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1. OBJECTIU 

La Segarra és una comarca amb molt de teixit associatiu, que es tradueix amb la 
gran quantitat d’activitats que es celebren al llarg de l’any pels nostres municipis. El 
gran gruix d’aquestes activitats són organitzades per les diferents entitats i 
associacions existents a la comarca, en molts casos amb la col·laboració dels 
municipis. 

Arrel del desenvolupament, per part de la Generalitat de Catalunya, del decret 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció (D.30/2015) i del 
decret del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives “REPAR”  
(D.112/2010), el servei de protecció civil del Consell Comarcal ha cregut oportú 
elaborar aquesta guia pels ajuntaments, que vol ser un instrument útil i 
d’informació per a l’organització d’aquests tipus d’activitats, tenint en compte el 
marc regulador dels decrets esmentats anteriorment. 

 

2. COMPETÈNCIES 

 
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari estan 
sotmesos a l’autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a terme en 
municipis de més de 50.000 habitants, en espais oberts o amb motiu de festes i 
revetlles populars. En aquests casos, si no són organitzats per l’ajuntament, és 
necessària una llicència municipal. 
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3. LLICÈNCIA DE L’ACTIVITAT 

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari 
(D.112/2010) han de sol·licitar la llicència per l’activitat: 

• Presentar a l’ajuntament la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una 
memòria de l’espectacle o activitat: 
 

o Redacció d’una memòria amb el contingut mínim següent: 
§ Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa de què 

es tracti. 
§ Data o dates i horari previst per a la realització. 
§ Nom, cognoms, adreça i telèfons de contacte de, com a mínim, 

dues persones responsables de la seva organització. 
§ Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim 

de persones que previsiblement assistiran o participaran en la 
seva realització. 

§ Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació 
del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les 
que convindria adoptar per part dels serveis municipals 
afectats, per tal prevenir riscos per a la salut i la seguretat i 
per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 
persones interessades, especialment en matèria de sorolls i 
trànsit. 

§ Declaració responsable de disposar de la pòlissa 
d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil 
que pugui derivar-se de l’organització i realització de 
l’espectacle o l’activitat recreativa. 

§ Identificació de la persona o persones titulars de la 
disponibilitat de l’establiment, recinte o espai obert i, en cas 
que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, 
document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle 
públic o amb activitat recreativa projectats. 

Pels espais titularitat pública (via pública, pavellons...), la seva 
realització restarà condicionada al fet que la persona 
organitzadora obtingui la corresponent autorització d’ús de 
l’espai per part de l’administració titular d’aquesta. 
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4. PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) 

Activitats que requereixen un pla d’autoprotecció segons el D.30/2015. 
 
A més, a l’hora de tramitar la corresponent llicència, hi hauran activitats que 
hauran de presentar un pla d’autoprotecció, segons el que estableix el D.30/2015: 

• Qualsevol activitat en edificis amb capacitat o aforament d’entre 1.000 i 
2.000 persones. 
 

• Qualsevol activitat en instal·lacions tancades desmuntables amb un 
aforament d’entre 1.000 i 2.000 persones.  
 

• Altres activitats en espais delimitats, amb ocupació d’entre 2.000 i 5.000 
persones. 
 

• En espais no delimitats, aquelles amb una ocupació d’entre 10.000 i 
20.000 persones. 
 

• Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg d’acord amb el RD 563/2010, 
de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. 
 

Per la resta d’activitats amb una previsió o aforament inferior a 1.000 persones, 
una memòria de seguretat que es presentarà conjuntament amb la resta de 
documentació, per atorgar la llicència de l’activitat. 

 

 

5. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

 
Activitats que requereixen una assegurança de responsabilitat civil, segons el 
D.112/2010 
 

• Tots els espectacles públics i les activitats recreatives (privats com 
municipals), independentment de l’aforament, han de contractar una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil específica per l’activitat, segons el 
Reglament d’espectacles públics D.112/2010 (regulat segons els articles 
del 75 al 83). 
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6. VIGILÀNCIA 

Activitats recreatives musicals que requereixen serveis de vigilància 
 
Activitats recreatives i espectacles que requereixen serveis de seguretat privada, 
segons el D.112/2010 (Art. 43) 
 

Vigilants de seguretat privada Aforament 

1 vigilant de 500 a 999 persones d’aforament 

2 vigilants de 1000 a 1999 persones d’aforament 

i, en endavant, d’una persona vigilant de seguretat privada més per cada 1000 
persones 

 
Estan exempts d’adoptar les mesures de seguretat els espectacles públics i les 
activitats recreatives organitzats per un ens local, sempre que la seguretat de les 
persones usuàries quedi garantida degudament per la policia municipal, policia 
local o guàrdia urbana, i així ho acrediti la memòria de seguretat respectiva.  

