
Manuel Precedo Barbeito como presidente do Cineclube Padre Feijoo; CIF G32008591, con enderezo na
Rúa Ramón Cabanillas núm. 1 entrechán de Ourense e domicilio electrónico; (a efectos de notificación
establecida  na  L.  39/2015  de  1  de  outubro)   cineclubepf@gmail.com ,  segundo  as  facultades  de
representación atribuídas nos estatutos de dita asociación, expoño o seguinte:

Primeiro.-  Tense prevista a realización da actividade “cine na praza” ou CINE DE VERÁN os días 11, 18 e
25 de agosto, no espazo fronte á Biblioteca pública Nós, denominada Praza da república.

Segundo.-  Aos efectos de acreditar diante do Concello de Ourense que  a entidade que represento é unha
entidade sen ánimo de lucro, inscrita no rexistro de entidades municipal, non ten actualmente concedida
ningunha subvención municipal e que a actividade a realizar  é unha a actividade gratuíta, aberta ao público
xeral; mais o CINE DE VERÁN ten un custe estimativo polo pago de licenzas de exhición pública dos filmes
(aparte  doutros)   de 2.100,00 euros,  que sufraga  íntegramente a  asociación cultural  cos  seus propios
medios. 

Terceiro.- A actividade cultural a realizar, non ten ningún tipo de retorno económico que obrigue a un feito
impoñible mediante a imposición de taxas pola ocupación do espazo público.

Cuarto.-  A  entidade  ten  un  protocolo  de  seguridade  e  prevención,  que  xunta,  en  cumprimento  das
disposicións vixentes sobre a pandemia do COVID 19 e das oportunas garantías de responsabilidade civil
por danos a terceiros.

E para que conste aos  efectos oportunos formulo a antedita declaración e SOLICITO:

Primeiro.- Dada a particularidade de ser unha actividade pública e gratuíta, instamos á exención da taxa
pola  ocupación da vía pública,  no desagravio á   correspondencia pola exención practicada a favor  da
hostalaría durante este ano e o seguinte (que son actividades con evidente procura económico - comercial
con retorno económico).

Segundo.- Autorización para a realización da actividade citada no lugar indicado.  Xúntanse Anexos de
seguridade (I e II) e cobertura de responsabilidade civil vixente (III) , tal como establece a Lei 10/2017, de 27
de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

Ourense, 7 de xullo de 20__.

O presidente do Cineclube Padre Feijoo
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ANEXO I
(Protocolo e medidas de hixiene do cineclube para o COVID 19)

Por mor da posible coincidencia masiva de persoas e da responsable prevención dos riscos asociados á
transmisión da COVID-19, o Cineclube Padre Feijóo comunica o establecemento do seguinte protocolo e
axusta os horarios de proxeccións co gallo de permitir unha organización na circulación de entrada e saída
da sala.

Non se permite o acceso á sala ás persoas que presenten a seguinte sintomatoloxía: febre, calafríos, tos,
sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza,
debilidade xeral, diarrea ou vómitos.

Tampouco se permitirá o acceso a aquelas persoas que, sen presentaren os devanditos síntomas, estean á
espera dun diagnóstico por ser consideradas caso sospeitoso ou probable de infección polo virus SARS-
CoV-2 ou por ter infección respiratoria aguda grave con cadro clínico ou radiolóxico compatible con COVID-
19, xa que deberían permanecer illadas ou en corentena.

De acordo co que se establece no apartado primeiro da Resolución do 25 de xuño de 2020 (DOG n.º 126 de
27 de xuño de 2020) do Acordo da XUNTA DE GALICIA de modificacións ao Acordo do 12 de xuño de 2020
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada por COVID-19; é
obrigatorio o uso de máscara hixiénica ou FFPP2/3 sen válvula exhalatoria durante o acceso, transcurso e
saída da actividade de proxección.

Na cola de control de acceso á sala, disporase dunha distancia de seguridade de polo menos 1,5 metros de
separación entre asistentes. O persoal do cineclube tomará referencia telefónica e nome de cada asistente
(Os datos recabados serán conservados durante un mes e poden ser trasladados á instancia sanitaria para
o  seguimento  e  control  establecido  coa  Orden  de  26  de  enero  de  2021,  DOG  16Bis).  Así  mesmo,
dispensará xel hidroalcohólico ou desinfectante con actividade virucida. 

Antes  e  despois  de  cada proxección,  o  Cineclube  intensificará  a  limpeza  e  desinfección  dos  espazos
comúns, tanto no acceso e saída da sala e baños, como butacas, portas e outros elementos de similares
características.

Realizaranse tarefas de ventilación periódica (en interior)  nas instalacións e,  como mínimo, entre cada
sesión diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire.

