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1. MEMÒRIA
1.1. 1. OBJECTE, TERMINI DE L'ACTIVITAT, EMPLAÇAMENT I OCUPACIÓ.

És objecte del present  projecte descriure les instal·lacions de caràcter temporal  que  se sol·licita
realitzar durant el període i en l'emplaçament que s'indica, com a justificació del compliment del que
disposa el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell,  pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament  de la  Llei  14/2010,  de 3  de desembre,  de la  Generalitat,  d'Espectacles  Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, normativa que li és d'aplicació, perquè servisca de base
com a document tècnic per a sol·licitar i obtindre de l'Excm. Ajuntament d'Alacant:

– Autorització d'ús i ocupació temporal de la via pública.
– Procediment d'obertura mitjançant Declaració responsable.

L'autorització d'ocupació i ús temporal de la via pública té com a objecte obtindre el dret d'ús i gaudi 
privatiu d'un espai urbà per al muntatge sol·licitat destinat a:  OBJECTE: DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
O ESPECTACLE A REALITZAR:



1.1.2  TIPUS  D'ACTIVITAT,  ELEMENTS,  MOBILIARI  I  ACTES  CONCRETS  A
REALITZAR.

La declaració responsable que acompanya la sol·licitud té com a objecte obtindre l'autorització
municipal per a poder desenvolupar l'activitat o esdeveniment proposat, que comportarà:
(Marqueu el que s'haja d'instal·lar o realitzar)

Es realitzara un tancament perimetral a la zona sol·licitada.

Es procedirà a realitzar  a la zona sol·licitada algun tipus d'instal·lació o muntatge
eventual desmuntable:

Escenaris.

Atraccions firals, recreatives, unflables.

Carpes, pòrtics i estructures temporals. (Truss, sonorització i il·luminació)

Jocs inflables.

Altres:

Es realitzara espectacle o activitat amb animals a la zona sol·licitada.

Es realitzarà algun tipus d'activitat o competició esportiva a la zona sol·licitada.

Col·locació de taules i cadires a la zona sol·licitada.

Col·locació d'ombrel·les a la zona sol·licitada.

Col·locació de barres a la zona sol·licitada.

Col·locació de parades (sense caseta) o semblants.

Es realitzarà una cavalcada o cercavila amb carrosses

Es necessitaran instal·lacions energètiques per a la realització de l'activitat.

Grups electrògens. Generadors.

Sonorització.

Enllumenat relatiu a l'establiment públic, objecte del projecte. 

Instal·lacions frigorífiques: neveres, congeladors.

Receptors elèctrics, forns, fregidores, planxes, pastadores, etc. 

Instal·lacions GLP, cuines, planxes, barbacoes, paellers.

Es realitzarà consum d'aliments a la zona sol·licitada.(*)



1.2. EMPLAÇAMENT I OCUPACIÓ.

El muntatge de les instal·lacions descrites no entorpeix l'accés a la via pública des dels portals dels edificis 
contigus.

L'ocupació i l'ús temporal de la via pública comprendrà les següents vies urbanes o places:

La superfície d'espai públic a ocupar per als usos descrits és de m2, que
queda representada en els plànols presentats.

Marqueu el que corresponga

L'aforament màxim previst per a la zona a ocupar és de persones.

La qual cosa representa el coeficient de persones/m2 (aquest coeficient es determina basant-se en 
l'espai realment disponible, és a dir, eliminats els ocupats per altres elements instal·lats a la zona). 
Justificació de l'aforament/estimació públic assistent o participant, etc. segons el que preveu el Titol X del 
RD 143/2015.

Justificació:

Nota: En el cas que hi haja distintes instal·lacions (carpes, escenaris, etc.) cal justificar l'aforament màxim en cadascuna.

No hi ha determinació de l'aforament. ( En el cas que l'activitat o espectacle es desenvolupe en espai 
obert no tancat )

I en aquest cas:

L'estimació de públic assistent i/o participant en l'esdeveniment és de persones.

No hi ha determinació de l'aforament en l'activitat.
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1.3.A. INCIDÈNCIES EN L'ENTORN.
Indiqueu si hi ha algun tipus d'incidència extraordinària com a conseqüència de l'activitat,
(AFECCIÓ  A  ZONES  VERDES,  ACCESSIBILITAT  DE  VIANANTS,
SENYALITZACIÓ  NECESSÀRIA,  ACCESSIBILITAT  DELS  SERVEIS
D'EMERGÈNCIES  A  LA  ZONA  (bombers  i  sanitaris),  SOROLL  I  RESTA  DE
POSSIBLES AFECCIONS, en l'entorn de l'activitat
Descripció d'incidències:

1.3.B. INCIDÈNCIES EN L'ENTORN RELATIVES AL TRÀNSIT I MOBILITAT.
Les incidències extraordinàries relatives al trànsit i mobilitat com a conseqüència de l'activitat,
(TALLS DE TRÀNSIT, PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT, OCUPACIÓ DE ZONES DE PAS
O  D'EIXIDA  DE  VEHICLES,  ACCESSIBILITAT  DE  VIANANTS,  SENYALITZACIÓ
NECESSÀRIA  I  RESTA  DE  POSSIBLES  AFECCIONS  RELACIONADES)  en  l'entorn,
HAURAN  D'OMPLIR-SE  EXCLUSIVAMENT  EN  L'ANNEX  III, integrat  en  la
documentació de l'expedient de sol·licitud d'Aprovació Programa d'Actes i Calendari de Festes.
(Tradicionals, Fogueres, Moros i Cristians, etc.)     

1.4. PRESTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES PER L'AJUNTAMENT.
EN CAS DE SOL·LICITAR LA  PRESTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS A
l'AJUNTAMENT, CAL  OMPLIR l'annex I (subministrament de cadires, taules, escenaris,
tarimes, etc.) I L'ANNEX II, QUAN SE SOL·LICITEN PUNTS DE LLUM.

(SE CITARAN EN EL SEGÜENT APARTAT I ES REGISTRARÀ INDEPENDENTMENT).

