Criteris de seguretat per a esdeveniments públics. Prescripcions tècniques i documentals.
Directori de comunicacions en cas d’emergència

Annex I: Mesures a adoptar segons l’activitat i el seu risc específic
RISCOS GENÈRICS (Per a totes les activitats)
Incendi / Explosió
Accidents sanitaris
Evacuació
Instal∙lacions
elèctriques
Elements susceptibles
de generar risc
Accessibilitat vehicles
emergències
Convivència











Disposar dels extintors necessaris a les zones on s’ubiquin les instal∙lacions (neveres,
escenari, quadres, equips de so, grups, etc).
Disposar dels elements d’assistència sanitària necessaris.
Dimensionar els recorreguts necessaris en funció de l’ocupació. Deixar lliure
d’obstacles els passos d’evacuació.
Complir amb els requisits tècnics i documentals indicats al Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
Protecció d’aquests elements amb tanques, baranes, senyalització o altres sistemes
(caigudes, trànsit, foc, electricitat, talls, contusions...)
Subjecció de tots els elements per evitar la caiguda d’objectes
Garantir l’accés dels mitjans i vehicles d’emergència amb un ample mínim de 3’50m.
Garantir l’accés als mitjans d’extinció exclusius per a bombers.(hidrants exteriors).



Complir amb els requisits indicats a l’Ordenança General sobre Convivència
Ciutadana de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



Els responsables de l’activitat garantiran la seguretat alimentària i la innocuïtat dels
aliments que elaborin i/o serveixin. Es complirà amb la normativa sectorial
reguladora.
Es respectaran les normes d’higiene durant la preparació i la conservació dels
menjars.
En el 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.

SANITARIS
Aliments


Begudes alcohòliques



CASTELLERS
Responsable/s de
seguretat i prevenció
d'accidents

Assegurances

Mesures de prevenció
activa

Mesures de prevenció
passiva

Espai
Mitjans sanitaris



La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya considera altament recomanable
l'existència, dins de la colla, d'una persona (o grup de persones) responsables de
vetllar per la seguretat i la prevenció d'accidents.
 Les funcions principals són:
1. Vetllar per l'adquisició, manteniment i utilització correcta de les mesures de prevenció
passiva (cascos, xarxes, terres atenuants, etc...)
2. Fomentar, fer difusió i intervenir activament en les accions de prevenció activa
(posicions a la pinya, escalfament, estiraments, etc...)
3. Dissenyar protocols i/o plans d'actuació en cas d'accident a assaig i a plaça.
4. Valorar i, en funció de la formació, diagnosticar i tractar a persones lesionades
 Altres funcions recomanades són:
1. Realitzar el manteniment del llistat de persones assegurades.
2. Contactar i contractar els Serveis de Transport Sanitari.
3. Confeccionar i mantenir una farmaciola mínima segons l’Annex I del Manual de bones
practiques.
4. Vetllar pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades pel que fa a les dades
relacionades amb la salut dels companys de colla.
5. Sol∙licitar el permís patern per la canalla (tasca que pot ser compartida amb l’Equip de
Canalla) segons l’Annex II del Manual de bones practiques.
 La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya té contractada les assegurances
de responsabilitat civil, d’assistència sanitària i accidents ‐que abasten totes les colles
membres de la CCCC. Complementàriament, existeix la possibilitat de disposar d’una.
 Preparació dels castells
 Col∙locació a la pinya
 Donar suport i augmentar la solidesa de la base del castell.
 Absorbir energia en cas d’impacte.
 Preparació física, escalfament, estiraments
 OBLIGACIO: Ús universal i inexcusable del casc en totes les posicions del pom de dalt
(Enxaneta, acotxador i dosos), en tots els castells (excepte el pilar), tant en assaig
com actuacions.
 Es podrà utilitzar el casc en aquells castells en que el pis de sisens tingui un risc
similar de lesió.
 Cal establir mecanismes de control (tant per part de les colles com de la CCCC) per
garantir que els cascs es mantinguin en bones condicions i es col∙loquin de forma
correcta. Quan un casc rep un impacte directe que el malmet (trencament o
abonyegament important), aquell casc deixa de tenir la capacitat de protegir amb
garanties suficients i cal que sigui reemplaçat.
 OBLIGACIÓ: Faixa és obligatòria per a tots.
 RECOMENACIÓ: Protector dental.
 Tancar la circulació viaria pels carrers afectats i els de la zona de seguretat.
 Com a mínim, es requereix la presència d'una ambulància de Suport Vital Bàsic, amb
xofer i tècnic d'ambulàncies. Quan les colles participants siguin més de dues i hi hagi,
com a mínim, dues colles amb previsió de realització de castells límit o castells de 9,
caldrà que hi hagi 2 ambulàncies de les mateixes característiques que les esmentades
anteriorment.
 Es contactarà amb tècnics del transport sanitari per tal de buscar la millor ubicació de
l'ambulància a plaça, tenint cura de buscar un espai de fàcil accés, ràpida i fàcil
sortida i discreció.
 S'establirà la cadena de responsabilitats i decisió en cas d'accident.
 Es buscarà un lloc d'accés fàcil i segur i situació discreta, on es dipositaran les
farmacioles i es realitzaran accions i cures, si són necessàries.
 Es mantindrà contacte amb Equips Sanitaris o Responsables de les altres colles
participants a l'actuació castellera per oferir col∙laboració en cas de necessitat.
 Si l'ambulància ha de marxar per la necessitat d’una evacuació, cal que vingui una
altra ambulància d'immediat i no reiniciar l’activitat castellera fins que aquesta no la
tinguem allà.