O uso  dos  aseos en  sala,  estará  permitido  soamente  para  unha persoa  ao  mesmo tempo,  agás  nos
supostos de persoas que poidan precisar asistencia, que poderán levar un acompañante. Os aseos contan
cun reforzo na limpeza e desinfección garantindo sempre o estado de salubridade e hixiene dos mesmos
(para o que pregamos a colaboración das persoas usuarias).

Disporase de xabón e toallas de papel, así como de papeleiras nas que poder depositar panos e calquera
outro material desbotable como as máscaras. Estas papeleiras serán limpadas de forma frecuente, e polo
menos  unha  vez  antes  da  sesión  e  ao  rematar  a  mesma.

A apertura de portas realizarase con antelación abondo para permitir un acceso gradual á sala, fixándose
franxas horarias axeitadas para o acceso.

A saída do público ao termo do espectáculo debe realizarse de forma gradual por zonas, garantindo a
distancia entre persoas.
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Durante  o  proceso  de  atención  e  acomodación,  gardarase  entre  o  persoal  do  Cineclube  e  o  público
asistente a distancia de seguridade fixada polas autoridades sanitarias.

Aínda que as autoridades sanitarias recomendan a promoción da venda electrónica, dada a imposibilidade
material  da  mesma  para  o  Cineclube,  as  cotas  de  acceso  ou  tickets  de  sostemento  da  actividade
realizaranse  con  despacho  manual,  garantíndose  a  hixiene  cunha  solución  hidroalcohólica  para  a
desinfección de mans. Instalarase un panel de protección para garantir a separación entre o persoal do
Cineclube e os espectadores.

A fin de minimizar os riscos, indicaremos un acceso á plataforma online desde onde se poden descargar as
follas de sala de calquera sesión en dispositivos electrónicos.

Disporanse de carteis informativos nos puntos de acceso sobre as normas de obrigado cumprimento de a
distancia mínima, uso de máscara e hixiene de mans (así como información da sintomatoloxía que previr e
teléfonos de contacto das autoridades sanitarias).

O uso de luvas e máscaras será obrigatorio en tarefas de limpeza e desinfección. A secuencia será: limpeza
(máis limpas a menos, de arriba a abaixo) e desinfección. Cambio periódico de dilucións e material  de
limpeza. Intensificaranse as tarefas nos baños e balcón de acceso ou punto de venda da entrada.

O  acceso  á  sala  realizarase  deseñando  unha  programación  de  pases  escalada  para  asegurar  unha
distancia física de polo menos 1,5 metros no vestíbulo de entrada, reducindo o tempo de espera, de acordo
coas recomendacións das autoridades sanitarias.

Durante os  tránsitos  de  entrada  e  saída  da  sala,  deberanse  establecer  normas para  poder  garantir  o
distanciamento  físico  dos  asistentes:  portas  diferentes,  disposición  de  tensores  para  independizar  os
percorridos, etc.

Aínda que a norma regula que para garantir a distancia de seguridade entre espectadores a capacidade
máxima é do 75% da sala (84 butacas), o Cineclube reducirá a capacidade por sesión para salvagardar
unha distancia de seguridade, facilitar  a renovación de aire,  limpeza e desinfección da sala,  quedando
afectado tan só 40 butacas dispoñibles por sesión.

O control “in situ” na sala por persoal do Cineclube da correcta disposición dos asistentes, segundo os
criterios de distanciamento físico anteriormente referidos, indicando o cambio de localización en caso de
non cumprir coa distancia necesaria

Antes da proxección, comunicaranse aos espectadores as medidas preventivas dispostas para mellorar a
súa seguridade na sala, así como de normas que seguir para abandonala, respectando as medidas de
distanciamento físico precisas.
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ANEXO II
(Protocolo ou manual de seguridade)

Índice

Capitulo 1. Introducción.
Capitulo 2. Marco legal de referencia
Capitulo 3. Obxectivos
Capitulo 4. Identificación dos organizadores e funcións
Capitulo 5. Descripción detallada da actividade e medio físico no que se desenvolve
Capitulo 6. Análise de riscos
Capitulo 7. Medidas preventivas de seguridade e autoprotección
Capitulo 8. Medidas de actuación diante de emerxencias
Capitulo 9. Implantación do  plan de seguridade
Capitulo 10. Vías de evacuación

Capítulo 1. Introdución

O Cineclube Padre Feijoo, é unha entidade cultural ourensán sen ánimo de lucro.
 
O lugar da actividade, Praza da república é un espazo amplo con vairas entradas e saídas peonís, con
acceso rodado a través da rúa da canle. 

A actividade de “Cine na praza” ou CINE DE VERÁN prevista, rematan sempre antes das 12 horas da noite
para non pertubar o descanso veciñal, se utilizará sempre unha potencia menor ou igual a 400 watios de
son.

