MEMÒRIA TÈCNICA PER A ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER EXTRAORDINARI
Document a presentar conjuntament amb les llicències o comunicacions d’activitats recreatives de caràcter extraordinari,
a celebrar en espai privat o públic

1. DADES DEL TITULAR
Nom i cognoms / Raó Social / Entitat / Redigoria
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF /NIE/ Passaport
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2. DADES DE L’ESTABLIMENT / EQUIPAMENT / ESPAI OBERT AL PÚBLIC
Nom
Referència cadastral (Mes informació a: http://www.sedecatastro.gob.es )
Adreça
Telèfon

Adreça electrònica

Activitat principal
Altres activitats / activitats secundàries (Descripció)
Apartat o apartats de Annex I de l’Ordenança d’activitats recreatives i espectacles públics en el que
es classifiqui l’activitat.
3. DADES DE CONTACTE DE LES PERSONES RESPONSABLES DE L’ACTE
Nom i cognoms / Raó Social / Entitat / Regidoria
DNI / NIF /NIE/ Passaport
Adreça (a efectes de notificació)

Codi Postal

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Municipi

Persona responsable del col·lectiu, entitat o Regidoria promotora de l’acte, que estarà present en el
moment de realització de l’acte
Nom i cognoms
Telèfon de contacte
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4. AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ D’ESPAI PÚBLIC (via pública, equipament o establiment municipal)
Ha tramitat prèviament la sol·licitud d’activitat o acte es espai públic ?
Sí

No

No és necessària perquè coorganitza Ajuntament

De ser necessària, ha obtingut l’autorització per a l’ocupació de l’espai públic sol·licitada?
Sí

No

data autorització:______________________

Nota important: tots els actes a celebrar en espai púbic (via pública i/o equipament municipal) han d’haver obtingut
l’autorització per a l’ocupació de l’espai públic sol·licitada prèviament a la tramitació de comunicació d’activitat recreativa
extraordinària. Si heu tramitat prèviament la sol·licitud d’activitat o acte en espai públic podeu saltar els apartats 5, 6,
7, 8, 9, 18 i 19, per evitar la reiteració de dades.

5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTE
Especificar si l’activitat comptarà amb actuacions musicals en directe, música enregistrada per ballar ,
actuacions en escenari, representacions teatrals, cors, bandes de música, ús de castells inflables, canons
d’escuma, atraccions, música enregistrada ambiental de baix format, etc.
Assenyaleu amb una “x” els supòsits que corresponguin:
L’activitat comptarà amb actuacions musicals en directe

Representacions teatrals/balls en escenari

L’activitat comptarà amb música enregistrada per ballar

Utilització de canons d’escuma (1)

Actuacions de cors o bandes de música amb escenari

Utilització equipament tipus castell inflable (2)

Utilització d’equipament inflable petit format

Atracció col·lectiva de llits elàstics (3)

Utilització d’atraccions mecàniques (3)
Dinars, sopars o altres degustacions gastronòmiques (4)
Ús de material pirotècnic, amb utilització de ________kg de matèria reglamentada (5)
Encesa de foguera amb finalitats lúdiques o culturals (6)

Enlairament de globus (7)

Enlairament de fanalets (8)
Ús d’equipament per a espectacles qualificat com a arma (arcs, espases, ...) (9)
Espectacles amb animals salvatges, domèstics o domesticats (10)
Altres:___________________________________________________________________________
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6. TIPUS D’ESPAI ON ES PORTARÀ A TERME L’ACTE

Assenyaleu amb una “x” les opcions que corresponguin:
Carpa tancada

Envelat

Local privat

Espai exterior privat
altres:

7. DATA
Data/es de l’acte o actes previstos: 20/05/2018
Si per motiu de pluja o altres motius de força major no s’hagués de cancel·lar l’acte, especificar data o dates
alternativa/es: NO ES PREVEU DATA ALTERNATIVA

8. HORARI PREVIST
Dia:

__________

Dia:

Inici:

____:____ h

Final: ____:____ h

__________

Dia:

__________

Dia: __________

Dia: __________

Inici: ____:____ h

Inici: ____:____ h

Inici: ____:____ h

Inici: ____:____ h

Final: ____:____ h

Final: ____:____ h

Final: ____:____ h

Final: ____:____ h

9. AFORAMENT MÀXIM PREVIST
__________ persones previstes en el moment de més afluència en seients.
__________ persones previstes en el moment de més afluència dretes.
__________ persones previstes en el moment de més afluència als voltants de l’escenari o zona de ball.
__________ persones TOTALS previstes en el moment de més afluència de públic a la totalitat dels espais.
Control aforament mitjançant entrades o invitacions?