Descripció de serveis sol·licitats:
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1.5. MOBILIARI I INSTAL·LACIONS AUXILIARS A REALITZAR AMB MOTIU 
DE L'ACTIVITAT:

1.5.1.  TANCAMENT PERIMETRAL.   

No es farà cap tancament a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el següent tancament, la delimitació i acotació del 
qual es realitzarà mitjançant tanques desmuntables, segons la descripció següent:

Es realitzarà tancament dels següents elements dins de la instal·lació (grups
electrògens, cablejat, torres d'il·luminació, grups de sonorització, etc.) :

1.5.2. ESCENARIS I TRIBUNES.

1.5.2.1. ESCENARIS I TARIMES.

No s'instal·larà cap escenari o tarima a l'emplaçament sol·licitat. 

A l'emplaçament sol·licitat s'instal·larà el següent escenari:

Descripció:

L'escenari té una dimensió de metres  per metres, garantint-se una sobrecàrrega mínima de 
500 Kg/m2 i, un aforament de persones, la qual cosa representa una persona per cada 2 m2.
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Les  seues  característiques  tècniques  i  constructives  són:  (cal especificar  totes  les
característiques d'aquesta instal·lació).

S'instal·larà tarima d'alçària màxima 40 cm

Les seues característiques tècniques i constructives són: (cal especificar totes les característiques d'aquesta 
instal·lació).

MARQUEU QUAN S'HAJA SOL·LICITAT LA PRESTACIÓ A INFRAESTRUCTURES DE 
L'AJUNTAMENT, DE L'ESCENARI O TARIMA.

1.5.2.2. TRIBUNA.

No s'instal·larà cap tribuna a l'emplaçament sol·licitat.  A 

l'emplaçament sol·licitat s'instal·larà la tribuna següent:

Descripció:

La tribuna té una dimensió de metres per metres, garantint-se una

sobre càrrega mínima de 500 Kg/m2 i, un aforament de persones, la qual cosa 

representa una persona per cada 2 m2.

Les  seues  característiques  tècniques  i  constructives  són:  (cal especificar  totes  les
característiques d'aquesta instal·lació).



1.5.3. CARPES, PÒRTICS I ESTRUCTURES TEMPORALS. (Truss, sonorització i il·luminació) 

No es realitzarà la instal·lació de carpes a l'emplaçament sol·licitat.

A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge de carpes prefabricades.

Descripció:

Nombre uts. Tipus (designació comercial) Llarg (m) Amplària (m) Alçària(m)

Característiques constructives de les carpes, pòrtics o estructures temporals i del seu muntatge:

La instal·lació compleix la Norma Europea EN 13782: “Estructures temporals, carpes, seguretat " i
les seues Normes de consulta, la Norma EN 15619: “Tèxtils PVC per a Carpes” i el Protocol de
Seguretat per a “Carpes-Estructures mòbils” denominat “Disposicions de seguretat aplicables als
establiments especials”, avalat per l'Associació empresarial ASPEC, que regula les condicions que
han de complir les instal·lacions desmuntables.

Igualment, la instal·lació compleix les condicions tècniques que estableix el Títol X (Condicions
tècniques”) del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament  de  la  Llei  14/2010,  de 3  de desembre,  de la  Generalitat,  d'Espectacles  Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6.414, del 10.12.2010).

La descripció de la composició, forma, color, els elements constructius i materials acabats
és la següent:
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L'estructura de la instal·lació té una capacitat portant i resistència mecànica que garanteixen la 
seua estabilitat estructural i seguretat, i compleix amb les exigències constructives que determina el 
Document Bàsic de Seguretat Estructural del Codi Tècnic de L'Edificació, aprovat pel RD

314/2006, del 17 de març, publicat en el BOE del 28.03.2006.

A continuació es justifica el compliment del que disposa el Document Bàsic-Seguretat Estructural 
(DB-SE) del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març):

El material de revestiment dels elements de cobriment, tancament i protecció de la carpa presenten
una reacció al foc de classe A2, d'acord amb el Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de
reacció i de resistència al foc.

Així mateix, es compleix el que disposa l'article 216é del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del
Consell,  pel  qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei  14/2010,  de 3 de desembre, de la
Generalitat,  d'Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives  i  Establiments  Públics  (DOGV núm.  6.414,  del
10.12.2010).

S'adjunten els certificats emesos pel fabricant de la Instal·lació.

1.5.4.  ATRACCIONS FIRALS, RECREATIVES I   I  NFLABLES.   

No s'implantarà la instal·lació d'atraccions firals a l'emplaçament sol·licitat.
A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge d'atraccions firals 
prefabricades.
A l'emplaçament sol·licitat s'efectuarà el muntatge d'atraccions unflables.
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Descripció: 

Nombre uts. Tipus (designació comercial) Llarg (m) Amplària (m) Alçària(m)

Característiques:
S'adjunten els pertinents projectes tècnics de les atraccions firals descrites, 
subscrit per facultatiu competent o elaborat i subscrit per empresa amb 
qualificació OCA.

1.5.5.  CASETES PER A VENDA 0 SEMBLANTS.   

No es realitzarà la instal·lació de casetes a l'emplaçament sol·licitat.
A l'emplaçament sol·licitat, s'efectuarà el muntatge de casetes 
prefabricades.

Nombre de casetes sol·licitades:

Les casetes tenen les següents característiques tècniques i constructives:
Casetes: numeració en plànols, dimensions i ús.

Caseta Llarg(m) Ample(m)
Ú

Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
61
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62
63
64
65
66
67
68
69
70

Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Caseta Llarg(m) Ample(m) Ús Codi
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BARRES I/O CUINES.  
No es realitzarà la instal·lació de barres o cuines.

S'instal·laran barres o cuines a l'emplaçament.

Descripció:

Nombre de barres a instal·lar:

Les barres a instal·lar tenen unes dimensions de: m        x m

La superfície total ocupada per al servei de barres, cuines i semblants és de m2

(Cal especificar totes les característiques d'aquesta instal·lació, tipus de foc, cambres frigorífiques,etc.)
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Descripció dels elements que la constitueixen:

1.5.7. TAULES I CADIRES.

Nombre de taules que se sol·liciten Dimensions de les taules: Nombre total de
cadires a col·locar:

(metre x metre):col·locar:
Característiques de les taules, ubicació:

MARQUEU QUAN S'HAJA SOL·LICITAT LA PRESTACIÓ A INFRAESTRUCTURES DE 
L'AJUNTAMENT, DE LES TAULES I CADIRES.

