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Activitats temporals Nadal: Tipología
• Venta de productes de Nadal

• Parades Artesania

• Productes artesans

• Productes alimentació amb i sense degustació

• Xurreries

Fires Comercials

• Parades restauració 

• Venta de productes alimentaris amb i sense degustació ( llaminadures, 
coto de sucre, crepes, begudes amb i sense alcohol, xurreries …)

• Atraccions mecàniques, Inflables

Fires d’oci

• Vehicles i remolcs modificats

• Artilugis mòbils amb o sense tracció mecànica

• Organització administració pública o privada ( associació veïns)

• Participants : Personal administració pública, contractes figurants ( 
actors, músics…), voluntaris, menors, instal·ladores, mecànics, 
productora…..

Cavalcades Reis



Activitats temporals Nadal: Normativa

Fires comercials

Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires

Normativa sectorial seguretat 
alimentaria / artesans…

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/
fitxes_informes_establiments_alimentaris

Seguretat Industrial

Seguretat pública / Emergències

Fires d’Oci

Llei  11/2009, 6 de Juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles i les activitats 
recreatives

Decret 112, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives

Normativa sectorial Seguretat 
Alimentaria

https://www.diba.cat/es/web/salutpubli
ca/fitxes_informes_establiments_alimen

taris

Seguretat Industrial

Seguretat Pública  / emergències

Cavalcades

Ley orgànica 9/2013, Reguladora del Derecho 
de reunión y manifestación

Llei  11/2009, 6 de Juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles i les activitats 

recreatives

Decret 112, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives

Seguretat Industrial

Seguretat pública / Emergències

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/fitxes_informes_establiments_alimentaris
https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/fitxes_informes_establiments_alimentaris


Marc normatiu: Fires Comercials

Fires 
Comercials

Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 
comer, serveis i fires

Art. 11 Comerç amb 
degustació si  ZD≤ 33 % i ≤ 

30 m2

Si es supera aplica D. 112 ?

Seguretat Industrial

Art. 45 l’organitzador 
responsable de garantir 

l’aplicació de la normativa 
que garanteixi la seguretat 

de les persones

Seguretat Pública / 
Emergències

Art.45 l’organitzador 
responsable de mantenir 

l’ordre públic dins del 
recinte sens perjudici de les 
competències dels cossos de 

seguretat

Seguretat alimentaria

https://www.diba.cat/es/web/
salutpublica/fitxes_informes_e

stabliments_alimentaris

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/fitxes_informes_establiments_alimentaris


Marc normatiu: Fires D’oci

Fires D’oci

Llei 11/2009 i D. 112

Espectacles i 
activitats recreatives

Article 4 punt 5: exclusions 

b) Activitats relatives a drets 

fonamental de reunió

c) Celebracions caràcter veïnal o 

associatiu que no comportin risc 

greu

Manifestacions festives incloses 

Catàleg patrimoni festiu de 

Catalunya

Seguretat Industrial

Instal·lacions elèctriques 
temporals REBT ( instal·lació 
elèctrica i grups generadors)

Instal·lacions GLP ( gas butà)

Protecció contra incendis ( 
Resistència foc carpes, càrregues 
foc, Mitjans de protecció)

RITE ( instal·lacions clima / 
ventilació)

Resistència estructural

Seguretat Pública / 
Emergències

Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema 
de seguretat pública de 

Catalunya

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.

Seguretat 
alimentaria

https://www.diba.cat/es/we
b/salutpublica/fitxes_inform
es_establiments_alimentaris

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/fitxes_informes_establiments_alimentaris


Marc normatiu :Cavalcades

Cavalcades

Llei 11/2009 i D. 112

Espectacles i 
activitats recreatives

Relació laboral

Personal administració

Contrates

Relació no laboral

Menors

Voluntaris 

Llei de PRL

- RD 486/97, disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo

- RD 171/2004, Coordinació 

activitats empresarials 

Seguretat Industrial

Seguretat estructural vehicles 
modificats

Instal·lacions elèctriques 
temporals REBT ( instal·lació 
elèctrica i grups generadors)

Protecció contra incendis ( 
Resistència foc guarniments, 
càrregues foc, Mitjans de 
protecció)

Resistència estructural 
artefactes i artilugis

Pirotècnia

Seguretat Pública 
/ Emergències

Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de 

seguretat pública de 
Catalunya

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.

TidPAU R-12



Règim d’autoritzacions

• Estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a 
terme en municipis de més de 50.000 habitants o amb motiu de 
festes i revetlles populars, o en espais oberts, de caràcter públic o 
privat, supòsits en els quals estan sotmesos a llicència municipal.

• D'acord amb el que estableix l'art. 29.7 de la Llei 11/2009, no caldrà 
tramitar llicència (llevat que les ordenances o reglaments municipals 
estableixin el contrari), però sí complir les condicions que assenyala la 
normativa, en els casos següents:
• Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, 

organitzats per l'Ajuntament amb motiu de festes i revetlles populars (amb 
independència de si es tracta d'un local o d'un espai obert).



