
PLAN DE EMERXENCIA 
 
01. MEMBROS INTERVINTES EN CASO DE URXENCIA  

a) Servizo de extinción de incendios (Bombeiros) 
b) Policía Local 
c) Protección Civil 
d) Guardia Civil 
 
02. TELÉFONOS DE URXENCIA 

EMERXENCIAS  

PROTECCIÓN CIVIL  

POLICIA LOCAL  

GUARDIA CIVIL  

BOMBEIROS  

INCENDIOS FORESTAIS  

CENTRO DE SAÚDE _________  

CENTRO DE SAÚDE ______(PAC)  

HOSPITAL ________  

 

03. VÍAS DE ACCESO ÓS SERVIZOS DE URXENCIA 

ACCESO 01 

 PLANO DE ACCESO 1 (Adxuntar) 

 Explicación de acceso 1 

 

 

ACCESO 02 

 PLANO DE ACCESO 2 (Adxuntar) 

 Explicación de acceso 2 

 

 

03. DISTANCIA ÓS CENTROS DE URXENCIAS 

CENTRO KM 

CENTRO DE SAÚDE _______  

CENTRO DE SAÚDE _________(PAC)  

HOSPITAL ___________  

 



04. ACTUACIÓNS 

O Plan de Emerxencia comtempla as normas e procedimentos correspondentes ás 

actuacións que deben axustarse, antes, durante e despois da emerxencia:  

a) As actuacións ANTES da emerxencia consisten en disponer de tódolos  

elementos humanos e  materiais en condicións de responder eficazmente no caso da 

emerxencia se produza. 

b) As actuacións DURANTE a emerxencia coa esencia misma do Plan e 

pretenden normalizar a adecuada resposta de tódolos medios implicados a partir do 

momento no que se produzca a emerxencia, sexa cal sexa a natureza e localización da 

mesma. 

 

A importancia, celeridade e orden das tarefas a realizar por cada unha das 

unidades e servizos, desde o momento en que se difunde a alarma ata que se estabilice 

a emerxencia, virá dada polo tipo de emerxencia producida.  

 

c) As actuacións DESPOIS da emerxencia, teñen como finalidade o 

restablecimento da normalidade, confección dos informes pertinentes, información sobre 

os acontecimentos a Alcaldía e apoio á Comisión de Investigación que puidera crearse 

para establecer o incidente. 

 

Con carácter xeral: 

Dispoñer de seguro de responsabilidade Civil e póliza de accidentes, co 

recibo de pago ó día. 

Dispoñer da documentación dos escenarios e plataformas en vigor. 

Manter en perfecto estado de uso e funcionamentoos locais,infraestructuras e  

vías públicas donde está prevista a realización dos actos,adoptando cantas medidas 

de seguridade e hixiene considere necesarias paragarantir a seguridade nas mesmas. 

 

Medidas de carácter específico: 

Prever e garantir os operativos e medios necesarios para a vixilancia, 

prevención e control de incendios, especialmente o forestal. 

Realizar un reparto equitativo de los postos, stands e chiringuitos no campo da fiesta 

en prevención do risco por posible intrusión das entradas e saídas do mesmo. 

Prever o estacionamento de vehículos nos viais de acceso para evitar a aglomeración 

dos mismos e en caso de emerxencia posibilitar o acceso ós vehículos prioritarios. Debe 

quedar un ancho de vía libre de catro metros. 

 

 

 

4.1 MEDIDAS XERAIS DE ORGANIZACIÓN. 

Para garantir a seguridade no desenrrolo dos actos e actividades será necesario 

dispoñer de persoal calificado e medios materiais acordes ás funcións a 

desenrrolar, ó obxecto de actuar con maior celeridade ante os posibles riscos que se 

poidan presentar na zona de máxima concentración de persoas, e nos puntos 

de maior peligrosidade das carreteras exteriores de acceso ó campo da festa. 

 



4.2. MEDIDAS XERAIS DE  PREVENCIÓN  EN  ELECTRICIDADE.   

Os autónomos ou empresas que se encarguen da instalación eléctrica deberán ter 

un seguro de responsabilidade civil e estar en posesión do carnet de instalador. 

Cumprir as normas sobre procedimento de posta en servizo dos materiais  

e equipos a utilizar en instalacións temporais, establecendo todalas medidas de  

seguridade necesarias na instalación eléctrica e tendido de cableado, así como  

na protección e illamento de conexións, empates e cableadoque discurra por zonas  

de paso de personas. 

Coidar especialmente as conexións provisionais ou añadidos en cadros xerais e  

sub-cadros.  

Sinalizar e protexer os puntos de toma de corrente e risco eléctrico. 

Manter os cadros eléctricos pechados. 

Evitar os empalmes de cables encintados, especialmente en contacto 

directo con elementos combustibles. 

Non manipular as instalacións eléctricas, nin improvisar fusibles. 

Non sobrecargar as líneas eléctricas con elementos de elevado consumo. 

Instalar bandas protectoras de cableado para illar e protexer o cableado que 

discorre sobre o solo nas zonas de paso ou tránsito de persoas. 

 

 

 

 

O/a abaixo firmante declara:  

 

Que se compromete a cumprir coas especificacións anteriormente descritas para 
dar cumprimento así a Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento de 
competividade de Galicia. 

 

 

En ________________, a ……… de …………. de 20…… 

 

 

 

 

Asdo.-Responsable da organización 