No es té prevista la seua instal·lació.
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1.5.8. OMBREL·LES   I ALTRES ELEMENTS COM TENDALS O PARA-SOLS QUE PER LES 
SEUES CARACTERÍSTIQUES NO   NECESSITEN   ANCORATGE I QUE NO SUPOSEN   AUGMENT 
DE RISC.   

No s'instal·laran elements d'ombra
A continuació es relacionen els elements d'ombra d'aquest tipus:

Nombre: DESCRIPCIÓ: Dimensions (en metres):

1.5.9. MESURES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS.   

Es compleix, amb caràcter general, el que disposa el Document Bàsic de Seguretat d'Incendis núm.3
(DB-SI 3 i 4) del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006, de 17 de març).

Hi haurà suficients extintors d'incendis i de l'eficàcia adequada:

Nombre
d'Extintors:

Agent extintor: Capacitat kg: Ubicació:

S'instal·laran normalment dos extintors en el cas d'existir cuina d'eficàcia 21A-113B i un addicional
de CO2 en el cas d'existir quadre elèctric. La revisió estarà vigent. No obstant això, sobre aquest
particular caldrà ajustar-se al que indique en el seu informe el SPEIS.

1.5.10.  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.   

CONNEXIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.
Es descriu  i  es justifica el  subministrament elèctric  a  les instal·lacions  proposades,  a

través de  connexió de la companyia subministradora (subministrament temporal) o, si és el cas,
mitjançant generadors elèctrics, de la manera següent:

-El titular de les instal·lacions s'abstindrà de realitzar-hi cap manipulació, havent de ser realitzades per
instal·lador  autoritzat.  Abans  de  la  posada  en  servei  obtindrà  i  tindrà  en  custòdia  els  Certificats
d'Instal·lador Autoritzats per la Conselleria, així com la preceptiva Informació de l'Usuari. (art. 17 al 22
REBT aprovat per RD 842/2002.)

-S'adjuntaran els Certificats d'Instal·lador Autoritzats per la Conselleria (art. 17 REBT)
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-La instal·lació tindrà la preceptiva presa de terra. (ITC-BT-04)

-Tots els conductors en zones accessibles al públic tindran una tensió d'aïllament 
016/IKV.ITC-BT-20.

-Totes les altres estaran davall frese amb característiques suficients segons taula 6. 
(ITC-BT-21)

-El quadre elèctric, si està accessible al públic, estarà a una altura mínima de 2,5 m (ITC-BT-21)

-Els equips accessibles al públic tindran una tensió de contacte límit de 24 v (ITC-BT-21) - 

Els quadres elèctrics tindran una IP45-ITC-BT-034.

L'article i les ITC fan referència al reglament següent: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Instruccions Tècniques Complementàries. REBT i ITC. Ja indicat.

Característiques principals:

ALIMENTACIÓ:

S'APORTA COM A ANNEX CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ DEPOSITADA
EN  LA  CONSELLERIA  COMPETENT  PER  A  L'OBTENCIÓ  DE
L'AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI:

Descripció de les instal·lacions elèctriques (en cas de no aportar còpia de la documentació depositada en
Conselleria)
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Taules i expositors sol·licitats:

Nombre de   taules:
Nombre d'expositors:

Dimensions unitàries i usos (aprofitament de la via pública) segons Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
per Ocupació de la Via Pública BOP núm. 155 de 14 d'agost de 2.014:

Amb les següents característiques:
Usos previstos:

Ús:

(Tipus)

Descripció de l'Ús:

1 Exposició o presentació de productes artesanals

2 Exposició o presentació d'articles propis de la foguera

3 Activitats artístiques i socioculturals

S'instal·laran les parades següents:

Lloc

núm.:

Llarg

(m):

Ample 
(m):

Superfície

(m2)

Ús :

(T ipu s)
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1.5.12.  CARROSSES.   

No s'utilitzaran carrosses.

En l'esdeveniment sol·licitat s'efectuarà la desfilada de carrosses, que circularan en circuit tancat.

* En tot cas:

S'adjunten els certificats de seguretat i solidesa estructural de les carrosses, tant autopropulsades com remolcades.

S'adjunten Certificats d'Instal·lació elèctrica receptora. * En el cas que les carrosses no siguen autopropulsades: 

S'adjunten els certificats d'homologació (ITV) dels vehicles d'arrossegament aptes per a la circulació en vies i terrenys públics, així com, permís de 

circulació, assegurança obligatòria en vigor, junt amb rebut de pagament, de cadascun.

S'adjunten característiques tècniques i constructives de les carrosses, relacionades a continuació:

Nombre orde Llarg (m) Ample (m) Alçària (m) Aforament 
màxim 

Instal·lació

elèctrica
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1.5.13.  DESCRIPCIÓ D'ALTRES INSTAL·LACIONS O ELEMENTS.  

En aquest apartat es reflectiran altres instal·lacions o elements com:

Evacuació d'aigües residuals.

Recollida de residus sòlids.

Dotacions higièniques, lavabos.

Dotacions sanitàries, zona de primers auxilis, farmaciola.

Senyalització.

Altres elements, indiqueu tipus:

Descripció:



1.6. EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA.
Es descriuen i es justifiquen els recorreguts i mitjans d'evacuació d'emergència, eixides, etc., 

d'acord amb el que disposa el Capítol II del Títol X del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6.414, del 10.12.2010); 
així com al que determina el Document Bàsic Seguretat d'Incendis (DB-SI) del vigent Codi Tècnic de 
l'Edificació.
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1.7 INSTAL·LADORS AUTORITZATS QUE HI INTERVINDRAN.
Les  instal·lacions  a  realitzar  seran  efectuades  únicament  per  instal·ladors  autoritzats  per  Organisme
Competent, obtenint i conservant en el seu poder el peticionari, de forma prèvia a l'inici de l'activitat, les
autoritzacions de posada en servei pertinents en aplicació de la normativa sectorial d'aplicació:

En  el  moment  de  presentar  aquesta  sol·licitud  no  s'ha  decidit  sobre  els  instal·ladors  que
intervindran en el muntatge de les instal·lacions.