Polo tanto, e para garantir a protección das persoas, a propiedade, o patrimonio común eo medio ambiente,
así como para evitar calquera situación de inseguridade e / ou as emerxencias que poidan xurdir están
escritas para a súa consecuente implementación.

Este documento recolle previamente as características de operación e  acción de seguridade diante  de
emerxencias  nas  actividades  e  actos  descritos  anteriormente.  Está  escrito  para  arranxar  as  medidas
preventivas de seguridade, os mecanismos de acción e coordinación do operativo e dos equipos intervintes
en caso de incidente.

Para a análise axeitada deste plan tomáronse en conta eses posibles elementos vulnerables que poidan ser
unha fonte  de risco e  que teñen máis  probabilidades de ocorrer  neste  tipo de  actos.  En concreto,  os
incidentes non se consideran neste documento debido a graves riscos, catástrofes ou calamidades públicas,
nas que se atoparían as disposicións do Plan de urxencia municipal ou por defecto nos que se establezan
polo PLATERGA (Plan territorial de emerxencias de Galicia), segundo sexa necesario ou apropiado.

Os  riscos  potenciais  que  existen  debido  a  estes  eventos  e  as  súas  posibles  consecuencias  sobre  as
persoas, os bens e o medio ambiente, aconsella o establecemento dunha planificación,  que atende ao
desenvolvemento normal do mesmo e á seguridade e protección dos/as que participan neles.
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O Plan está dirixido principalmente aos seguintes aspectos:

-  PREVIR  os  riscos  potenciais,  establecendo  medidas  e  recomendacións  para  os  asistentes  bo
desenvolvemento de desprazamentos e concentracións.
- ATENCIÓN ás necesidades, que se poidan xerar en diferentes áreas (saúde, tráfico, etc.). Establecer
servizos en áreas sen infraestrutura permanente.
- RESPONDER a posibles situacións de emerxencia, desenvolvendo unha axeitada planificación previa

Capítulo 2. Marco legal

NORMATIVA REGULADORA

-  Lei  17/2015, de 17 de xullo,  sobre o Sistema Nacional de Protección Civil,  que contén referencias a
autoprotección.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, pola que se regulan as bases do réxime local.
- Lei  10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
- Real decreto 407/1992, de 24 de abril, polo que se aproba o estándar básico de protección
Civil
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico
de baixa tensión e instrucións técnicas complementarias (BOE núm. 224/2002 de 18 de setembro)
- Decreto 32/2009, do 16 de xaneiro, polo que se aproba o Protocolo nacional de acción
médico-forense e policía científica en eventos con vítimas múltiples.
-  Real  decreto  2816/1982,  do  27  de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  xeral  de  policía  de
espectáculos públicos e actividades recreativas (derrogada sección IV da Capítulo I, do título primeiro)
- Real decreto 1378/1985, do 1 de agosto, sobre medidas provisionales de actuación en situacións de
emerxencia en casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.
- Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, das forzas e corpos  de seguridade.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
- Real decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba o Regulamento básico de autoprotección de
centros,  establecementos e dependencias dedicadas a actividades que pode dar  lugar  a situacións de
emerxencia.
- Real Decreto 1468/2008, de 5 de setembro, polo que se modifica o RD 393/2007, de 23 de marzo.
-  Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de  novembro,  do  Regulamento  xeral  de  circulación  para  o
desenvolvemento da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial, aprobado polo
RDL 339/1990, de 2 de marzo. 
- Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendimento e da competitividade económica de Galicia.
- Decreto 144/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba  Regulamento único de regulación integrada de
actividades económicas e apertura de establecimentos.
- Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia.
- Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
- Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.

Capítulo 3. Obxectivos

OBXECTIVO XERAL
Proporcionar unha ferramenta de planificación para garantir  a alerta, a mobilización e coordinación dos
recursos  /  recursos humanos e materiais  dispoñibles,  para asegurar  unha resposta rápida e  eficaz  en
situacións  de  emerxencia,  evitar  improvisacións  e  minimizar  os  efectos  nocivos  que  poden  ocorrer  en
persoas, bens e activos e medio ambiente.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
-  Identificar  e  analizar  os  riscos  e  elementos  vulnerables  e  establecer  as  medidas  de  prevención  e
contención necesarias para evitar ou reducir os seus efectos.
-  Coñecer  os protocolos de acción para evitar  riscos ou,  actuar  con eficacia  e  velocidade en caso de
incidencia.
-  Coñecer,  medir  e  planificar  os  dispositivos  de  intervención  necesarios  para  cada  un  situacións  de
emerxencia.
- Promover mecanismos de prevención e protección.
- Establecer o marco organizativo e funcional de todos os medios / recursos chamados intervir en situacións
de emerxencia e conseguir a coordinación adecuada de todos público ou privado.
-  Garantir  a  primeira  resposta  a  calquera  situación  de  emerxencia  que  poida  xurdir   durante  o
desenvolvemento dos actos e actividades programadas.
- Prever a transferencia de funcións e a coordinación necesaria co nivel superior  de control de emerxencia
- Difundir a información para sensibilizar os participantes e asistentes sobre os riscos medidas existentes e
de prevención e protección a adoptar.

