GUIA PRÀCTICA
ORGANITZACIÓ
D’ACTES PÚBLICS
A CÀRREC D’ENTITATS
i PARTICULARS

SANT FRUITÓS DE BAGES - NOVEMBRE 2015

1. PRESENTACIÓ
Durant tot l’any a Sant Fruitós de Bages s’organitzen moltes activitats
a la via pública, des de festes de barri i de carrer, fins a concerts,
caminades, activitats infantils, actes culturals, trobades i fires comercials.
Bona part d’aquestes activitats són impulsades i organitzades per les
entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages.
Aquesta guia vol convertir-se en un instrument àgil i didàctic per fer un
bon ús de l’espai públic en l’organització d’aquest tipus d’actes, tenint
en compte la normativa d’aplicació en els àmbits de:
•
•
•
•

Convivència ciutadana
Activitats recreatives i espectacles públics
Protecció civil
Medi ambient

Amb aquesta guia volem donar-vos a conèixer els aspectes més rellevants que preveu la normativa d’aplicació per a dur a terme aquest
tipus d’actes d’una forma segura i facilitar la feina dels organitzadors i
ajudar-vos a complimentar la sol·licitud d’autorització i d’ocupació de
l’espai públic.
Per determinats actes serà necessari l’elaboració d’un Pla d’Autoprotecció (PAU, en endavant), el document que preveu, per a una determinada activitat les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden
afectar. El contingut d’un PAU s’ha d’ajustar al Decret 30/2015, de 3
de març, s’ha de redactar per un tècnic acreditat a tal efecte i presentar-lo a l’Ajuntament 30 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
Activitats que requereixen d’un Pla d’Autoprotecció

En recintes o espais delimitats:

En espais a l’aire
lliure
Actes de foc
(correfocs, castell
de foc,...)

Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 i inferior a 2.000 persones.
Instal·lacions tancades desmuntables amb una capacitat o
aforament superior a 1.000 i inferior a 2.000 persones.
Altres activitats amb un nombre d’assistents i participants
previstos igual o superior a 2.000 i inferior a 5.000 persones.
Aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 i inferior a 20.000 persones.
Aquells considerats d’especial risc1
Amb més de 100 Kg. i menys de 200 Kg. de material pirotècnic reglamentat.

3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Activitats que requereixen una assegurança de responsabilitat civil
Tots els espectacles públics i les activitats recreatives requereixen tenir
contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (RC, en endavant) d’acord amb els següents límits:
Aforament autoritzat
Fins a 100 persones
Fins a 150 persones
Fins a 300 persones
Fins a 500 persones
Fins a 1.000 persones
Fins a 1.500 persones
Fins a 2.500 persones
Fins a 5.000 persones
Més de 5.000 persones

Capital assegurat
300.000€
400.000€
600.000€
750.000€
900.000€
1.200.000€
1.600.000€
2.000.000€
S’ha d’incrementar la quantitat en 60.000€
per cada 1.000 persones, o fracció, respecte de les 5.000, fins arribar als
6.000.000€

Les entitats que organitzin activitats físiques o esportives necessiten a
més de de la RC amb uns capitals mínims de 600.000 Euros per sinistre i
150.000 euros per víctima, també ha de contractar una assegurança que
cobreixi als membres organitzadors i voluntaris i danys als participants.

1

Son espais no delimitats que per la seva configuració tenen una relació entre el nombre
de persones que ocupen un espai no delimitat i l’amplada en metres dels passos per accedir-hi o sortir-ne (ratio de sortida) es igual o superior a 175 i això pot representar un risc
superior per a la persona; s’ha de considerar a efectes del Decret 30/2015 un recinte.

4. CESSIÓ DE L’ESPAI i AFECTACIONS A L’ESPAI
PÚBLIC
Cal que les entitats organitzadores sol·licitin la cessió de l’espai on es realitzarà l’activitat i cal prestar especial atenció per exemple en vies i rieres quan
no son de titularitat municipal tals com:
Eix Transversal (C-25)
Autopista C-16
Carretera C-16c
Carretera N-141c
Carretera d’Artés (BV-4512)
Carretera de Santpedor (BV-4501)
Carretera de Navarcles a Santpedor (BV-4511)
Riu Llobregat (> 50 metres)

Torrent Bo i Riu d’Or (> 50 metres)

Servei Territorial de Carreteres
de BCN (Generalitat)

Agència Catalana de l’Aigua

Els organitzadors han de preveure si hi ha ocupació de la vía pública (places, carrers, carreteres, rieres, etc.). Si afecta a carrers i carreteres pot ser
que hi hagin restriccions de trànsit i fins i tot talls a les vies de circulació,
pel que a banda de comptar amb la Policia corresponent s’haurà d’avisar
convenientment i amb antelació als veïns afectats, tasca que serà realitzada
pels serveis municipals.