Tipus d'Instal·lació Instal·lador autoritzat Telèfon Potència

ELÈCTRICA
GAS (GLP)
FRIGORÍFICA
ALTRES:

Observacions: (Els instal·ladors autoritzats són de lliure elecció del titular de la instal·lació. Indique ací si en el moment de realitzar 
la presentació de la present Memòria Descriptiva no ha decidit els instal·ladors autoritzats que realitzaren la instal·lació, poden consultar la 
Gia PROP de la Conselleria a fi d'obtindre un llistat dels instal·ladors autoritzats.)

1.8 CONCLUSIONS.

La instal·lació que es pretén compleix la normativa sectorial que li és aplicable i en particular el que disposen
els articles 107é i 108é del 114é i 115é del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova
el Reglament de desplegament de la  Llei  14/2010,  de 3 de desembre,  de la  Generalitat,  d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 7.615, del 15.09.2015).

Alacant, de de

El tècnic competent, número col·legiat:

Titulació:

Ft.:
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2. PLÀNOLS

ÍNDEX:

2.0. PLÀNOL DE SITUACIÓ
(Amb base en Mapa d'Alacant del WEB Municipal htpps://guiaurbana.alacant.es/  ) 
2.1. PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

(Sobre la cartografia municipal o de cadastre a escala adequada per a la correcta
interpretació, amb indicació d'amples de vies públiques, definició i tancat de 
l'espai a ocupar, detallant-ne l'emplaçament exacte i la distància amb els distints 
elements urbanístics.)

2.2. PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ I MOBILIARI A INSTAL·LAR 
2.3. PLÀNOL DE COTES SUPERFÍCIES I AFORAMENTS
2.4. PLÀNOL D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
2.5. PLÀNOL DE MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, I EVACUACIÓ
2.6. PLÀNOL D'ALTRES INSTAL·LACIONS

(En aquests hauran de reflectir-se, quedant determinades, instal·lacions o 
elements a instal·lar com:

-Recorreguts d'evacuació.

-Connexions d'aigua potable.

-Evacuació d'aigües residuals.

-Recollida de residus sòlids.

-Dotacions higièniques, lavabos.

-Dotacions sanitàries, zona de primers auxilis, farmaciola.

-Senyalització.

-Altres elements de la instal·lació que es projecten.

http://guiaurbana.alicante.es/)


PLA D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIES
EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT

(Document núm. 8)

ASSOCIACIÓ FESTERA/ORGANITZADOR DE L'ACTIVITAT:

DOMICILI:

TÈCNIC REDACTOR:

TITULAR/RESPONSABLE DE L'ACTIVITAT:

Alacant, de de

0. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ DAVANT D'EMERGÈNCIES.

L'activitat a realitzar està enquadrada dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010, del 3 de desembre de
la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i establiments públics, ja que es troba inclosa
dins  de  l'annex  d'aquesta  llei  que  estableix  el  catàleg  d'espectacles  públics,  activitats  recreatives  i
establiments públics a què li és d'aplicació, en tractar-se l'esdeveniment en qüestió, tal com inclou aquest
annex literalment, d'una activitat que se celebra a l'aire lliure amb motiu d'una festa patronal o celebració
popular amb actuacions musicals, balls, parades, hostaleria i restauració.

Una vegada establit que aquest esdeveniment es troba davall el marc d'aplicació de la Llei 14/2010, i per
tant, de la seua normativa de desplegament, en aquest cas, el Decret 143/2015, d'11 de setembre del
Consell, derivat de l'aplicació d'aquesta última s'extrau que, d'acord amb el seu article 235, sí que haurà
de comptar,  almenys amb un Pla  d'actuació  davant d'emergències,  el  qual  haurà de contemplar  el
contingut mínim establit en l'article 236 del mencionat decret, i que a continuació s'adapta a l'activitat
en qüestió.

Quan es tracte d'activitats que es realitzen en instal·lacions tancades (cobertes) desmuntables o de 
temporada amb un aforament superior a 2.500 persones, o activitats a desenvolupar a l'aire lliure en 
espais definits per un perímetre tancat que tinguen previst un nombre d'assistents igual o superior a 
1.000 persones, o amb perímetre no tancat quan aqueixa xifra supere les 20.000 persones, hauria de 
redactar-se, en compte de Pla d'actuació davant d'emergències, un Pla d'autoprotecció amb l'estructura i 
contingut establits en RD 393/2007 de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció en 
els centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar lloc a situacions 
d'emergència.

1. IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS I DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT. 1.1 

Dades de l'activitat.

Situació/ubicació física.

1.2 Identificació dels titulars de l'activitat.



1.3 Dades del responsable del pla. Director del Pla d'actuació en emergència.

Nom i cognoms:
Correu electrònic:

Telèfons:

Hi ha coincidència del director del pla amb el tècnic redactor en la mateixa persona i aquesta SI NO 
situació es repeteix en altres plans d'activitats/instal·lacions simultànies amb aquesta mateixa
persona com a director dels corresponents plans (Marqueu el que corresponga).

En cas afirmatiu, es descriu a continuació el procediment que s'ha de seguir, el qual permet al director 
del Pla exercir les seues funcions sense declinar la responsabilitat que li correspon:

1.4 Descripció detallada de l'activitat i medi físic en què es desenvolupa1. (Pot 
adjuntar-se en document a part, assenyalant tal opció en aquest apartat)

Versió FIAU_21.0



1.5 Classificació i descripció dels usuaris i públic assistent. Aforament i control de 
l'activitat.

L'assistència prevista per a l'activitat és de 2 persones, d'acord amb la CTE Document
Bàsic SI Seguretat.

Per al control de l'activitat, l'organitzador/titular de la mateixa compta amb persones,
nombre  que  s'ha  valorat  com  a  suficient  per  a  atendre-la  en  funció  de  les  seues  característiques
particulars i necessitats, amb l'objecte de complir la normativa aplicable, en matèria d'autoprotecció.

2. Valor d'assistència expressat en la memòria tècnica de l'activitat.

2. ESTUDI I AVALUACIÓ DELS FACTORS DE RISC I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES.

Es defineix “Emergència” qualsevol fet no desitjat que puga posar en perill la integritat de les persones o
de les dependències que l'alberguen i que requereix una actuació específica per a contrarestar-la.

