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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.
DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

OBJECTE:
Orientar els organitzadors d’aquests esdeveniments (especial atenció rues mòbils)
Interpretació Decret 112/2010: qualsevol espectacle hauria de tenir algun tipus de protocol en
cas d’emergència, encara que no afectat pel Decret 30/2015.
Complementa la recomanació R11 en els criteris generals i la R14 en l’elaboració d’un acte
extraordinari.

RECOMANACIONS:
ACTES EXTRAORDINARIS AL CARRER COM ARA CAVALCADES DE REIS I RUES DE
CARNAVAL:
Mesures preventives generals
•

S’haurà de posar a disposició els mitjans sanitaris d’autoprotecció suficients per a la
celebració de l’acte: farmaciola, DEA o ambulància assistencial.

•

S’haurà de posar a disposició els mitjans d’autoprotecció de primera intervenció
suficients per a la celebració de l’acte, com ara extintors per a elements elèctrics, barra
de begudes o aparells de cocció

•

Protecció dels elements susceptibles de generar risc, assegurant la protecció entre
contactes directes i indirectes tenint en compte les activitats esporàdiques i a l’aire lliure
(Exemple: Grups electrògens, taules de so...). La seguretat en les instal·lacions
elèctriques temporals ha de quedar garantida segons el compliment de la normativa
sectorial aplicable (RD 842/2002 – Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió)

•

Protecció contra possibles caigudes o impactes per desnivells o elements baixos.

•

Protecció contra possibles accidents provocats per vehicles aliens a l’activitat

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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•

S’han de realitzar tots els tràmits previs establerts pel Decret 112/2010 pel qual s’aprova
el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i/o ordenances municipals en el
seu cas i fer complir en tot moment aquesta normativa.

•

Cal tenir present també en aquest apartat les mesures especifiques i generals de la
recomanació R11

Mesures a realitzar per actes extraordinaris
•

Senyalitzar correctament les zones on l’accés del públic no esta permès.

•

Els membres de l’equip d’emergència han de dur una armilla o vestimenta adequada per
tal de que la seva localització entre el públic sigui ràpida i fàcil.

•

Assegurar que les vies d’evacuació tinguin l’amplada lliure mínima en funció de la
previsió de l’assistència.

•

No superar l’aforament màxim establert.

•

Que les vies d’evacuació no quedin bloquejades ni disminuïdes les seves mides per
cotxes, paradetes o containers. Considerar l’amplada neta de la via per l’evacuació.

•

Si l’activitat es realitza o finalitza en un local o espai delimitat, les portes han d’estar
obertes i controlades per un controlador d’accessos cada una, el de la porta d’entrada ha
de controlar en tot moment que l’afluència de públic no superi l’aforament màxim
autoritzat i en conseqüència, no permeti l’entrada de més públic. Cal tenir especial cura
amb les sortides d’emergència per tal d’evitar que entri gent de forma irregular a l’espai a
on es realitza l’activitat

•

Tot el perímetre de l’espai a on es desenvolupa l’activitat haurà d’estar correctament
vigilat i controlat per tal d’evitar l’accés de persones no autoritzades i sense entrada per
tal de que no es sobrepassi l’aforament màxim previst.

•

S’haurien de senyalitzar d’alguna manera les sortides d’emergència per tal de fer-les ben
visibles pels espectadors.

•

S’han d’instal·lar un nombre suficient de sanitaris (wàters) tenint en compte l’ocupació de
l’activitat. A poder ser han d’estar en l’interior del recinte per tenir-los controlats i evitar
l’entrada i sortida del públic (fent més difícil la funció del controlador d’accessos per
controlar l’aforament màxim permès).

•

Les begudes no es subministraran en gots o ampolles de vidre, de llauna, ni altre
material susceptible de causar lesions.

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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•

Les deixalles combustibles han d’estar emmagatzemades en cubells incombustibles
hermètics.

•

Cal tenir present també en aquest apartat les mesures especifiques i generals de la
recomanació R14

Mesures generals a complir pels vehicles i plataformes utilitzats en esdeveniments al
carrer en circuits tancats
•

Les unitats tractores han de disposar de la ITV vigent i els seus conductors que participin
a les rues/desfilades etc, hauran de dur autorització administrativa en vigor per tal de
poder conduir.