ESPORTIU
Documentació


















Lesions i accidents

Mitjans sanitaris
específics







Ordre públic
Creuament de
carreteres
Atropellament



En el cas de participants federats, es disposarà de la llicència esportiva de cada
participant, en el cas de participants no federats, pòlissa d’assegurances d’accidents
personals, col∙lectiva o individual, amb la cobertura que estableixi la normativa
vigent, a favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.
Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o
competició esportiva davant de tercers.
Si l’esdeveniment es desenvolupa en zones d’influència d’altres activitats caldrà
demanar permís també als gestors d’aquella infraestructura o titulars de la
instal∙lació afectada.
Certificat de solidesa d’estructures desmuntables. Respectar pes màxim recomanat
per evitar ensorrament de tarimes.
Acompliment dels requisits necessaris si participen menors d’edat.
És convenient disposar d’un centre de control de l’esdeveniment, és a dir, un punt de
referència de l’organització, amb comunicacions (mòbil, walkies…), on localitzar els
responsables de l’organització o comunicar qualsevol imprevist (“control de cursa”,
carpa de verificacions, carpa de cronometratge…). Altrament caldria, com a mínim,
disposar del mòbil de dues persones responsables de l’organització de
l’esdeveniment esportiu, que centralitzarien tots els avisos davant d’incidents o
emergències
És responsabilitat de l’organització formar els seus efectius en relació a
l’esdeveniment: característiques, riscos, criteris d’actuació i protocols, entre d'altres
Els responsables de l’organització assignaran els rols en cas d’emergència segons la
formació de les persones col∙laboradores.
En paral∙lel, caldrà donar una certa informació als participants, mitjançant, per
exemple:
Condicions i requisits per fer la inscripció, incloent el reglament de l’activitat.
Informació bàsica inicial per megafonia.
Brífing previ recordant els criteris bàsics de seguretat i d’actuació en cas
d’emergència. Aquest brífing normalment no serà específic i tocarà també altres
temes operatius de l’activitat esportiva.
Segons les característiques de l’esdeveniment, pot ser necessari disposar
d'informació personal rellevant en cas d’accident, tant dels participants com dels
membres de l’organització, com ara: nom, DNI, grup sanguini, al∙lèrgies, malalties
cròniques, persones a avisar (telèfons AA)….
Es recomana que els participants duguin de manera visible alguna mena
d’identificació que inclogui aquestes dades. En qualsevol cas, caldrà garantir el
compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
Recomanar per megafonia la realització d’estiraments i exercicis d’escalfament
minuts abans de l’inici. Demanar certificats mèdics als participants amb risc
d’urgència mèdica.
L'organització ha de disposar durant la celebració de l'activitat de la presència
obligatòria, com a mínim, d'una ambulància i d'un metge per a l'assistència de tots
els participants, sense perjudici de la seva ampliació amb més personal sanitari en la
mesura que es consideri necessari .
En les proves amb una participació superior als 750 esportistes, es comptarà amb un
mínim de dos metges, dos socorristes i dues ambulàncies, i s'hi ha d'afegir, com a
mínim, una ambulància i un metge per cada fracció suplementària de 1.000
participants.
Zonificació del públic



Assegurar que la Policia Local i Mossos d’Esquadra tenen coneixement detallat del
recorregut per la correcta gestió de cada cruïlla.



Abalisar i senyalitzar convenientment zones de pas de vehicles.

Caigudes
Onades de calor o fred
Senyalització

Consideracions




Abalisar i senyalitzar convenientment talussos o zones de risc.