Capítulo 4. Identificación dos organizadores e funcións

- Director do Plan de seguridade e acción para emerxencias:  Manuel Precedo Barbeito
Dirección: Ramón Cabanillas 1 (32004) Ourense
Teléfono de contacto: 988235946

- Director do Plan de Acción:  Manuel Precedo Barbeito / Cineclube Padre Feijóo

Propietario do sitio:
Nome e / ou nome corporativo: Concello de Ourense
Enderezo postal: Praza Maior, número 1
Teléfono: 988 388 100

* O director do plan de seguridade será responsable da xestión das accións destinado á prevención e
control de riscos, ademais da xestión de todos os aspectos relacionados co plan de seguridade. No caso
deste plan de seguridade, o director do mesmo é o presidente da asociación organizadora, sendo así a
máxima autoridade no caso de emerxencias, e quen decide as accións a realizar,  co asesoramento do
director do plan de acción.

Funcións do director do plan de seguridade:
- Declarar a activación do plan e o final da situación de emerxencia.
- Establecer a situación de emerxencia segundo o nivel de gravidade.
- Dirixir todas as accións no caso de poñer en marcha o Plan de Acción.
- Activar a estrutura organizativa do Plan.
- Actuar no Centro de Coordinación (Sede da Policía Local); e dependendo da información proporcionada
polo director do plan de acción, sobre a evolución da emerxencia, envíe a axuda dispoñible á zona afectada
e recolle axuda externa que sexa necesaria.
- Dirixir, asesorado polo Director de Acción de Urxencia, as accións a realizar os grupos de acción nos
incidentes que ocorren.
- Notificar ás autoridades competentes de Protección Civil a emerxencia e solicitar, se considera necesario,
os recursos externos que se requiren.
- Colaborar co responsable dos Servizos Públicos de Extinción de Incendios e Rescate, proporcionando o
apoio necesario.
- Determinar o contido da información para as administracións públicas e, no seu caso para os medios de
comunicación.
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- Transferencia de funcións a un maior nivel de emerxencia e integración do plan de seguridade
noutras de maior alcance.
- Declarar o final da situación de emerxencia e volver á normalidade.

* O director do Plan de Acción é a persoa que, por delegación, terá a máxima autoridade e responsabilidade
durante a situación de emerxencia e ata a chegada do director do plan de seguridade e / ou axuda externa.

Funcións do director do plan de acción:
- Recibir a alerta / alarma e a información que se fornece sobre a evolución da emerxencia.
- Móvese ao lugar do evento para comprobar a magnitude do incidente e organizar o evento e
secuenciar as operacións.
- Avaliar a situación e tomar as decisións necesarias.
- Comunicar o incidente ao director do plan de seguridade.
- Activar a estrutura organizativa do Plan en ausencia do Director do Plan.
- Declarar a situación de emerxencia correspondente segundo a gravidade. Esta situación pode implicar a
solicitude de axuda externa.
-  Declarar  a  activación  do  Plan  de  acordo  co  establecido  nela,  en  ausencia  do  director  do  Plan  de
seguridade, así como o final da situación de emerxencia se non o é de maior consecuencia.
- Avisar ao director do plan de seguridade.
- Notificar o incidente aos servizos competentes.
- Xestionar e coordinar a organización operativa dos equipos de emerxencia.
-  Establecer  os  obxectivos  e  as  accións  prioritarias  para  controlar  a  emerxencia  ou  reducir  as  súas
consecuencias.
- Informar ao persoal e tomar medidas inmediatas para reducir as consecuencias da accidente ou evento.
- Dar instrucións aos equipos operativos de emerxencia.
- Enviar a axuda dispoñible á zona do desastre.
- Manter contacto cos responsables dos equipos de emerxencia.
- Obter a asistencia externa que considere necesaria para o control da emerxencia. Recibir información
sobre equipos de emerxencia (intervención, evacuación e primeiros auxilios).
- Supervisar as operacións de control de emerxencia e mitigación.
- Ordenar a evacuación cando corresponda.
- Propoñer ao director do plan de seguridade as melloras nas accións consideradas oportuno.
- Recibir os medios de axuda estranxeiros se a súa presenza é necesaria e estar ao mando de axuda
externa e seguir as instrucións desta. Actúa como interlocutor antes do servizos de axuda exterior, cos que
colaborará na dirección do control urxencia, proporcionando o apoio necesario.
- Restaurar a normalidade unha vez rematada a emerxencia.
- Escribir informes sobre as causas, procesos e consecuencias da emerxencia.