2.1 Classificació de les emergències. 

Segons la seua gravetat podem 

distingir:

· Conat d'Emergència: Incident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel
personal i mitjans de protecció disponibles.

· Emergència  Parcial:  Incident que  per  a  ser  dominat  requereix  l'actuació  d'equips
d'emergència i que només afecten una part de l'esdeveniment o sector d'aquest.

· Emergència General: És l'accident que necessita l'actuació dels equips d'emergència i la de 
recursos externs. Comportarà l'evacuació de les persones de determinats o tots els sectors de 
l'esdeveniment.

•

2.2 Riscos propis derivats de l'activitat. Riscos antròpics.

Els factors de risc més importants derivats de l'activitat en un esdeveniment d'aquest tipus i que puguen
evolucionar a una situació d'emergència,  precisant accions per al seu control i  tornada a la normalitat
són:

· Riscos socials: A causa de l'estimació inferior a mil persones en el present esdeveniment, el risc
derivat del comportament perillós de la massa de públic pot considerar-se BAIX. D'altra banda,
pot haver-hi riscos derivats d'activitats o comportaments antisocials. En aquest sentit,  són de
consideració i atenció els possibles altercats en matèria d'orde públic.

· Altres  riscos  generats  d'aquesta  naturalesa  poden  ser:  amenaça  de  bomba  o  amenaça  de
sabotatge. Els efectes potencials que en en aquests casos es produeixen, tant en empleats com
en visitants i clients són: generació de terror o pànic, pèrdua de confiança d'empleats, visitants o
clients,  desviació  de  l'atenció  per  a  cometre  un  altre  delicte,  tensions  emocionals  i  fatiga
psicològica.

· Risc d'incendis: Hi ha un risc d'incendi, bé d'origen elèctric, fallades d'instal·lacions, manipulació
o funcionament de fonts de calor o imprudències. En aquest cas, hi ha el risc i es considera
BAIX.

· Risc de lesions: Hi ha risc de lesions com a conseqüència de caiguda, colps i altres traumes,
provocat per ús o emmagatzematge inadequat de substàncies o residus tòxics, ús incorrecte de
la instal·lacions i ús inadequat de fonts de calor. En aquest cas, el risc es considera BAIX.

Els riscos descrits anteriorment estan controlats per l'organitzador, el qual exigeix i/o disposa d'un Pla de
manteniment de les instal·lacions a instal·lar a les empreses subministradores.
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2.3 Riscos naturals.

S'ha de considerar el risc d'inundacions, risc sísmic i riscos meteorològics o climàtics.

Sobre les prediccions i avisos per fenòmens meteorològics adversos s'indica que aquestes situacions de risc
comporten la comunicació oficial a la població per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a
les Emergència en el web    http://www.112cv.gva.es/, corresponent al titular de l'activitat i al director del
Pla interessar-se en aquest sentit pels riscos que afecten la seua activitat i els seus usuaris, a més de per
la mencionada via, per qualsevol altra que s'utilitze i independentment de les accions que l'administració
local puga efectuar.

Independentment del fet que no s'active  cap nivell  de preemergència per qualsevol dels  serveis de
Protecció Civil, en no  aconseguir els llindars de risc important establits per a fenòmens climatològics
adversos, el titular de l'activitat haurà d'extremar la vigilància, i adoptar les mesures preventives que
considere  necessàries  (desmuntatge  d'instal·lacions,  suspensió  de  l'activitat,  etc.),  en  funció  dels
paràmetres  climatològics  reals  en  l'emplaçament  i  data  de  l'esdeveniment,  així  com  per  altres
condicionants que pogueren afectar la seguretat (localització d'alta vulnerabilitat, etc.)

Si es produeixen incidències importants en el seu àmbit competencial, el titular haurà de facilitar 
informació al Centre de Coordinació d'Emergències pels canals habituals o a través del Telèfon 
d'Emergències 112.

3.  IDENTIFICACIÓ  I  DESCRIPCIÓ  DE  LES  PERSONES  I  EQUIPS  QUE  DURAN  A  TERME  ELS
PROCEDIMENTS D'EMERGÈNCIA.

Quant al  control  de l'activitat,  s'ha de tindre  en compte que aquest control  es refereix  a totes les
actuacions necessàries per a controlar tots els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta
adequada a les possibles situacions d'emergència, sota la responsabilitat del titular de l'activitat. El Pla
és un document que a més d'abordar la identificació i avaluació dels riscos, les accions per al control
d'aquests i les mesures a adoptar en cas d'emergència, ha de contemplar o fer referència als mitjans
humans amb què compte per a fer-ho, sent el titular de l'activitat el responsable i el que ha de vetlar pel
compliment de tota la normativa aplicable, inclosa la normativa en matèria d'autoprotecció.

Amb vista al millor funcionament de les instal·lacions d'autoprotecció i per al control d'evacuació de
visitants que puguen trobar-se en les instal·lacions, es considera imprescindible l'existència de personal
format  de  l'empresa,  en  cadascun  dels  torns  de  treball,  que  constitueixen  el  conjunt  de  persones
especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins de l'àmbit de
l'establiment.

En matèria de prevenció, la seua missió fonamental consisteix a evitar la coexistència de condicions que
puguen originar el sinistre. En matèria de protecció, fer ús dels equips i les instal·lacions previstes a fi de
dominar el sinistre, a falta d'això,  controlar-lo fins a l'arribada d'ajudes externes, procurant, en tot cas,
que el cost en danys humans siga nul o el menor possible.

La missió principal de prevenció és la de prendre totes les precaucions que s'estimen necessàries per a
evitar que puguen confluir les condicions necessàries perquè es puga produir l'accident.

A fi que açò siga així, el personal:

· Estarà informat de tots els riscos, tant generals com particulars que es poden presentar en tots i cada 
un dels diferents processos productius dins de l'activitat exercida a l'immoble.

· Indicarà i assenyalarà totes les anomalies que detecte i comprovarà posteriorment que han sigut
esmenades.