Fer els comunicats adients al públic i participants. (Roba, calçat, beguda, aliments,
complements etc..)
 L'organització disposarà de vehicles de suport suficients, banderins i mitjans
adequats per a la senyalització del recorregut, tant pel que fa als participants com a
la resta d'usuaris de la via, així com dels serveis necessaris per retirar la senyalització
a l'acabar l'activitat , i deixalles que ocasionin els avituallaments, deixant la via i els
seus voltants en el mateix estat que abans de la seva celebració.
Abans de cada edició de l'esdeveniment, caldrà:
 Actualitzar les dades de les entitats (si han canviat) i dades personals de
l’organització (principalment noms i telèfons) tant dels responsables com de la resta
de persones implicades.
 Actualitzar la dotació i les dades de contacte dels serveis sanitaris subcontractats, si
s’escau.
 Actualitzar dates i horaris, si s’escau.
 Revisar i actualitzar inventaris de material.
 Confirmar el llistat d’accions prèvies i la persona assignada a cada tasca.
 Confirmar l’assignació de funcions i protocols en cas d’emergència.
 Confirmar el llistat d’accions de tancament i els responsables de realitzar‐les.
 Posar al dia el directori de comunicacions.
 Incorporar, si s’escau, les propostes de millora respecte edicions anteriors.

CONCENTRACIÓ DE PERSONES / CARNESTOLTES / CAVALCADA / TRES TOMBS
Escenaris







Disposar del certificat de solidesa.
Accés restringit al públic mitjançant tanques.
Els elements tèxtils suspesos tal com telons, cortinatges compliran amb una reacció al
foc Classe 1 conforme a UNE‐EN 13773:2003.
No s’ha d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la
utilització de foc o produeixin guspires.
Dimensionar i mantenir els amples necessaris dels recorreguts d’evacuació, en funció
de l’ocupació prevista i la distribució del mobiliari. Màxim 12 fileres seguides de 18
seients amb sortides pels dos costats i passadissos de 1’20 m.
No superar en cap moment els aforaments autoritzats.



Organització de cues. Evitar zones amb coll d’ampolla.



Informar a tots els participants del recorregut, de les mesures preventives, dels
protocols d’actuació en cas d’emergència.
Si es realitza llançament de caramels, fer‐ho el més allunyat possible del pas per evitar
atropellaments.
No sortiu del recorregut establert.
Evitar maniobres perilloses.
No està permès pujar ni baixar durant el recorregut.
No deixeu animals sols.
Revisar el material abans de la sortida per evitar caigudes de genet.
Evitar córrer.
Evitar que el públic s’apropi als vehicles, carruatges o animals.
Eviteu parar amb els vehicles o carruatges en zones de corba o pendent.
Tot/a associació/grup que participi amb un vehicle a la rua, haurà de portar com a
mínim un extintor de pols seca o de CO2 (amb el certificat de manteniment en vigor)
així com destinar una persona que conegui el seu funcionament.
Deixeu suficient distància entre vehicles o carruatges.
Els conductors dels vehicles que participin a la rua, no podran consumir alcohol, en cap
cas, ni abans ni durant el recorregut i hauran de tenir el corresponent permís de
conduir en vigor
Està totalment prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes
especials que suposin la utilització de foc o produeixin guspires.
Els generadors s’han de portar en zones ventilades i estar ben subjectes.
El pes dels elements ha d’estar ben anivellat per assegurar l’estabilitat dels vehicles o
carrosses
Tots els elements han d’estar ben fixats a l’estructura dels vehicles o carrosses.
La instal∙lació elèctrica i de so, hauria d’estar feta per un instal∙lador professional,
trobant‐se aquesta en perfectes condicions (les unions amb barres de connexió o
aïllada amb cinta, els cables normalitzats, etc...).
Tots els vehicles, plataforma o remolc han de disposar de la ITV i de la corresponent
assegurança en vigor.
Tot vehicle participant, que arrossegui una plataforma/remolc, hauria d’incorporar
retrovisors especials per incrementar la visibilitat.
Col∙locar elements de separació a les zones del recorregut amb girs o major afluència
de públic.
Col∙locar elements de separació a les zones del recorregut amb confluència amb el
tramvia per evitar que el públic pugui accedir a les vies.
Els vehicles o carrosses han de disposar de baranes amb una alçada mínima de 0’90 m
per evitar caigudes.
Tot/a associació/grup participant inscrit, haurà de tenir la corresponent assegurança
de RC.