 
Activitats recreatives i espectacles que requereixen serveis de control d’aforament, 
segons el D.112/2010 (Art. 58) 
 

Personal control d’aforament Aforament 

2 controladors De 150 a 500 persones d’aforament 

3 controladors de 501 a 1000 persones d’aforament 

4 controladors de 1001 a 2001 persones d’aforament 

i 1 més per cada 1.000 persones d’aforament 
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7. MITJANS PREVENTIUS SANITARIS  
 

Activitats recreatives musicals que requereixen serveis d’assistència sanitària, 
segons el D.112/2010 (Art. 48) 
 

Tipus de dispositiu Aforament 

Infermeria o ambulància >1.000 persones 

Farmaciola <1.000 persones 

 

Activitats que requereixen serveis d’assistència sanitària, segons el D.30/2015 
 

Tipus d’activitat  Servei preventiu sanitari 

Activitats en recintes en què es doni: 

• Edificis amb capacitat o aforament superior a 
1.000 persones i inferior a 2.000 

2 persones formades en  ASI 

• Instal·lacions tancades desmuntables o de 
temporada  amb capacitat o aforament superior 
a 1.000 persones i inferior a 2.000 

2 persones formades en  ASI 

• Altres activitats en espais delimitats, aquelles 
amb un nombre d’assistents i participants  
previstos superior a 2.000 persones i inferior a 
5.000 

1 ambulància assistencial classe B 

• Recintes o espais no delimitats a l’aire lliure 
amb un nombre d’assistents i participants  
previstos superior a 10.000 persones i inferior a 
20.000 

1 ambulància assistencial classe B 

• Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 
200 kg de pirotècnia 

1 ambulància assistencial classe C 
(TTS+DUE) 

ASI: Atenció Sanitària Immediata. 

TTS: Tècnic Transport Sanitari. 

DUE: Diplomats en Infermeria. 

Ambulància B: destinades a proporcionar suport vital bàsic (SVB) i atenció sanitària inicial. 

Ambulància C: destinades a proporcionar suport vital avançat. 
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8. MITJANS D’HIGIENE I SALUBRITAT  

Activitats recreatives i espectacles que requereixen mitjans d’higiene i salubritat, 
segons el D.112/2010 (Art. 47) 
 

Cabina amb vàter i lavabo 

En espectacles o activitats 
recreatives que es celebrin 
fora d’establiments dotats 

amb serveis d’higiene  

1 cabina dotada vàter i lavabo per cada 150 persones. 

1 cabina dotada vàter i lavabo més per cada 150 persones  

 
 
 
 
9. DOCUMENTACIÓ QUE CAL QUE TINGUIN ELS ORGANITZADORS DURANT LA 

CELEBRACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Documentació 

La llicència municipal / Generalitat per la celebració de l’activitat 

L’assegurança de responsabilitat civil específica per l’activitat 

El Pla d’Autoprotecció PAU (si s’escau) redactat per un tècnic 
acreditat per la Generalitat de Catalunya 

La memòria de seguretat (activitats <1000 persones) 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Totes aquestes condicions són iguals tant si l’activitat és organitzada per un 
promotor privat, entitat, associació, etc...com si són activitats organitzades per 
l’ajuntament. 
 
En cas de què l’activitat sigui organitzada per l’ajuntament, sempre que no sigui de 
competència de la Generalitat, no caldrà disposar de llicència municipal però sí 
d’adoptar les mesures i els condicionants que estableix el D.112/2010. 
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10. ANNEXOS  

En aquest annex us volem donar les eines per a poder tramitar la llicència per 
aquests tipus d’activitats extraordinàries, tot seguint les directrius de la normativa 
vigent que estableix el D.112/2010 del reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives (REPAR) i si s’escau, del D.30/2015 d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció. 

 
9.1. Model de memòria d’activitats recreatives extraordinàries 
 
Aquest és un model, per a poder sol·licitar la llicència de l’activitat a l’ajuntament, 
per part de l’entitat que vulgui desenvolupar qualsevol activitat de caràcter 
extraordinari o d’espectacle públic. 
 
9.2. Model d’adhesió al PAU per part de l’entitat 
 
Aquest model és per complimentar l’entitat que realitza un acte i que aquesta 
activitat estigui afectada pel D.30/2015 d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i per tant de redactar un Pla d’Autoprotecció (PAU). És el 
model d’adhesió al PAU elaborat per l’ajuntament per tot un seguit d’activitats 
d’una mateixa tipologia (p. ex. concerts en un espai tancat com pot ser un pavelló)  i 
es vulgui acollir a aquest PAU, tot seguint les especificacions i les obligacions 
exigides en el PAU segons la normativa del D.30/2015.  
 