· Coneixerà l'existència i ús dels mitjans de què disposa per a actuar en cas d'emergència.
· Mantindrà  els  esmentats  mitjans  protectors  i  preventius  en  correctes  condicions  d'ús  i  de

funcionament.
· Estarà capacitat per a eliminar qualsevol causa que poguera provocar un risc d'accident, ja siga a

través  d'una  acció  indirecta  (donant  l'alarma  a  les  persones  que  s'indiquen  en  el  Pla
d'Emergència, atacant el foc amb els mitjans de primera intervenció de què es dispose.

· Prestarà primers auxilis a les persones que es troben accidentades.
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Dins de les consideracions exposades, es formen els següents equips i càrrecs:

· Director del Pla / cap d'emergència
· Cap d'intervenció
· Equip de primera intervenció
· Equip d'alarma i evacuació
· Equip de primers auxilis

Quedaran nomenats per la propietat o titulars de l'activitat amb les atribucions següents: 

Director del Pla / Cap d'Emergència (CE)

És la  persona encarregada per  la  direcció  per  a  resoldre  les  emergències.  En el  pla  té les  següents
funcions pròpies o delegades:

· Programa de manteniment de les instal·lacions
· Programa de formació de brigada
· Investigació de les emergències
· Funcions delegades com:

◦ Implantació del Pla
◦ Recepció de les alarmes
◦ Declaració del tipus d'emergència
◦ Revisió i actualització del pla.
◦ Supervisió dels exercicis d'evacuació i de les pràctiques dels equips.
◦ Recepció dels parts d'incidències
◦ Recepció i informació a ajudes exteriors

Si durant el funcionament de l'activitat es produïra una emergència aliena a aquesta, el procediment de
control de la qual poguera veure's afectat o condicionat per l'existència de l'activitat,  mentre que les
Ajudes Externes acudeixen al lloc del sinistre, el cap d'emergència ha d'adoptar aquelles mesures en les
seues  instal·lacions  que  considere  necessàries  (interrupció  de  l'activitat,  desplaçament  de  mobiliari,
desmuntatge de tancament, etc.), que previsiblement pogueren facilitar l'accessibilitat i la intervenció dels
agents exteriors en la resolució de l'emergència.

Cap d'Intervenció (CI)

És el coordinador dels equip que intervenen en la resolució de l'emergència. Les seues funcions són:

· Coordinació dels equips que intervenen en la resolució de les emergències.
· Direcció de les pràctiques d'extinció i de primers auxilis que realitze l'equip 

d'emergències.
· Substitució del cap d'emergències.
· Col·laboració amb el cap d'emergències en la formació dels equips.

Equip de Primera Intervenció (EPI)

És l'equip que actua contra l'emergència en el primer moment intentant resoldre-la. Les seues missions
són:

· Actuen contra el sinistre.
· Col·laboren amb les ajudes externes en tot el que aquelles els sol·liciten.

Equip d'Alarma i Evacuació (EAE)

És l'equip que dóna l'alarma en el seu sector i l'evacua. Les seues missions són:

· Donar l'alarma en el seu sector o zona
· Dirigeix el flux d'evacuació
· Comprova que la seua zona està buida
· Controla els evacuats en els punts de trobada

Equip de Primers Auxilis (EPA)

És l'equip que dóna atenció sanitària primària fins a l'arribada de personal sanitari especialitzat. Les seues
missions són:

· Prestar primers auxilis als accidentats fins a l'arribada del personal sanitari especialitzat.
· Ajuda en l'evacuació dels ferits sota la direcció del personal sanitari.
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RELACIÓ
NOMINAL

EQUIP TITULARS

Cap d'emergència

Suplent cap d'emergència

Cap d'intervenció

Suplent cap d'intervenció

Equip de primera intervenció

Equip d'alarma i evacuació

Equip de primers auxilis

Correspon  a  l'organització  de  l'esdeveniment,  concretament  al  director  del  Pla,  l'activació  dels
procediments d'emergència.

4. IDENTIFICACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL QUE HAN DE
SER ALERTATS EN CAS DE PRODUIR-SE UNA EMERGÈNCIA.

En cas d'emergència, bé el responsable del Pla com el personal designat per aquest per a la present
comesa, donarà avís al 112, i comunicarà l'abast del que ocorre i la situació existent indicant els fets, el
lloc exacte de l'incident, l'accés a aquest i els detalls que des del CCE de la Generalitat li siguen requerits.

L'atenció de les possibles emergències en funció del que les genere serà:

· Altercat: d'atenció per part dels Cossos i Forces de Seguretat
· Incendi: d'atenció per part del Servei Municipal d'Extinció d'Incendis
· Accident: d'atenció primària en matèria de primers auxilis i possible trasllat hospitalari davall la

coordinació del CICU.
•

5. PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ DAVANT D'EMERGÈNCIES.

A) Detecció i alertes.

Es defineix ALERTA com la situació declarada a fi  de prendre precaucions específiques a causa de la
probable i pròxima idea d'un succés o accident.

L'alerta consisteix en l'operació de transmissió d'avís a tot el personal dels equips de l'organització per a la
seua mobilització.

Si l'emergència es deu a causes naturals, s'entén per alerta la comunicació a la població de la situació de
preemergència. En aquests casos, tots els equips i personal afectat han d'estar previnguts per a una
actuació immediata.

El sistema de detecció de l'emergència serà:

· Sistemes predictius de l'Administració per als fenòmens naturals
· Detecció humana
· L'alerta es transmetrà per mitjans tècnics sempre que siga possible.

B) Mecanismes d'alarma.

L'ALARMA  és  la  comunicació  de  l'emergència  a  tots  els  usuaris,  visitants  i  públic  assistent  i,  per
consegüent,  l'orde  d'evacuació  de  la  zona.  Es  defineix  com a  “avís  o  senyal  pel  qual  s'informa les
persones perquè seguisquen les instruccions específiques davant d'una situació d'emergència”
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B.1) Identificació de la persona que donarà els 

avisos. Quan es parla d'avisos, es consideren:

· Avís a treballadors, usuaris, visitants i públic.
· Avís a les ajudes externes.

La persona responsable de la transmissió dels avisos serà el director del Pla, o la persona en qui 
delegue que es trobe present en la instal·lació en aqueix moment, el qual transmetrà l'avís general
a tots els ocupants, així com informarà el director del Pla si no fóra el mateix. L'avís a les ajudes 
exteriors es realitzarà directament al telèfon únic d'emergència 112.