Taules i cadires

Ocupació
Aglomeracions
Activitat en
recorregut, amb
vehicles o participació
d’animals



























ALTRES ACTIVITATS (BARBACOES, INFLABLES, ATRACCIONS,....)
Carpes

Compressors
Generadors
Elements de cocció

Canons d’escuma

Inflables



Els tancaments formats per elements tèxtils com ara carpes i que puguin ser ocupats
pel públic, compliran amb una reacció al foc M2 conforme a UNE23727:1990.
 L’estructura de les carpes ha de disposar dels contra pesos i subjeccions necessàries
per evitar el seu enlairament.
 Respectar les pressions recomanades pel fabricant i mantenir distància amb públic.
 Disposar de la preceptiva legalització, si s’escau.
 Respectar els límits de funcionament (potència, temps, temperatura).
 Disposar de la preceptiva legalització, si s’escau.
 Les graelles s’instal∙laran mantenint una distància de seguretat dels diferents
elements vulnerables de la via pública (façanes dels edificis, papereres, vehicles,
cables elèctrics, arbrat, vegetació, etc...).
 Hauran de delimitar el perímetre de la zona de les graelles perquè només accedeixi la
persona/es que utilitzarà/an el foc.
 Es disposarà de mitjans d’extinció en cas de propagació d’incendis: aigua o sorra.
També es disposarà d’un extintor.
 No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables.
 No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny.
 Mantingueu una distància suficient per evitar el contacte entre el foc i l’element de
subministrament (bombona, combustible,...).
 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. Les cendres
s’apagaran amb sorra o aigua, i es disposaran en bosses de plàstic dins dels
contenidors de rebuig.
 Utilitzar guants i vestimenta adequada per evitar cremades.
 Les bombones de butà es col∙locaran en posició vertical i en zones d’ombra.
 Revisar amb detall les connexions i vàlvules de gas per evitar fuites.
 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 escumogen, 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.
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,
EN71, UNE‐ EN14960:2007, UNE EN 1177, certificat de resistència al foc, conforme
no propaga flama (caldrà una categoria M2 o assimilable), i conforme no és tòxic.
 El motor (bufador d'aire) no pot generar emissions contaminants, i haurà d’estar
homologat per muntar‐se 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 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.
 S’haurà de col∙locar a prop com a mínim un extintor de pols seca o de CO2 (amb el
certificat de manteniment en vigor) així com destinar una persona que conegui el seu
funcionament.
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. En aquest sentit no es poden instal∙lar amb velocitats del vent superiors a 38
km/h (força 5 de l’escala de Beaufort).
 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
 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 termo‐soldadures 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 riscos, 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.
 Assumeix visat de la Direcció Facultativa del muntatge – instal∙lació.
 Certificat d’instal∙lació elèctrica de baixa tensió segons Instrucció 5/2005 de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.
 Certificat signat i visat per un facultatiu autoritzat, on es farà constar haver realitzat
les proves de funcionament en el lloc d’emplaçament, amb resultat satisfactori i
garantir l’estabilitat del conjunt, el correcte funcionament de les parts elèctriques,
mecàniques i hidràuliques, el bon estat dels motors, frens, circuits, elements
d’accionament, elements de subjecció i elements estructurals, així com l’existència i
idoneïtat de tots els dispositius de seguretat necessaris.
Es disposarà de la següent documentació:
 Còpia dels certificats escaients o marcats CE.
 Certificat tècnic del muntatge emès abans d’iniciar l’activitat conforme es
compleixen les prescripcions de seguretat específiques i generals de l’inflable, canó,
atracció mecànica,.......
 Programa de inspecció i manteniment del equips, signat pel responsable de l’inflable,
canó, atracció mecànica,.......
 Assegurança de Responsabilitat Civil de l’empresa de l’inflable, canó, atracció
mecànica,.......


Atraccions amb parts
mòbils de
funcionament mecànic
a on pugen
usuaris/àries

Documentació
necessària

Annex 2: Directori de comunicacions en cas d’emergència
EMERGÈNCIES
Emergències

112

Urgències sanitàries

112

Bombers

112

Mossos d’Esquadra

112

Policia Local

092 / 933 716 666

INSTITUCIONS
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

933 713 350

Punt Atenció Ciutadà

900 300 082

Creu Roja Esplugues

933 718 202

CENTRES SANITARIS
ABS Luís Millet

934 702 929

ABS La Bòbila

934 731 569

Hospital Moisès Broggi

935 531 200

Hospital Sant Joan de Déu

932 804 000

Clínica de Guadalupe

933 710 350