Sí

No

Altres:

Nota important: La previsió d’aforament vindrà en funció dels antecedents d’altres edicions, de l’espai disponible i si és
el cas, del número màxim d’entrades lliurades. Es tracta de preveure la quantitat màxima de persones que n’hi haurà en
el moment de més presència de públic. En cas de dubtes a l’hora de calcular l’aforament, consultar amb els serveis
tècnics municipals. En cas d’actuacions musicals, caldrà especificar l’aforament màxim previst als voltants de l’escenari o
espai de ball, en el moment de les actuacions musicals.
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10. MEMÒRIA DE SEGURETAT
L’activitat recreativa disposa de memòria de seguretat degudament implantada?
Sí

No

No es requereix d’acord amb el Decret 112/2010

Nota: Segons l’article 42 del Decret 112/2010, es requereix memòria de seguretat les activitats recreatives musicals a
partir de 150 persones d’aforament autoritzat i les activitats de règim especial.

11. PLA D’AUTOPROTECCIÓ
L’activitat disposa de pla d’autoprotecció (PAU) degudament homologat ?
Sí

No

No es requereix d’acord amb el Decret 30/2015

El pla d’autoprotecció, de ser necessari, està degudament implantat?

Sí

No

Nota: Segons 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, les activitats amb aforaments superiors
autoritzats a 1.000 persones hauran de fer un pla d’autoprotecció en els termes específics definits en aquesta norma.

12. PREVISIONS DE PERSONAL DE CONTROL D’ACCÈS HABILITATS (en establiments o recintes
tancats)
L’acte disposarà de controladors d’accés?

Sí

No

núm. controladors previst: _______

Nota: Segons l’article. 57 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, els espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 150
persones d’aforament autoritzat han de disposar de personal de control d’accés.
Entre 150 i 500 persones d’aforament autoritzat, 2 persones de control d’accés (mínim)
Entre 501 i 1.000 persones d’aforament autoritzat, 3 persones (mínim)
A partir de 1.001 persones d’aforament autoritzat, 4 persones (mínim) i 1 persona més per cada 1.000 persones
més d’aforament autoritzat.

13. PREVISIONS DE PERSONAL DE VIGILÀNCIA
L’acte disposarà de seguretat privada?

Sí

No

núm. de vigilants previst: _______

En cas d’actes organitzats pel propi Ajuntament i ser necessària vigilància, la policia local es faria càrrec de la
vigilància d’acord amb l’art. 43.5 del Decret 112/2010?
Sí
No
núm. agents previst: 2
Nota: Segons l’article. 43 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, els espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 500
persones, necessiten vigilants de seguretat privada.
A partir de 500 persones d’aforament autoritzat, 1 persona vigilant de seguretat privada
A partir de 1.000 persones d’aforament autoritzat, 2 persones vigilants de seguretat privada
I en endavant, 1 persona per cada 1.000 persones més d’aforament autoritzat.
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14. TIPOLOGIA DE PÚBLIC QUE S’ESPERA (infantil, juvenil, gent gran, ...)
TOTS ELS PÚBLICS

15. CAPITAL MÍNIM ASSEGURAT EN PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL QUE COBREIXI L’ACTE
Es disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de l’organització i
realització de l’acte, al corrent de pagaments?:
Sí
No
Capital mínim assegurat que consta a la pòlissa= ______________€
Nota important: D’acord amb l’art. 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, el capital mínim assegurat vindrà determinat
per l’aforament previst:
-

Fins a 100 persones d’aforament autoritzat:
300.000 € de capital assegurat.
Fins a 150 persones d’aforament autoritzat:
400.000 € de capital assegurat.
Fins a 300 persones d’aforament autoritzat:
600.000 € de capital assegurat.
Fins a 500 persones d’aforament autoritzat:
750.000 € de capital assegurat.
Fins a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.
Fins a 1.500 persones d’aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat.
Fins a 2.500 persones d’aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat.
Fins a 5.000 persones d’aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.
Per aforaments autoritzats superiors a 5.000 persones: 2.000.000 € + 60.000 € per cada 1.000 persones o
fracció de capital assegurat (màxim 6.000.000 €)

Nota: En el cas d’actes promoguts per les Regidories, caldrà que aquestes comprovin si entren en els supòsits de
cobertura de la pòlissa general del Consistori.