B.2) Identificació del Centre de Coordinació d'Atenció d'Emergència de 
Protecció Civil.

El director  del Pla o persona en qui delegue  present en les instal·lacions,  contactarà amb el
telèfon únic d'emergències 112.

C) Mecanisme de resposta enfront de l'emergència.

El director del Pla prendrà la decisió d'evacuar en funció de la seua impressió i de les indicacions que reba
del 112.

Si es decideix evacuar, ordenarà l'evacuació pels mitjans de què dispose de tot el personal i/o
visitants presents.

El director del Pla, o persona en qui delegue que es trobe en el lloc, rebrà les ajudes externes i els
traslladaran tota la informació que se'ls requerisca per aquestes i de què disposen.

D'altra banda, es comprovarà que els mitjans tècnics de funcionament automàtic davant de l'emergència 
(extintors, etc) funcionen adequadament. Tots els usuaris i treballadors seguiran totes les instruccions
donades pel director del Pla.

D) Confinament. (Marqueu el que corresponga)

No és procedent, atés que l'activitat no té habitacles dotats de superfície i condicions tècniques
adequades per al confinament del públic assistent.

Com que es tracta d'una activitat en una instal·lació eventual amb perímetre tancat i a la via 
pública, es considerarà aquesta possibilitat criteri del director del Pla i sempre que l'emergència se
circumscriga a un conat d'emergència segons 2.1.

E) Evacuació. (Marqueu el que corresponga)

Atés que l'activitat es realitza en una zona que no està totalment tancada, el públic assistent i/o 
participants disposen de la via pública, interseccions i passos de vianants, en cas d'evacuació.

Com que l'activitat es desenvolupa en una instal·lació eventual amb perímetre tancat a realitzar a
la via pública, s'empraran els recorreguts d'evacuació establits per les eixides de la instal·lació 
fins al punt de trobada establit. El dimensionament dels recorreguts i les eixides d'emergència 
queda justificat en la corresponent memòria del projecte d'activitat.

Les persones evacuades han de reunir-se en un mateix  punt on se'n puga procedir  al  recompte.  La
situació d'aquest punt de reunió queda reflectida en els plànols adjunts.

Per a una evacuació eficaç, s'han previst les mesures següents:

· L'evacuació de persones amb impediments físics. En aquest cas, l'evacuació s'adaptarà al tipus
d'impediment  físic,  sent  convenient  consultar  les  persones  amb  discapacitat  sobre  la  millor
manera de proporcionar-los ajuda, tenint en compte en cada cas les seues limitacions específiques
i el temps disponible per a l'evacuació.
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· El rescat d'atrapats. A causa dels riscos que suposa per a les persones atrapades i per a les que
intervinguen en l'emergència, el personal de l'organització no haurà de realitzar mai l'operació
de  rescat  de  personal  atrapat  per  les  conseqüències  greus  que  pot  tindre  una  operació
inadequada. L'actuació del personal de l'organització que conega l'incident s'iniciarà amb l'avís al
telèfon d'emergències. Entre aquestes persones, que almenys en seran dos, es localitzarà la
persona atrapada, i des de l'exterior, se l'intentarà tranquil·litzar. No s'ha d'abandonar el lloc fins
al rescat de la persona atrapada.

· El transport de ferits. En traslladar un accidentat o un malalt greu, s'haurà de garantir que les
lesions no augmentaran, ni se li ocasionaran noves lesions o es complicarà la seua recuperació ja
siga per moviments innecessaris o transport inadequat. És millor prestar l'atenció en el  lloc de
l'accident, llevat que hi haja perill imminent per a la vida de la víctima o de l'auxiliador com en
un incendi, perill d'explosió o afonaments.

· La informació a les persones alienes a l'activitat. Per al funcionament correcte de l'evacuació, el
públic assistent ha de conéixer i complir una sèrie d'instruccions fonamentals que es donaran a
conéixer per mitjà d'informació i plans, de manera que es donarà l'alarma en forma adequada,
per a no perdre la calma.

· Altres mesures previstes durant l'evacuació:

L'alarma i evacuació finalitza quan s'acaba l'evacuació i s'informa el 112 de les incidències 
hagudes durant aquesta.

Després,  el  director del Pla començarà la investigació de l'emergència i  vetlarà  perquè el  servei de
manteniment repose els mitjans tècnics utilitzats en l'emergència.

F) Prestació de les primeres ajudes.

Les primeres ajudes són la intervenció pròpia de primers auxilis prestats per l'equip de primers auxilis,
que oferirà les ajudes mèdiques elementals als ferits fins a l'arribada de les ajudes exteriors i vetlarà per
conduir-los fins una zona segura en cas necessari.

Per  a  la  prestació  d'aquestes  primeres  ajudes,  es  disposarà  permanentment  durant  la  duració  de
l'activitat de:

(Marqueu el que corresponga)

SI NO Ubicació:
Farmaciola 3

3. Contingut mínim: desinfectants, antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits
adhesius, tisores, pinces, i guants d'usar i tirar.

G) Mode de recepció d'ajudes externes.

El director del Pla rebrà les ajudes externes informant-los de:

· Ubicació del sinistre
· Característiques conegudes d'aquest
· Incidències produïdes en l'evacuació, si fóra necessari.
· Existència de ferits i/o atrapats.

Romandrà a disposició de les ajudes externes per a informar-los del que necessiten o de les 
informacions que li vagen apareixent.
El director del Pla no finalitza la seua comesa fins que les ajudes externes l'informen de la resolució de
l'emergència i ordena la tornada a l'activitat o el tancament de les instal·lacions.
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6. PLÀNOLS DE SITUACIÓ DE L'ESTABLIMENT I DISTRIBUCIÓ DEL LOCAL, AMB REFERÈNCIA A LES
INSTAL·LACIONS INTERNES O EXTERNES D'INTERÉS PER A L'AUTOPROTECCIÓ. S'adjuntaran com a 
documents annexos.

