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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
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.
Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia
d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

OBJECTE:
Orientar als organitzadors d’activitats a l’aire lliure sobre els mitjans humans i materials en
actes de l’aire lliure, a partir d’un recull de diferents normatives i requeriments.
No són objecte d’aquesta recomanació els desmuntables.

PROPOSTA:
MITJANS MATERIALS
Protecció Contra Incendis
El dimensionament d’aquests mitjans mínims no correspon al tècnic del PAU sinó a qui
dissenya l’esdeveniment i a qui n’autoritza la realització en condicions de seguretat.
Hidrant
Disposar almenys d’un hidrant a l’entorn immediat.
Extintors
-

-

Caldrà que almenys hagi dues persones formades en l’ús dels extintors
Caldrà disposar d'extintors en punts propers a vies d'accés i evacuació.
Els extintors es col·locaran de manera que hagi un extintor cada 15m de recorregut
d’evacuació i com a mínim dos en cada zona diferenciada del recinte.
A la taula següent s’exposen la tipologia i quantitat recomanada d’ extintors en funció de
les zones a protegir.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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ZONA

Escenari, a cada extrem de l’escenari, part
posterior
Taules de llums i so, a cada taula, i zones de
connexions elèctriques diferents a les de
l’escenari
Bar, cada 15 m de barra
Grups electrògens i transformadors a partir de
50kvA
Magatzems i altres similars
Cuines
Dipòsits de combustibles a partir de 1m3
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EXTINTORS DE POLS
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“

Taula R11.1
Aquesta taula no contempla criteris de simultaneïtat, en cas que es doni la situació caldrà la
valoració i criteri del tècnic competent.
MITJANS SANITARIS
El número i tipus de mitjans sanitaris depèn de diversos factors com poden ser: l’aforament,
tipologia d’activitat i el tipus de públic.
Com a consideracions generals:
-

Sempre farmaciola amb materials i equips per accidents, malalties o crisis sobtada.
Si es preveu un aforament de més de 500 persones es recomana una carpa amb
personal Creu Roja (i també si acte per canalla o gent gran).
En cas de via interurbana o urbana principal, metge (Codi de circulació).
Disposar d’un DEA accessible.
Entre 1000 i 15000 persones d’aforament: l’equip de primers auxilis ha de comptar
obligatòriament amb un dispositiu sanitari professional (mín. 1 SVI o 1 infermeria; 2 SVI
a partir de 5000 pax)

Ambulància Tipus B, SVB: suport vital bàsic (1 ambulància convencional, 2 tècnics/iques en
transport sanitari).
Ambulància Tipus C, SVA: suport vital avançat (1 UCI mòbil completa i 1 metge/essa i 1
infermer/a i 1 tècnic/a). SVI: suport vital intermedi (1 UCI mòbil i 1 graduat/ada en infermeria).

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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En aquells casos en què, segons l’anàlisi de risc inclosa en el pla d’autoprotecció de l’activitat,
es demostri que l’ocupació real o efectiva de l’establiment és inferior al 50% del seu aforament,
es pot requerir al Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) una estimació dels
recursos sanitaris necessaris per garantir la seguretat a l’activitat.
Comunicacions
-

Megafonia
Telèfons
Radio

Altres mitjans
-

Salvavides si es fa prop d'una zona amb aigües relativament profundes, o altres.

MITJANS HUMANS
Equips de primera intervenció, EPI
D'obligada cobertura, de composició mínima de 2 persones. No cal que siguin professionals,
però han de disposar d'una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de
situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció davant de conats d'incendi i
d'evacuació.
Es proposa que tinguin formació d’ EPI els tècnics de so i similars.
Vigilància i control d’accessos
Pel que fa a vigilants i controls d’accessos, afegiria que el 112/2010 és una bona referència per
a qualsevol esdeveniment, pel que fa a vigilants i controladors d’accés.
-

Per al cas d'activitats o espectacles musicals en espais oberts a l'aire lliure, es obligatori
disposar d'un servei professional de vigilants i controladors acreditats.
D’una persona vigilant de seguretat privada a partir de 500 persones d’aforament
autoritzat.
Vigilants Seguretat (2 per 1001 pax. + 1 per cada 1000 pax. més o fracció)
Controladors accés (4 per 1001 pax. + 1 per cada 1000 pax. més o fracció)

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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