* Asociación organizadora
Funcións da asociaión ou colectivo:
- Prever, establecer ou acordar mecanismos e / ou dispositivos para ofrecer o máis alto grao de seguridade
e prevención de riscos durante a celebración de eventos.
-  Proporcionar  elementos  e  sectores  críticos  con elementos  de seguridade e protección  especialmente
perigoso.
- Definir ou delimitar puntos de risco e zonas de seguridade mediante valado, marcado, cintas
disuasorias ou de perigosidade segundo o indicado neste Plan.

-  Establecer  as  medidas  necesarias  para  garantir  o  control  do  tráfico  e  a  seguridade  de  persoas,
especialmente cando transitan ou ocupan seccións de estradas ou estradas abertas con altos niveis de
tráfico, seccións de baixa visibilidade ou travesías de estradas.
- Establecer un sistema de comunicación adecuado cos servizos de seguridade e emerxencia operacional,
para manterse informado en todo momento do bo funcionamento dos eventos programados.
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-  Coordinar  coa  seguridade  e  os  casos  de emerxencia  os  mecanismos  de  activación  do operativo  de
emerxencia en caso de ser requirida.
-  Comprobar  que  as  distintas  sociedades  que  participan  nos  eventos  cubertos  por  este  plan,  ter  o
correspondente  seguro  de  responsabilidade  civil  e  toda  a  documentación  necesaria  para  garantir  a
seguridade das persoas.
- Garantir o cumprimento, seguimento e control dos contidos deste plan.

Capítulo 5. Descrición detallada da actividade e do ambiente físico no que se desenvolve o programa de
actividades

- Descrición das actividades.

Cine de verán na praza da república (11, 18  e  25 de agosto).

O montaxe da instalación * de pantalla de cine e equipo de proxección prevese ás  20 horas / Desmontaxe
de 23:15 a 23:50 horas

A actividade de proxección comezará ás 21:30 horas e remata antes das 23.15 horas do mesmo día. 

*  Instalación  dunha pantalla  de  cine  (3.5x2,4  m.)  en  PVC microperforado  para  minimar  o  efecto  vela,
ancorada a estrutura de aluminio en soporte de ferro, con cintas de seguridade e barras antivolcado. Na
traseira  da pantalla,  separada a 2  metros de fachada con luz de paso.  Para beneficiar  a  visión,  pode
colocarse na traseira da pantalla lona oscura que impida o reflexo da luz na pantalla.
O equipo de audio, (400 W) componse de 2 altofalantes e respectivos subwofer ao carón de cada extremo
da pantalla. O equipo de proxección sepárase da pantalla, desde o seu eixo central 1,5 metros.

> Características técnicas completas do equipo a utilizar: https://salademaquinas.files.wordpress.com/2020/12/rider-campo.pdf

- Descrición das instalacións e vía pública onde se desenvolvan as actividades.

Edificios singulares de referencia para a súa localización: 

Na praza da república:
Lugar público cun lateral á Biblioteca pública Nós e outro ao Arquivo histórico provincial de Ourense  (As
súas instalacións estarán pechadas pola tarde e contan con sistemas de seguridade activa e pasiva no
interior) 

Non se detallan os esquemas internos dos edificios, consonte actual Código Técnico do edificio, CTE SI 1,
Sección 2, Táboa 2.1, porque non é o cometido deste Plan de autoprotección, mais si das actividades a
desenvolver  na  praza,  para  garantir  a  seguridade  e  acción  das  emerxencias  que  poidan  xurdir  nos
acontecementos que se realizarán no devandito lugar durante os días obxectos da programación.

Capitulo 6. Análise de Risco

- Identificación, análise e avaliación dos riscos da zona ou instalación onde se desenvolve a actividade.

A nivel xeral, todas as zonas onde se localicen instalacións provisionais propias e necesarias para a posta
en funcionamento dos actos e actividades hai elementos que poden ser xeradores de risco de accidentes
por  esborralle,  colapso  de  estrutura,  por  desprendemento  de  elementos  colgantes,  decoración,  focos,
altofalantes,  luminaria,  por  causa  de  electrocución,  queimaduras,  explosión,  traumatismos e  feridas  de
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diferente consideración, etc.

Poden ocasionarse tamén accidentes de tráfico pola ocupación indiscriminada de persoas da vía pública,
nas rúas ou estradas próximas á localización dos actos e actividades.

A actividade non se realizará en caso de chuva , con  rachas de vento igual a 30 km/h, por declaración de
confinamento  motivado por pandemia ou prohibición expresa das autoridades públicas.