S'inclouen plànols tancats i a escala (còpia de documents gràfics del projecte d'activitat) que reflecteixen:
· la ubicació i distribució de totes les instal·lacions i activitats
· els mitjans d'autoprotecció (extintors, hidrants, farmaciola/ambulància, etc.)
· els recorreguts d'evacuació i punt de trobada
· les vies principals d'evacuació al centre hospitalari més pròxim

7. PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DEL PLA INCLOENT L'ENSINISTRAMENT DELS EMPLEATS 
DE L'ESTABLIMENT, I SI ÉS EL CAS, LA PRÀCTICA DE SIMULACRES.

El personal empleat o dependent de l'organització de l'esdeveniment coneix els riscos existents en les 
instal·lacions indicada així com els procediments d'actuació en cas d'emergència.

8. DIRECTORI DE TELÈFONS D'EMERGÈNCIES.

Policia Local 092 / 965107200

Guàrdia Civil 062

Director del Pla/Cap d'Emergència

el titular/responsable de l'activitat el tècnic redactor

Nom: Nom:

DNI núm.: DNI Núm.:
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CERTIFICAT TÈCNIC FINAL D'INSTAL·LACIÓ
(Document núm. 9)

DADES DEL TÈCNIC

Nom:

DNI núm.: Núm col·legiat:

Titulació:

Adreça postal: adreça electrònica:

Telèfons:

El tècnic que subscriu, en virtut del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual
s'aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  14/2010,  de  3  de  desembre,  de  la
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, respecte de les
presents instal·lacions compreses en l'activitat de:

CERTIFICA: Que aquestes instal·lacions, ja acabades, han sigut realitzades davall la meua
direcció, ajustant-se al projecte tècnic específic presentat en l'Ajuntament d'Alacant, així com
a les correccions contingudes en els annexos i esmenes exigides a aquest efecte, que han sigut
incorporades a l'expedient, executant-se de conformitat amb l'autorització municipal aprovada,
amb núm. expedient:

FIAU................

Que les instal·lacions reuneixen les mesures necessàries de seguretat i solidesa de tots els seus
elements,  complint  amb tots  els  requisits  exigits  per  la  normativa  tècnica  vigent  que  els
s'apliquen, estant al corrent de les revisions reglamentàries i havent-se efectuat amb resultat
satisfactori les proves i  reconeixements que en ella s'especifiquen. Que les instal·lacions es
corresponen, així mateix, amb la documentació específica presentada davant dels organismes
competents, comptant amb les pertinents autoritzacions de posada en servei.

A la vista de tot això, es reuneixen les condicions necessàries per a l'inici de l'activitat.

Alacant, de de

Firma i segell



ANNEX CONDICIONS SPEIS

Títol del Projecte  

A.IV. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLIDES PEL SPEIS,
QUE HAN DE REUNIR LES INSTAL·LACIONS EVENTUALS A LA VIA PÚBLICA 
OBJECTE D'AQUEST PROJECTE TÈCNIC.

Es redacta el següent apartat atenent a les indicacions contingudes en l'informe 
de data 27 de febrer de 2020, evacuat pel Servei Tècnic de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvament, a fi de justificar que amb la instal·lació projectada es garanteix 
l'accés a les façanes o el pas per davall d'aquestes, als vehicles de rescat en altura del 
Servei de Bombers en el moment de la intervenció, cas de donar-se una situació 
d'emergència.

I  que a causa de la instal·lació projectada no es minven les  condicions del
compliment  del  DBSI  de  les  edificacions  contigus.  És  a  dir,  cap  dels  elements
instal·lats  fa  que empitjoren les  condicions  d'aproximació  i  accessibilitat  a façana
amb què els edificis compten de forma prèvia al muntatge de la instal·lació.

A.IV.1.  ACCESSIBILITAT  DE  VEHICLES  D'EMERGÈNCIES.  APROXIMACIÓ  I
ENTORN.

La instal·lació eventual projectada permet el compliment de les condicions establides
en el Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi 5. Intervenció dels bombers. Per tant:

· Per a complir amb l'aproximació als edificis, es disposa d'una amplària mínima
lliure de 3,50 metres i una altura mínima lliure o gàlib de 4,50 metres.

· Per a mantindre el compliment de l'entorn dels edificis i poder situar el vehicle
de bombers es compta amb un espai de maniobra mínim de 5 metres d'ample i
d'altura  lliure,  l'alçària  dels  edificis  contigus,  la  distància  màxima  fins  als
accessos  d'aquests són menors de 30 metres i  es  compleix  amb la separació
màxima segons la seua altura d'evacuació.



En el nostre cas:

Es garanteix, davall l'exclusiva responsabilitat del tècnic firmant  que aquells elements de la
instal·lació  que  suposen  un  impediment  o  obstacle  determinant  per  a  l'accessibilitat  a
l'interior del recinte i posterior situat dels vehicles d'emergència, són efectivament eventuals
i de fàcil i ràpid desmuntatge, i permeten el seu desmuntatge i retirada en un màxim de 5
minuts,  sense  necessitat  d'operaris  especials  ni  ferramentes  específiques.  Tant  l'espai
d'aproximació i  maniobra necessària,  com els elements identificats  de ràpid desmuntatge
queden reflectits en el corresponent pla de justificació de compliment del present apartat.



A.IV..2 RUTA D'APROXIMACIÓ

S'adjunta pla amb la ruta d'aproximació dels vehicles de bombers des d'una via urbana de
circulació fluida a la zona d'ocupació com a justificació de la viabilitat de l'itinerari indicat.

Sent aquesta ruta:

1.6.4.3. VORERES ADJACENTS

Les voreres contigües a façanes d'edificacions, es mantenen lliures de qualsevol obstacle,
garantint-ne la seua accessibilitat i ús en cas de necessitat.

Alacant, de de

El tècnic competent, núm. col·legiat:

Titulació:

Ft.:
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A.IV.2. PLÀNOLS

ÍNDEX:
A.IV.2.1. PLÀNOL JUSTIFICACIÓ DB-SI 5.

A.IV.2.2. PLÀNOL RUTA APROXIMACIÓ DES DE PARC SPEIS FINS 
A INSTAL·LACIÓ.

-Tenint en compte ocupació d'altres instal·lacions simultànies.
(A fi de facilitar la preparació de la documentació s'adjunta Pla General de Barraques i Racons
corresponent a l'exercici anterior, a mode orientatiu. (Vegeu en document annex en el web.)