16. PREVISIONS DE SERVEIS HIGIÈNICS
Especificar el número de WC previstos, la tipologia i la ubicació d’aquests. Caldrà relacionar els rentamans, les cabines
WC i els urinaris disponibles, ja siguin químics o de dependències municipals properes.

Sí

No

núm. Previst:

Nota: D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010, , de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives, en cas d’activitats recreatives extraordinàries en espais oberts caldrà disposar d’un servei WC
equipat per cada 150 persones d’aforament; si l’activitat és a dins d’un establiment s’aplicaran els següents ratis:
-

Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.
Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.
Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.
Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.
Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500
persones més d’aforament autoritzat.

5 de 15
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

17. DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES O ALIMENTS
Indicar si es distribuiran begudes o aliments. En cas de begudes, indicar la seva tipologia (especialment
alcohòliques)

si són

Nota: en cas de distribució i/o venda de begudes alcohòliques caldrà especificar les mesures de prevenció adoptades per
a la protecció dels menors d’acord amb la normativa sectorial reguladora

18. ÚS DE FOC O EQUIPAMENTS DE CUINA FIXES, PORTÀTILS O BARBACOES
Està previst que es cuini durant l’acte?

Sí

No

En cas afirmatiu, especificar quins tipus d’equipaments de cuina s’utilitzaran:
Fogons a gas
Planxes o fregidores elèctriques
Barbacoes o similars
En cas afirmatiu, especificar si es disposa del preceptiu informe d’autorització (del 15/03 al 15/10) o
comunicació (del 16/10 al 14/03) davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural per a encendre foc a prop de zones boscoses:
Autorització/Comunicació en data:________________ i amb número de registre:_____________
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19. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
L’establiment on es farà l’acte compta amb una farmaciola equipada?

Sí

No

L’establiment on es farà l’acte compta amb desfibril·lador?

Sí

No

Persones formades en ASI?

Sí

No

Núm. previst:__________

Persones formades en ASI i DEA?

Sí

No

Núm. previst:__________

Ambulància assistencial classe B?

Sí

No

Núm. previst:__________

Ambulància assistencial classe C?

Sí

No

Núm. previst:__________

Vehicle medicalitzat dels voluntaris de protecció civil?

Sí

No

ASI = assistència sanitària immediata; DEA= desfibril·lador extern automatitzat
Nota: Segons l’article 48 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals, a partir de 1.000 persones d’aforament
autoritzat han de disposar d’infermeria, la qual pot ser substituïda per farmaciola i vehicle medicalitzat. La resta
d’establiments, amb aforament inferior a 1.000 persones han de disposar de farmaciola.

20. PUBLICITAT
Definir si l’activitat efectuarà publicitat mitjançant cartells, bustiada, megafonia o altres

Especificar quantes cartelleres i on es situaran (espais habilitats per l’Ajuntament únicament)

Calendari de retirada dels cartells i publicitat, amb quins mitjans i persones que ho supervisen.
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21. ALTRA INFORMACIÓ
Especificar altra informació referida a elements que intervenen en l’activitat, com ara: utilització de vehicles, de material
pirotècnic, d’atraccions recreatives, ús d’animals, ús del foc, necessitats instal·lacions complementàries, etc. i altra
informació essencial per comprendre l’activitat.

