
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/519/2017, de 10 de març, per la qual s'inclou l'activitat Transsegre dins l'àmbit d'aplicació
de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, determina, entre d'altres aspectes, el catàleg i tipus
de centres obligats a disposar d'un pla d'autoprotecció.

Entre aquestes activitats, hi ha tipologies genèriques de diferents activitats que, en el cas dels actes de pública
concurrència, s'estableixen en funció de l'aforament o públic previst, en funció de les característiques de l'espai
on es preveu celebrar l'acte i en funció de la seva ubicació.

Cap de les categories genèriques incloses a l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, esmentat, es
correspon amb les característiques i peculiaritats que presenta l'activitat Transsegre. Aquesta activitat, de
caràcter festiu, inclou el descens pel riu Segre amb embarcacions casolanes i actes diversos (concerts i
acampada, principalment).

Tanmateix, els articles 3.2 i 16.a) del Decret 30/2015, de 3 de març, estableixen que mitjançant resolució del
director general de Protecció Civil es poden incloure dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del dit
Decret, i atenent els criteris de l'annex VIII, noves activitats, instal·lacions o dependències que presentin un
risc especial.

L'annex VIII del Decret 30/2015, de 3 de març, disposa com un dels criteris genèrics que cal tenir en compte a
l'hora d'incloure les activitats a l'annex I, que es tracti d'elements vulnerables i molt vulnerables ubicats a les
zones de risc definides pels plans de protecció civil elaborats per la Generalitat, d'acord amb la naturalesa de
cada risc. Així mateix, un altre dels criteris genèrics que cal tenir en compte és l'especial risc que presenti
l'activitat per a la població interior o exterior.

Atès que del Pla especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya es desprèn la vulnerabilitat
d'aquesta activitat;

Atès que aquesta activitat implica la concentració d'un nombre elevat de persones que realitzen proves
aquàtiques al mateix riu (descens del riu amb embarcacions casolanes) i implica també altres actes associats
(zona d'acampada i concerts a l'aire lliure);

Atès que, degut a les característiques de l'esdeveniment, s'originen desplaçaments per carreteres secundàries
que es col·lapsen amb facilitat;

Atès l'històric d'incidències registrades a l'activitat Transsegre des de l'any 1989 fins a l'actualitat;

D'acord amb tot el que s'ha exposat i de conformitat amb les funcions que m'atribueixen els articles 3.2 i 16.a)
del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures,

 

Resolc:

 

–1 Incloure l'activitat Transsegre en el Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de
Catalunya, establert a l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març. Als efectes del que estableix
l'annex III del dit Decret, l'activitat Transsegre té el caràcter d'activitat puntual i ha de trametre al Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM) un pla operatiu sanitari (dispositiu de risc previsible), en un termini màxim de
quinze dies hàbils, que inclogui els mecanismes de coordinació entre el prestatari del servei sanitari i el Centre
Coordinador del SEM, el nombre de recursos humans i materials i la planificació de les possibles evacuacions
als centres hospitalaris.
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–2 Notificar aquesta Resolució al titular de l'activitat.

 

–3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de març de 2017

 

Joan Delort Menal

Director general de Protecció Civil
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