Os elementos que con maior probabilidade poden ser susceptibles de verse afectados por calquera
tipo de dano son os seguintes:

PERSOAS
- Vulnerabilidade Baixa: Persoal da organización, de seguridade e urxencias.
- Vulnerabilidade Media: Participantes, visitantes e público en xeral.
- Vulnerabilidade Alta: Nenos, discapacitados, persoas maiores e autoridades.

BENS E PATRIMONIO COMÚN
- Mobiliario urbano
- Zonas axardinadas
- Infraestruturas e instalacións
- Museos, edificios patrimoniais ou de interese colectivo
- Edificios e vivendas situadas na contorna inmediata de lugar de desenvolvemento das actividades

RISCOS NATURAIS
-  Choivas  fortes  ou  torrenciais:  Poden  xerar  escorrentías  e  inundacións,  esborralle  de  edificacións  ou
desprendementos de seccións ou ornamentos de fachada.
- Forte vento: pode levar a desprendementos de terra e / ou caídas de ramas, árbores, carteliños, postes,
liñas eléctricas, elementos que inclúen, valas; ou os elementos do colapso son e iluminación, luminarias,
etc.
- Incendio urbano: calquera lume de proporcións medias ou grandes pode, no seu interior progreso, afectan
á zona urbana

ANTROPICOS E TECNOLÓXICOS
- Incendios xerais: por curtocircuíto ou sobrecarga, por explosión derivada dun escape gases, incidentes nos
xeradores, pola caída de restos de dispositivos pirotécnicos autorizado, etc.
- Explosión ou deflagración: derivada dunha fuga de gases nos locais e / ou casas próximas á área para a
localización  de  actividades  (resultado  do  almacenamento  do  produto  fugas  perigosas  ou  de  gas),  por
incidentes graves en xeradores.
- Accidentes ou emerxencias médicas: accidentes persoais, accidentes de tráfico, traumatismos e lesións de
diferente  consideración,  aglomeracións  de  persoas,  esmagamento,  queimaduras,  caídas  de  diferentes
niveis, electrocución, danos de instalacións provisionais en xeral, etc.
-  Desplome  /  ou  danos  derivados  de  instalacións  temporais  e  colapso  de  estruturas  ou  danos  por
desprendemento, caída ou colapso de torres, focos, etc.
- Fallos na subministración de servizos básicos e colapso dos servizos básicos e do tráfico.
-  Riscos  de  inseguridade:  interrupción  da  orde  pública,  asalto,  roubo  ou  roubo,  perda  de  persoas
(fundamentalmente menores), actos de vandalismo.
- Aglomeracións, avalanchas e aplastamentos: derivadas da gran afluencia de persoas.

ZONAS CRÍTICAS POR CONCENTRACIÓN DE PERSOAS
Atendendo ás características das actividades e lugares de emprazamento das mesmas distínguense as
seguintes zonas críticas:

9 (16)

CINECLUBE PADRE FEIJOO. TRAEMOS BO CINEMA DESDE 1970
Rúa Ramón Cabanillas 1 – entrechán, 32004 Ourense  - Tel/Fax 988 235946  -  cineclubepf@gmail.com –   www.cineclubepf.eu

mailto:cineclubepf@gmail.com


- Zona de Tránsito.
Son as orixinadas polo desprazamento das persoas que se dirixen ou volven do lugar de emprazamento dos
actos ou actividades. Nestes sectores espérase prodúzase un fluxo constante e, posible concentración de
persoas, previo ao comezo da/s actividade/é durante o seu desenvolvemento e unha vez finalizados os/as
mesmos/as.

- Zona de Desenvolvemento das actividades e máxima concentración de persoas.
É a zona que comprende os espazos onde se desenvolven os actos ou actividades, e a súa contorna
próxima máis inmediato. Nesta zona espérase prodúzase a concentración e fluxo constante de persoas,
especialmente durante o desenvolvemento as mesmas.

- Zona de Localización dos Medios de Seguridade e Urxencia.
É a zona onde estarán situados fisicamente os medios previstos para o control da seguridade e a asistencia
de urxencias. Comprende: A Zona de Concentración ou localización dos medios de seguridade e urxencia
do operativo previsto para as actividades, o Centro de Coordinación de urxencias (de constituírse), e o lugar
de localización do Punto de Información e Encontro.