DOCUMENTS ADJUNTS
 Informe d’autorització/comunicació al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural per a fer foc a prop de zones boscoses periurbanes.
 Plànol d’emplaçament definitiu on es detalli la ubicació dels diferents espais i elements de l’acte.
 Justificació de la legalització de la instal·lació elèctrica (en cas de dubte consulteu prèviament als
serveis tècnics municipals)
 Certificat tècnic conforme el material que cobreix les estructures de les carpes on es celebren els
espectacles, assoleix un nivell de reacció al foc de com a mínim M2 (o l’assimilable segons la nova
terminologia aprovada mitjançant 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 seves
propietats de reacció i de resistència al foc).
 Certificats dels fabricants conforme els telons, tancaments tèxtils i les cortines utilitzades en
espectacles en establiments tancats són de materials classe 1 segons la UNE-EN13773:2003 (o
assimilable).
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 Certificats dels fabricants conforme els escenaris utilitzats en espectacles en establiments tancats
són de materials de classe BFL S2, com a mínim, o assimilables.
 Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat
en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:
 Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte
les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades,
sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
 Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en
cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors,
conductes, etc).
 En cas d'espais privats, document d'identificació i conformitat del titular de la disponibilitat de l'espai
per a la realització de l'activitat.
 Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació.

En/na ___________________________________ amb DNI: __________________, com a persona física,
o com a responsable del col·lectiu, entitat (o Regidoria) promotora de l’acte, declaro que la informació
detallada a la present sol·licitud s’ajusta a la realitat i que he tramitat els corresponents permisos,
comunicacions i autoritzacions sectorials escaients.
En/na _________________________, amb DNI:_________________, com a persona física, o com a
responsable del col·lectiu, entitat (o Regidoria) promotora de l’acte present en el moment de la
celebració, em comprometo a vetllar perquè l’activitat es desenvolupi segons les condicions i prescripcions
tècniques establertes a la documentació tècnica presentada i a la normativa sectorial d’aplicació, o fixades
pels tècnics municipals i/o pels tècnics d’altres administracions actuants (en cas de donar-se aquest fet), i
conforme en acabar l’activitat, l’espai ocupat tornarà a la seva situació original.

Sant Fruitós de Bages, a ___ de __________ de 2018

Signatures:
Responsable del col·lectiu, entitat(o Regidoria)
promotora de l’acte:

Responsable del col·lectiu, entitat (o Regidoria)
present en el moment de l’acte:
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NOTES
(1) Prescripcions dels canons d’escuma
Es prendran mesures suficients per evitar abocaments i/o fugues accidentals dels productes (diluïts o no) al
medi. L’eliminació del producte s’haurà de fer d’acord amb el manual d’instruccions, respectant els límits
establerts per la normativa d’abocaments per tal que puguin ser considerats residus assimilables a urbans.
Caldrà que el responsable de l’equipament controli que cap usuari por accedir a punts on l’alçada de la
làmina de l’escuma superi a la de l’usuari. El equipament disposarà de marcat CE. El Subministrament
elèctric disposarà d’equipament de protecció i el cablejat no serà accessible al públic
Pel que fa al producte escumògen, caldrà justificar, mitjançant les fitxes de seguretat del producte a utilitzar,
que és apte pel contacte amb la pell i que no irrita ulls ni mucoses. L’empresa que el gestioni haurà de
disposar de pòlissa de Responsabilitat civil al corrent de pagaments.
(2) Prescripcions dels castells inflables
Documentació a presentar amb la sol·licitud:
• Pòlissa de Responsabilitat Civil garanteix la RC derivada dels danys ocasionats a tercers per la
propietat del castell inflable i sempre que aquests danys siguin conseqüència de defectes propis del
castell inflable, amb un capital mínim assegurat de 150.300 € per cada equipament instal·lat. En cas que
els danys ocasionats a terceres persones no siguin conseqüència del propi castell, la Responsabilitat
Civil seria de la persona física o jurídica que lloga el aparell. En aquest sentit l’entitat
promotora/organitzadora, també haurà de disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil garanteix la
RC, que cobreixi els capitals mínims abans establerts.
• Fotografia de l'inflable a instal·lar.
• Fotocòpia de la factura d'adquisició de la instal·lació.
• Característiques de l’equip, dimensions i manual de muntatge
• Programa de inspecció i manteniment del equips, signat pel responsable
• Còpia dels certificats escaients: marcat CE, UNE- EN14960:2007,etc.
Condicionants dels equipaments inflables:
Tots els castells o equipaments inflables hauran de complir rigorosament totes les normes de qualitat i
requisits de fabricació d'acord a les normes Europees de fabricació d'equipaments per a Oci Infantil:
• Els materials dels inflables hauran de complir tots els estàndards de la ASTM F963 - 11, UNE-EN 711:2015, UNE-EN 14960:2014, UNE-EN 1177:2009, certificat de resistència al foc, conforme no propaga
flama (caldrà una categoria M2 o assimilable), i conforme no és tòxic.
• Els bufadors hauran de disposar del certificat UL507 o similar, compatible amb ROHS, marcat CE, EMC,
norma GS.
1. UNE-EN 71-1:2015.Norma europea específica de seguretat per a les joguines.
2. GS, Certificació per a turbines que garanteix, lliure de substàncies nocives, resistents a trencaments i
elèctricament segures.
3. CE, El producte compleix amb els requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels Estats
membres de la Unió Europea.
4. ISO 9001, conjunt de normes de qualitat establertes per l'Organització Internacional per a
l'Estandardització (ISO)
• El motor (bufador d'aire) no pot generar emissions contaminants, i haurà d’estar homologat per muntarse tant en exteriors com en interiors (amb o sense ventilació), i el seu nivell de soroll estarà homologat
per treballar amb nens.
• L’equipament haurà disposar d’obertures que permetin la perfecta visió des de l’exterior de tots els punt
ocupables. Aquestes obertures aniran protegides amb xarxa que impedeixi caigudes.
• Tots els castells inflables hauran de disposar d’elements de sujecció que impedeixen el bolcat.
Especialment els que tinguin una alçada ocupable superior als 2 metres o elements perimetrals de gran
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superfície. Tots hauran de disposar de sistemes de fixació de la base mitjançant piquetes i/o tirants. La
posició de les piquetes ha de seguir les indicacions d ela norma UNE EN14960.
• El castell o element inflable ha de ser de material resistent, adaptable i sense puntes perilloses. Ha de
comptar amb proteccions especials de goma, pisos antilliscants, i quan l’equipament tingui diferents
nivells d’alçada, caldrà que les obertures laterals i els sostres disposin d’un material tipus xarxa que
impedeixi la caiguda dels usuaris. El material haurà d’impossibilitar l’escalada.