•

Els remolcs que s’utilitzen per fer el recorregut han d’estar homologats i amb la ITV
vigent.

•

L’element d’unió entre unitat tractora i remolc ha d’estar dimensionat per ser capaç de
suportar els esforços dinàmics provocats per les accelerades i frenades durant el
recorregut tenint en compte el pes màxim a remolcar.

•

El pes màxim carregat al remolc no pot superar la carrega màxima autoritzada.

•

La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle, ni perjudicar els diversos
elements de la via pública o instal·lacions aèries.

•

El decorat que es disposa a sobre dels remolcs, considerant-lo com a estructura no
permanent desmuntable, hauria de garantir una solidesa i estabilitat suficient per no
generar riscos innecessaris (bolcar un vehicle, caiguda de cadires...)

•

La longitud, l’alçada i l’amplada dels vehicles i remolcs haurà de ser l’adequada al
recorregut. Recordar que si la longitud es superior a 12 m es considera vehicle especial i
que l’alçada permesa són 4,50 m per evitar enganxades segons el REBT (es recomana
que l’amplada màxima siguin 2,5 m.)

•

Les carrosses hauran de disposar de barana amb una alçada com a mínim d’1m amb
protecció intermitja si hi ha nens/nenes per evitar la caiguda dels seus ocupants.

•

El sistema d’enllumenat haurà de procedir de la font elèctrica del vehicle tractor o un
altre equip addicional, com grup electrogen o bateries. S’evitarà la utilització
d’enllumenat a través d’espelmes, petroli, gas o qualsevol altre tipus de combustible
fòssil.

•

Els vehicles han de portar com a mínim un extintor 21ABC.

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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•

Cada vehicle hauria d’anar acompanyat durant tot el recorregut com a mínim per 4
persones majors d’edat, una a cada cantonada de la carrossa, degudament proveïts
d’armilles reflectants. Com a mínim una d’aquestes persones ha d’estar formada en l’ús
d’extintors.

Mesures preventives per als membres de l’organització i participants
•

No sobrecarregar els endolls. Evitar l'ús d'endolls múltiples.

•

Informar-se i conèixer la ubicació de l’equipament contra incendis i de les vies
d’evacuació o les sortides d'emergència si tenim en un recinte.

•

Evitar que els vehicles s’aturin a les vies d’evacuació, punts de reunió, etc.

•

Els responsables de l’organització han d’estar atents a les possibles activacions dels
diferents plans d’emergència autonòmics per als riscos que siguin d’aplicació per
l’activitat i per l’emplaçament d’aquesta.

•

Els conductors que participin a les rues/desfilades etc, no abandonaran en cap moment
els vehicles i seguiran les indicacions de l’organització, els agents de l’autoritat o els
voluntaris de Protecció Civil. Hauran de facilitar en tot moment la circulació dels vehicles
d’emergència.

•

Per els desplaçaments d’anada i tornada a l’itinerari de la rua no es permetrà el trasllat
de persones als remolcs, llevat del propi conductor.

Consells bàsics d’autoprotecció per a assistents
En motiu de les cavalcades i rues i en general, espectacles que discorren per vies urbanes i
interurbanes, cal tenir en compte sobretot per evitar ensurts en especial amb els més petits el
següent:
Abans i durant la celebració de l’activitat:
•

Estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre
l’esdeveniment, així com les que apareguin als mitjans de comunicació.

•

Prioritzeu anar a peu o en transport públic i amb temps suficient.

•

Porteu roba còmoda i adequada al lloc on aneu. El calçat ha de protegir els peus ja que
és la part del cos on es produeixen la majoria de ferides.

•

Cal anar ben hidratat i portar aigua.

•

Els nens sempre han d’anar a coll o bé de la mà, per minimitzar que es perdin.

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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•

Cal estar pendent de la gent gran i de les persones amb impediments i dependents.

•

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics
es recomana que vagin correctament identificats i amb les dades fàcilment accessibles.

•

Comproveu que els nens saben que el telèfon d’emergències és el 112, que és gratuït i
que funciona les 24h del dia tot l’any.

•

Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-vos a reunir en
cas de que us separeu o perdeu. De la mateixa manera, tingueu els números de telèfons
del grups i las bateries carregades.

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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