5. PREVENCIÓ D’INCENDIS
Si l’acte comporta la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal tals
com fogueres, castell de focs, barbacoes, etc. haurem de sol·licitar-ho prèviament segons la data de realització conforme aquest calendari:
Entre el 15 de març i 15 de d’octubre
Entre el 16 d’octubre i 14 de març
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Autorització2
Comunicació de crema

Tingueu en compte que aquesta autorització s’ha de tramitar com a mínim 10 dies abans
de l’acte al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

6. MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR
Per tal de prevenir riscos per a la salut, la seguretat i prevenir molèsties
a terceres persones s’hauran d’adoptar, en cada cas un conjunt de mesures:

6.1 Serveis de Seguretat
Els concerts musicals durant tot el seu horari de funcionament requereixen
de personal de seguretat privada en el següent nombre:
De 500 a 1.000 persones:
Més de 1.000 persones:

1 vigilant de seguretat.
2 vigilants de seguretat privada, i un més per
cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.

6.2 Control d’accessos
Els espectacles i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari requereixen de personal de Control d’accessos:
De 150 a 500 persones:
De 501 a 1.000 persones:
Més de 1.000 persones:

2 controladors com a mínim.
3 controladors com a mínim.
4 controladors com a mínim, i un més per cada
1.000 persones d’aforament autoritzat.

6.3 Mesures sanitàries
Els dispositius sanitaris es dimensionaran d’acord amb les següents activitats, aforaments i tipus de recintes:
Activitats en Edificis amb igual o més de 2.000 persones

Activitats en Edificis amb més 1.000 i menys de 2.000
persones
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada
amb més de 1.000 i menys de 2.000 persones
Activitats recreatives musicals a partir de 1.000 persones d’aforament
Altres activitats en espais delimitats, amb un nombre
d’assistents i participants previstos iguals o superiors a
2.000 i inferior a 5.000 persones
Actes de foc amb més de 100 Kg. i menys de 200 Kg.
matèria reglamentada

1 DEA
2 primers interventors formats en ASI i DEA
2 persones formades en
ASI
2 persones formades en
ASI
1 Farmaciola
1 SVB
1 SVB
1 SVI

DEA: Desfibril·lador Extern Automàtic
ASI: Assistència Sanitària Immediata.
SVB: Suport Vital Bàsic (1 ambulància classe B amb conductor i acompanyant).
SVI: Suport Vital Intermedi (1 ambulància classe C amb conductor i infermer).

6.4 Plànol/croquis
Els organitzadors hauran d’adjuntar un Plànol o croquis amb delimitació
dels espais i elements utilitzats (entarimat, taules, cadires, equip de so..).
Aquest punt és molt important i ajuda molt a l’aprovació de les autoritzacions. Es poden fer fotocòpies de plànols municipals o especialment treure
imatges de cartografies per internet (per exemple Google Maps).

6.5 Serveis higiènics
En el cas d’espectacles o d’activitats recreatives que es celebren en espais oberts, s’han d’instal·lar cabines dotades de WC i lavabo, en una proporció mínima 1 cabina per cada 150 persones, i una més per cada 150.

6.6 Anàlisi de la Mobilitat Generada
Per espectacles públics, actes festius i esdeveniments extraordinaris
amb un aforament de més 2.000 persones es requereix un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, estudi pel qual s’avalua l’increment potencial
de desplaçaments provocat per l’activitat i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport
baix o nul impacte, tals com desplaçaments en bicicleta o a peu.

6.7 Valoració impacte acústic
Per a activitats especials i/o esporàdiques (fires, concerts, circs, altaveus, aparells musicals, etc.) tant en locals tancats com en espais a l’aire
lliure caldrà una autorització expressa d’Alcaldia. Però s’ha de tenir en
compte que el nivell sonor màxim admès fins a les 22h. d’acord amb l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana (fi horari diürn) es de 80 decibels.

7. SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER
ORGANITZACIÓ D’ACTES
Quan es vulgui organitzar qualsevol acte a la via pública, caldrà que l’entitat/particular ompli una fitxa de sol·licitud d’autorització per celebrar l’acte
en espais públics amb les dades bàsiques de l’acte. S’estableixen dos documents normalitzats a l’efecte que s’inclouen com annex en aquesta guia:
-

Sol·licitud d’organització d’actes públics.
Sol·licitud de préstec de material municipal.

Quan els actes a celebrar es facin en equipaments municipals, caldrà que
les entitats facin la sol·licitud de l’equipament corresponent conforme al
seu reglament i model de sol·licitud corresponent.