• Tots els castells o elements inflables hauran d’estar en perfecte estat de neteja. En aquest sentit es
important que disposin d’un programa de neteja que garanteixi la correcta higiene de les superfícies en
contacte amb la pell dels infants.
Condicionants de la instal·lació: vindran determinades pel manual de característiques i instal·lació, però en
cas de que no sigui així, s’aplicarà subsidiàriament:
• L'espai on instal·larà el joc haurà d’estar lliure de pedres i d’objectes tallants. El terreny haurà de ser
preferentment de terra, on es puguin clavar les piquetes de subjecció de la bases. En cas de ser d’asfalt
o d’altre element dur, caldrà disposar algun sistema alternatiu per a evitar el bolcat, ja sigui mitjançant
tirants, contrapesos o altres dispositius d’ancoratge, capaços de suportar carregues de 1.600 N (en tot
caldrà seguir les instruccions del fabricant).
• Caldrà assegurar tenir suficient espai als laterals i a dalt del joc, tingui en compte arbres, cables, etc.
• Cal delimitar un espai de seguretat al voltant del compressor (i del bufador) amb unes tanques situades a
1 metre de l'aparell de manera que ni els usuaris ni els vianants en tinguin accés. En el cas que el
manual de muntatge del equipament estableixi altres distàncies de seguretat, es consideraran aquestes.
• Tot el cablejat que quedi vist es protegirà convenientment mitjançant canals i/o proteccions de plàstic
rígid degudament fixades al terra.
• Cap cablejat serà accessible pels usuaris ni pels vianants.
• Qualsevol manipulació elèctrica haurà de ser realitzada per un instal·lador qualificat.
• En cas que el moment d'adquisició de la instal·lació sigui superior a 2 anys, caldrà aportar un Certificat
d'Inspecció i revisió de la mateixa, emès per una empresa homologada, on consti que es troba en
perfecte estat i s'admet el seu ús, i que es compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus
d'instal·lacions.
• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de manera que s’impedeixi
el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment inflades. Ha d'estar constantment connectat
al corrent elèctric.
• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema d’alimentació alternatiu, els
monitors hauran de desallotjar completament l’equipament abans de que comenci a perdre aire
significativament.
Normes d’ús
• La presència d'un monitor és obligatòria, la supervisió dels pares o tutors legals del nens és aconsellada.
Caldrà que tots els equipaments disposin almenys d’un monitor que controli l’aforament i l’estat de
l’equipament en tot moment. Haurà de vetllat perquè els ocupants no incorrin en conductes de risc.
• Si es tracta d’un dia calorós i l’equipament està sotmès a la radiació solar, al escalfar-se l’aire de
l’interior es poden generar episodis d’enlairament. Per aquest motiu, a més de disposar d’un sistema
d’ancoratge suficient, caldrà evitar que l’equip romangui desinflat quan no estigui utilitzant-se. En aquest
sentit caldrà mantenir desinflat l’equipament quan no s’utilitzi si es preveu forta insolació a la zona, i
accionar els ventiladors justament abans de l’ús.
• Caldrà que es mantingui l'entrada del joc lliure i accessible tot el temps.
• En cas de fort vent, pluja o tempesta caldrà desallotjar immediatament l’activitat inflable (a no ser que
estigui instal·lada en un establiment cobert i tancat perimetralment). En aquest sentit no es poder
instal·lar amb velocitats del vent superiors a 38 Hm/h (força 5 de l’escala de Beaufort), a no ser que el
manual de característiques de l’equip ho permeti expressament
• És molt important que les persones que estiguin a càrrec entenguin les cures que els nois requereixen
segons les seves edats. Caldrà que el es disposi d’una farmaciola equipada
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• El tobogan està pensat per baixar, asseguts de front i lliscant-se per ell: no és segur si se salta de la part
més alta fins a la part més baixa, si en comptes de baixar-se s'utilitza per pujar (les proteccions laterals
del tobogan estan homologades per a l'altura d'un nen que baixa assegut, no per a un nen que puja
dempeus). Cal evitar que els infants facin acrobàcies dins del joc. En aquest sentit, el monitor haurà de
vetllat en tot moment per l’ús correcte, exercint el dret d’admissió si fos convenient.
• Aquests jocs estan contraindicats per a menors de 5 anys. Si s’admeten menors d’aquesta edat, el
equipament haurà de ser exclusiu i adaptat, sense desnivells i elements laberíntics.
