lo a terme.
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PRIMER.- Aprovar la celebració del Carnaval Xurigué de Calafell del 20 al 23 de febrer i
ratificar l’homologació del Pla d’autoprotecció vigent elaborat per les rues de Carnaval.
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QUART.- Donar compliment a totes les particularitats exigides en els informes emesos pels
tècnics municipals.

19/02/2020 ALCALDE

CINQUÈ.- 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 programades
Rues i comparses 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
del Carnaval Xurigué 2020 durant tots els dies que duri l’esdeveniment i en concret a les
següents zones:


A tota la zona de Segur de Calafell compresa entre el carrer del Loira i el carrer
de Carme Desvalls pel passeig marítim, carrer Carme Desvalls fins Av. Espanya,
carrer Pau Neruda i Av. Catalunya fins la Plaça Pau Casals.



A tota la zona de Calafell platja compresa entre el carrer Manuel Benet Ortiz,
passeig marítim fins carrerada d’en Ralet i Mossèn Jaume Soler fins el carrer
d’Àngel Guimerà (plaça de l’estació).



A tota la zona de Calafell poble des de Masia de la Font, Mossèn Jaume
Tobella, carrer Villarroel, Av. de la Sínia, carrer Vinya Llarga i Passeig de la
Unió.

Signatura 2 de 2

Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord als departaments de Turisme, Medi Ambient,
Mobilitat, Prevenció, Igualtat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de
Calafell.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

19/02/2020 SECRETARI
Signatura 1 de 2

SISÈ.- Publicar el present acord en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

93062ba870924bb0987bf9799820fbfe001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