Capitulo 7. Medidas Preventivas de Seguridade e Auto protección

O inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais, que dispón a organización para
controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de urxencias e facilitar a intervención dos Servizos
Externos de Urxencias:

- Medios Técnicos:
Vehículos de Policía Local
Vehículos de Protección Civil
Servizo Sanitario

- Servizo de Apoio Loxístico:
Servizo de Bombeiros
Centro de Saúde

- Medios Humanos:
Axentes de Policía Local
Voluntarios de Protección Civil
O correspondente ao Servizo Sanitario
Persoal da organización

- Telefonos de Urxencias:

1. - Bombeiros: 085
2. - Ambulancias: 061
3. - Policía Local: (988) 388138 / 092
4. - Policía Nacional: 091
5. - Garda Civil: 062
6. - Concello: (388) 388100
7. - Protección Civil: (988) 210931 
8. - Centros Sanitarios próximos, CHUOU:  (988) 385500 
9.-   Avarías eletricidade, Naturgy: (900) 333999
10.- Avarías gas, Nedgia: (900) 750750
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11.- Extintores contratados - Oterino: (988) 226605 / 608185608
12.- Emerxencias: 112 / COVID 900 400 116

MEDIDAS XERAIS DE SEGURIDADE E PROTECCIÓN DAS PERSOAS.

- As actividades contarán con medios materiais e persoal cualificado en materia de seguridade, protección
civil, rescate e protección contra incendios. Efectivo que constituirá o operativo de seguridade e emerxencia
previstas para a prevención e protección das persoas antes emerxencias ou situacións incontroladas que
poidan xurdir durante a celebración da actividades.
- Todos os participantes da organización contarán co vestido regulador e os elementos de autoprotección
básica; e terá os materiais necesarios para o realización das funcións que lles son atribuídas.
- Manteranse dispositivos especiais de seguridade durante o desenvolvemento das actividades para evitar
aglomeración de persoas, control da orde pública, ocupación indiscriminado da zona.
- Manter con rapidez as rutas de evacuación, evitando o colapso das rutas de evacuación.
- Determinar o peche de rúas, cortes de tráfico e vías de acceso restrinxidas, no caso de necesidade.
- Garantir a seguridade das persoas: en puntos de concentración máxima de persoas e nos sectores de
acceso a espazos perimetrais. Controlar a fluidez dos puntos de acceso para evitar posibles aglomeracións.
- Aínda que a zona é peonal, poden existir seccións de estradas abertas ao tráfico, onde se espera que se
produza un tráfico ocupación indiscriminada da estrada.
- Ter  previsto a organización para o control  do tráfico e o peche das rutas designadas como rutas de
evacuación antes dunha posible evacuación de emerxencias, así como as que poden ser afectadas polo
paso de evacuados, ben por proximidade ou cruzamento.
-  Controlar  en todo momento que o público non usa dispositivos pirotécnicos.  A queima de elementos
voladores  ou  pirotécnicos  con  características  similares,  non  autorizadas  arriscan  a  seguridade  dos
asistentes e poden provocar un incendio.
- Áreas de baliza, sinal  ou valo debidamente restrinxidas ou prohibidas para o paso de público en xeral.
- Evitar ou prohibir o uso de botellas e vasos de vidro como medida preventiva de incidentes provocados por
persoas sen escrúpulos que empregan estes elementos como actos violentos; ou simplemente porque son
elementos incompatibles coa seguridade de ser a causa de feridas e feridas ao camiñar sobre os seus
restos rotos.
- En toda a zona da Praza da república, onde exista un panel eléctrico en uso, disponse un extintor de CO2.

Capítulo 8. Medidas de acción en situacións de emerxencia

O plan, independentemente da natureza da emerxencia, actívase de acordo coa gravidade e o risco para as
persoas. Hai tres niveis, estes son os seguintes:

- Conato de emerxencia (Nivel I): situación en que o risco ou accidente que o provoca, pódese controlar con
facilidade e rapidez, cos medios e recursos dispoñibles presente no momento e no lugar do incidente.

- Emerxencias locais (nivel 2):  Situación na que debe o risco ou accidente require para ser controlado  a
intervención de equipos designados e instruídos especificamente para facelo; afecta a unha zona  e pode
ser necesaria a "evacuación parcial" ou o desaloxo da zona afectada

- Emerxencia xeral (nivel 3): situación na que o risco ou accidente pon en perigo a seguridade e integridade
física das persoas e é necesario proceder co desaloxo ou a evacuación, abandonando a praza. Require a
intervención de equipos de alarma e evacuación e axuda externa. Neste caso procederase da seguinte
forma:

Evacuar  ao  persoal  propio  e  público  da  praza  ata  o  exterior  conservando a  serenidade,  sen  correr  e
promovendo o seu aloxamento con axuda dos servizos de Seguridade Cidadá que acudan.
Comprobar que non queda ninguén na praza, facendo un varrido de todos os recunchos, incluídos aseos e
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lugares para os cales non deseñar o presente plan (tetería), que non deban estar ocupados.
Os posibles feridos serán atendidos polo Servizo sanitario.
Informar ao responsable do evento que a zona foi evacuada.

Actuacións fronte ao INCENDIO / EXPLOSION
Para  os  conatos  de  incendio  ou  "incendios  incipientes",  con  carácter  xeral  débense  dar  as  seguintes
instrucións de actuación:

1º Activar a alarma

2º Mentres chega o equipo de urxencia,  si  recibiu instrución,  intente  sufocalo cos medios portátiles de
extinción que ten ao seu alcance.