• Al joc inflable accedeixen nens de pes, altura i grandària que l'inflable admet, i en nombre adequat (mai
s'ha de sobrepassar el pes màxim permès o el nº màxim de nens simultàniament). La mesura més fiable
per veure quants nens poden entrar a la mateixa vegada, és el pes màxim suportat. Caldrà garantir en tot
cas un rati d’un infant per metre quadrat de superfície del inflable.
• Procurar que només els nens d'una grandària similar (altura i pes) utilitzin el castell inflable al mateix
temps. Això és per evitar que els nens més grans en saltar amb nens més petits donin lloc a accidents
involuntaris a causa de la diferència de força, pes i altura.
• Al castell inflable no accedeixen adults.
• Al castell inflables no s'accedeix amb sabates (sobretot no s'accedeix amb talons) per assegurar un ús
higiènic de l'inflable.
• Al castell inflable no s'accedeix amb ulleres o qualsevol altre element que pugui ocasionar casos
d’escanyament, com bufandes, mocadors o collars.
• Al castell inflable no s'accedeix amb menjar, beguda ni llaminadures.
• Els castells inflables estàndards no són aquàtics: és perillós ficar-los en aigua (piscina, mar, etc.) o
mullar-los amb mànegues, etc. Els inflables aquàtics són específics, no tenen costures sinó termosoldadures i es queden inflats desconnectant el motor. Per als inflables aquàtics s'utilitza un grossor
d'entre 0,80mm i 1mm
• Els pares, acompanyants adults o tutors legals han de conèixer els riscos. En definitiva, són ells,
conjuntament amb els monitors, els que permeten l'accés del noi al joc i han de supervisar que es
compleixin les obligacions en els mateixos. En aquest sentit, caldrà que les instal·lacions disposin de
cartells indicadors de les normés d’ús i dels rics, que necessàriament hauran d’ubicar-se en un lloc
visible.
• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d’inflats òptimes, de manera que s’impedeixi
el funcionament amb fuites d’aire i/o superfícies parcialment inflades.
• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d’un sistema d’alimentació alternatiu, els
monitors hauran de desallotjar completament l’equipament abans de que comenci a perdre aire
significativament.
(3) Atraccions mecàniques / llits elàstics
Aquestes atraccions es classifiquen com a activitats no permanents desmuntables. En aquest sentit,
caldrà que, a banda de la legalització de l’activitat recreativa extraordinària en que puguin restar incloses, es
legalitzin individualment o de forma col·lectiva, presentant el model de comunicació d’activitat recreativa no
permanent desmuntable. Aquestes instal·lacions, entre d’altra documentació, sempre requeriran un
certificat tècnic conforme es compleixen les prescripcions de seguretat específiques i generals.
Quan hagi ànim de lucre, aquestes instal·lacions hauran d’anar necessàriament ubicades al recinte
firal o en un altre espai apte pels equipaments, i només en període de Festa major. Quan un acte
multitudinari a la via pública incorpori activitats promocionals d’aquest tipus es podrà eximir d’aquesta
necessitat via conveni amb la Regidoria que el promogui o gestioni.
(4) Ús de barbacoes i cuines portàtils
Pel que fa a l’ús de barbacoes i cuines portàtils en espai urbà obert, s’haurà d’obtenir el preceptiu informe
d’autorització (del 15/03 al 15/10) o comunicació (del 16/10 al 14/03) davant del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Els focs d'esbarjo a particulars (calçotades, costellades,
arrossades, etc.) queden prohibides a particulars (Decret 64/1995).
Les sol·licituds d'autorització per encendre foc caldran que compleixin els requisits següents:
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Caldrà presentar les sol·licituds per encendre foc amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici del foc
(presentada al registre del DAMM, c/ Prudenci Comellas, 4-6 de Manresa. Horari de registre de dilluns a
dijous de 9:00 a 17:30 i divendres de 9:00 a 15:00)
Els focs d'esbarjo per entitats, associacions o assimilables, legalment registrades, podran fer aquests tipus
de focs sempre que la sol·licitud vagi acompanyada d'un escrit de l'Ajuntament de la població on es vulgui
realitzar el foc on indiqui que NO existeix cap impediment per part de l'Ajuntament per tal es realitzi el foc.
Qualsevol sol·licitud que es presenti, haurà de dur els mitjans d'extinció què es disposa i
OBLIGATÒRIAMENT UN NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL per poder avisar en cas de denegacions
d'autoritzacions per situacions meteorològiques adverses.
Condicions generals per encendre foc:
-

Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul·lada.

-

La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc.

-

La persona sol·licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat
del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).

-

Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.

Mesures preventives obligatòries:
Hi ha d'haver sempre una persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància
constant.
Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, cal apagar-lo immediatament.
A més de no encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si comença a
bufar un cop encès.
A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrries, la crema s'ha de suspendre si el fum
perjudica la seguretat viària.
Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa. No s'abandonarà el lloc
fins després d'apagar completament el foc.
(5) Correfocs
En el cas d’activitats culturals o lúdiques amb ús de pirotècnia (correfocs), regulades per la normativa
sectorial (Instrucció Tècnica Complementaria ITC 18) del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria,
aprovat pel Reial Decret 989/2015, de 30 de octubre, caldrà que totes les colles participants disposin de la
documentació següent:
1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts
com a Experts participants.
2. Relació de persones integrants del Grup o Grups, amb indicació de les persones que els representen.
3. Dades de les persones responsables dels Grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació al
programa formatiu establert en el punt 4.
4. Justificació documental que tots els components dels Grups han rebut una formació específica per a la
participació en la manifestació festiva d'acord amb l'establert en el punt 4.
5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de CRE menors d'edat.
6. Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari
de realització.
7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per
artifici i total. En el cas d'articles amb marcat CE, indicació de les categories i nombres de catalogació.
8. Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles pirotècnics prevista en la festivitat.
9. Riscos per als participants del Grup i mesures de prevenció i protecció per pal·liar aquests riscos,
indicant, si escau, la indumentària i equips de protecció individual recomanats.
10. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants com para
espectadors, així com, si escau, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció
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en l'acte de terceres persones.
11. Justificació documental que l'organitzador ha subscrit un segur de responsabilitat civil o una altra
garantia financera que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació
festiva, i una assegurança d'accidents que cobreixi els possibles accidents en cas de participació de
CRE menors d'edat, sense perjudici del compliment de l'establert en la normativa autonòmica o local
referent a això.
12. En el cas d'utilitzar-se articles sense marcat CE, en quedar exceptuats de l'àmbit de la Directiva
2013/29/UE per raons constructives o funcionals, Resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme, per fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per
consumidors reconeguts com a experts, en virtut l'article 21.5 del Reglament d'articles pirotècnics i
cartutxeria.
L’acte s’haurà de comunicar a la Delegació del Govern, segons models específic, amb una antelació
mínima de 15 dies hàbils.
Pel que fa a l’ús de material pirotècnic (petards i castells de foc), d’acord amb l’àmbit d’aplicació de la
ITC 8, i considerant les categories dels articles pirotècnics establerta als articles 141, 142 i 143 del Reial
Decret 989/2015, de 7 de maig, es poden plantejar les possibilitats següents:
a) Si es planteja la utilització col·lectiva d’artificis de les categories 1,2 i 3 amb marcat CE (p.e: revetlla
de Sant Joan), s’entén que no es considera espectacle pirotècnics, i per tant no cal cap mena
d’autorització
b) D’acord amb l’art. 143 del RD 989/2015, els articles pirotècnics casolans (fora del mercat) hauran de
ser usats i manipulats d’acord amb la ITC 18, que regula els correfocs, de manera que s’entén que
l’autorització passaria a regular-se per aquesta ITC
c) Si es tracta d’un espectacle pirotècnic i només es pretenen utilitzar artificis de les categories 1,2 i 3, i
en el seu conjunt no superen els 10 kg de matèria reglamentada, no s’aplica la ITC 8, i per tant no
cal cap mena d’autorització administrativa
d) Caldrà comunicació a la Delegació del Govern si la matèria reglamentada a utilitzar està entre 10
i 50 kg.
e) Caldrà una autorització expressa de la Delegació del Govern si la matèria reglamentada a
utilitzar supera els 50 kg.
Pel que fa a la necessitat de disposar d’un pla d’autoprotecció (PAU) D’acord amb el Decret 30/2015, de 3
de març, que aprova el catàleg de centres i activitats obligats a plans d’autoprotecció, un correfocs
necessita un PAU homologat per l’Ajuntament per tractar-se d’una activitat d’àmbit municipal si la quantitat
de matèria reglamentada supera els 100 kg . No obstant, si la quantitat de matèria reglamentada dels
elements pirotècnics fos superior a 200 kg, caldria que el PAU l’homologués protecció civil, per passar a ser
d’àmbit de la Generalitat.

(6) Fogueres amb finalitats lúdiques
Les fogueres amb finalitats lúdiques, requereixen autorització expressa de l’Ajuntament. Mesures i
precaucions a tenir en compte per poder gaudir de manera prudent i assenyada de les populars fogueres a
la nit de Sant Joan:
• No prepareu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.
• Poseu primer un gruix de sorra sobre l'asfalt i sempre a més de 15 metres dels cotxes i de les
façanes, mai sota les línies elèctriques.
• No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podríeu cremar molt.
• No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny.
• No es poden llançar ni bidons ni esprais, poden explotar.
• Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.
• Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència.
• Assegurar-se que un cop cremada la foguera el foc no revifarà.
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(7) l’Enlairament massiu de globus
Per tal de portar a terme qualsevol activitat que pugui afectar les zones de servituds aeronàutiques de
l’Aeròdrom Barcelona-Bages, en aquest terme municipal, haurà de demanar autorització prèvia de servitud
a l’Agència estatal de servituds aeronàutiques AESA. Aquesta autorització s’haurà de tramitar amb una
antelació mínima de 2 mesos.

(8) Fanalets
D’acord amb el DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals, en terrenys forestals no està permès llençar objectes encesos en cap època de l’any. En la resta
de terrenys, el període en que no estarà permès serà el entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
(9) Armes
La pràctica o exhibició en públic d’aquests objectes qualificats com a armes requereix informe previ
favorable de la Guàrdia Civil, que demana una memòria descriptiva de les mesures de seguretat i una
pòlissa de RC específica.
(10) Espectacles amb animals
En els espectacles amb animals el certificat tècnic que s’ha d’acompanyar a la present memòria tècnica
haurà d’incloure un apartat específic en que es respecte al compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així com qualsevol altra normativa
de caràcter sectorial en relació amb el benestar animal.
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