3º Cando chegue o equipo de urxencia, retírese si non precisan da súa colaboración.
Os  traballos  de  extinción  e  control  dun  incendio,  deberán  ser  realizados  polo  equipo  de  urxencia,
especialmente instruído para iso. Si interveñen os servizos de Bombeiros profesionais, levarán o mando e a
iniciativa. O equipo de urxencia retirarase si non é precisa a súa colaboración.

Actuacións fronte a AMEAZA DE BOMBA
1º Comunicalo inmediatamente aos Servizos de Seguridade Cidadá existente na Praza.

2º Non tocar o obxecto, non movelo, non perforarlo.

3º Despexar a zona e afastarse da mesma.

4º Non utilizar emisoras de radio nin teléfonos móbiles nas proximidades.

5º Fixarse na posible existencia doutros obxectos sospeitosos.

6º Trate a información de forma confidencial e evitar a súa difusión innecesaria.

7º Evitar crear situacións de alarma e pánico.

Actuación por accidente en AREAS VECIÑAS
Interesarse polo tipo de accidente e seguidamente actuar en consecuencia si vese afectado o evento.
A mensaxe de notificación e comunicación da urxencia debe ser moi conciso e incluirá:

1. Identificación do comunicante.

2. Localización do incidente.

3. Tipo de accidente e descrición do mesmo.

4. Tempo transcorrido desde o seu inicio.

5. Accións que se tomaron ata o momento.

6. As medidas de apoio que se estiman poidan ser necesarias.

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INSEGURIDADE.
-  Ante  urxencias  relativas  á  seguridade,  tales  como  comportamentos  antisociais,  aglomeracións  e
avalanchas de público, etc., intervirá directamente o persoal de seguridade que se atope operativo (Policía
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Local, Vixiantes de Seguridade e Protección Civil).
- Ante situacións de orde pública, dependendo do nivel da urxencia e da súa posibilidade de control polos
efectivos da Policía Local, solicitarán a axuda necesaria polas canles habituais.

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SITUACIÓNS DE AVALANCHA.
- Controlarase a concentración de público tanto na zona de máxima concentración de persoas, así como
contempladas as posibilidades de iniciar un desaloxo si estímase que pode existir un risco de avalancha.
- No suposto de presentarse este tipo de situacións, ante todo, hai que manter a calma para poder pensar
con claridade.
- O persoal de seguridade e urxencia apartará todo tipo de obstáculo.
- O persoal de seguridade e urxencia retirarase dos seus postos retrocedendo a espazos libres.
-  Unha  vez  finalizada  a  avalancha  recolocásense  nos  puntos  que  tiñan  asignados  e  realizarán  unha
valoración da situación.
- Si houbesen afectados, realizarase unha valoración e procederase á atención dos afectados, comunicando
ao  Centro  de  Coordinación  de  Urxencias  a  situación  e  solicitando  os  medios  que  se  estimen  sexan
necesarios.
- Procederase ao desaloxo prudencial da zona.
- O persoal de sanitario, realizará o control de persoas atendidas, incluídos datos persoais, valoración e
lugar de posible evacuación.

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXTRAVÍO DE MENORES.
Si comunícase, por parte dun adulto, a perda dun menor:

- Tomaranse os datos do menor.
-  Si  non se  obtén  resolución  á  súa  perda  nun  curto  período  de  tempo,  notificarase á  Policía  Local  e
Protección Civil, quen establecerán os protocolos habituais para estes casos, e indicaráselle ao familiar ou
adulto  responsable  do  menor  que  se  dirixa  a  un  punto  de  encontro  determinado,  unha  vez  no  lugar
obteranse os datos necesarios para a localización do menor.
- Unha vez localizado, quedará a cargo do responsable designado ata que sexa recollido ou reclamado por
un familiar.

Capitulo 9. Implantación do Plan de Seguridade.

9.1. Programa de información xeral para os usuarios.
Estableceranse mecanismos de información dos riscos da actividade para o público.
Este  plan pódese expoñer  na  páxina web da entidade organizadora,  onde calquera  interesado poderá
descargalo de modo fácil e gratuíto, co obxectivo do máis amplo coñecemento e maior número posible de
persoas que pretendan asistir ao evento.

Capitulo 10. Vías de Evacuación
Como itinerario de evacuación establécense a praza do auditorio municipal e o de maior acesibilidade para
os equipos de urxencia pola rúa da Canle, pola súa conexión á praza da república. 
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Plano  da actividade do CINE DE VERÁN; Praza da república (Ourense)
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ANEXO III. 
(Garantías. Cobertura da responsabilidade civil)
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