Àmbit municipal
• Competències transversals dins de l'administració local: via pública, 

seguretat ciutadana, protecció civil i activitats.
• Anàlisis risc i mesures preventives 
Externes a l’activitat

• Recorregut cavalcada ( pendents trajecte, alçades màximes admissibles, infraestructures existents)

• Afectacions transit ( horaris afectacions, recorreguts alternatius…)
• Afectacions mobilitat ( recorreguts transport públic, accés mitjans emergència, alçades màximes 

admeses, afectacions serveis neteja, recollida escombraries.

Pròpies de l’activitat
• Vehicles / Remolcs modificats ( adequació a les noves característiques, pes, resistència estructural, 

seguretat usuaris ).
• Guarniments, decorats compliment normativa PCI.

• Instal·lació elèctrica, subministrament elèctric ( bateries, generadors), combustible generadors.

• Pirotècnia 
• Adequació vehicles a l’entorn i tipologia de públic ( protecció contra atropellaments, atrapaments 

parts mecàniques en moviment).

• Llançament caramels



Àmbit municipal

• Anàlisis Risc i mesures preventives
• Públic

• Previsió aforament i densitat ocupació.

• Previsió comportaments de risc

• Disseny operatiu de seguretat



Documentació tècnica
Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats 
recreatives Diputació de Barcelona
Article 111. Aplicació analògica de la normativa que regula les instal·lacions permanents no 
desmuntables.

1. D’acord amb l’article 41 de la Llei 11/2009, en absència de normativa específica, als establiments no permanents

desmuntables on se celebrin espectacles públics o activitats recreatives se'ls ha d'aplicar, per analogia, la normativa que 
regula les instal·lacions permanents no desmuntables.

A la comunicació prèvia d'establiments oberts al públic no permanents desmuntables, li és aplicable el règim jurídic establert 
per a les llicències d'establiments públics fixos permanents no desmuntables, en tot allò que sigui procedent, llevat del 
caràcter indefinit.

CAPÍTOL 2. Els espectacles i activitats de caràcter extraordinari organitzades pels ajuntaments 

Article 122. Memòria dels espectacles i activitats de caràcter extraordinari organitzades pels ajuntaments 
1. Els espectacles públics i les activitats recreatives organitzades pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d’aquests, com ara 
revetlles, festes populars o tradicionals, espectacles i activitats culturals o educatives i altres de naturalesa similar, no estan sotmesos a cap altre 
tràmit de control preventiu que l’aprovació pel propi Ajuntament d’una memòria de l’activitat redactada pels mateixos serveis tècnics 
municipals, amb el contingut previst a l’article 117, que serà pública i susceptible de ser examinada per tots els veïns del municipi, que 
estableixi les responsabilitats que pertoquen als diferents serveis municipals i les mesures que cal adoptar pel compliment dels requisits 
previstos en el capítol anterior i per garantir i prevenir la protecció de la seguretat i la salut i els drets de les terceres persones que puguin 
resultar afectades per la seva realització. 

La memòria haurà d’acreditar que la seguretat de les persones usuàries queda garantida degudament per la policia local o per la guàrdia 
municipal, per tal que estiguin exempts d’adoptar les mesures de seguretat regulades pels espectacles públics i activitats recreatives amb 
caràcter general.



Documentació tècnica II
Article 117. Memòria d'espectacle públic o d'activitat de caràcter extraordinari (110)

1. Per sol·licitar una llicència municipal de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria, amb el contingut mínim

següent:

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.

b) Data o dates i horari previst per a la realització.

c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva 
realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen.

e) 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 de 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 de trànsit.

f) 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 de l'activitat recreativa.

g) 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.

(110) Aquest article de l’Ordenança reprodueix l’article 113 del Reglament de la Llei 11/2009, que té caràcter supletori respecte de les 
ordenances municipals (disposició final primera del Decret 112/2010, que aprova el Reglament de la Llei 11/2009



Links d’interès

• Ocupació de la via pública amb atraccions de fires - Seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell

• Llicència per atracció de fira a la via pública | Oficina Virtual | Ajuntament de Barcelona

• https://ingenierosindustriales.es/consultas-cte/929-aplicacion-del-cte-db-si-a-instalaciones-temporales-
desmontables-tipo-carpas/

• https://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9859_-_Espectacles-publics-i-activitats-recreatives-de-
caracter-extraordinari?category=746c0426-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

• https://www.malaga.eu/visorcontenido/NRMDocumentDisplayer/DocumentoNormativa546?id_contenido=
546

• https://www.esplugues.cat/ambits/temes/sanitat-i-salut/consells-proteccio-
civil/Criterisdeseguretatesdevenimentspublics.pdf

• Ordenança tipus 022012023729 (diba.cat)

• https://cjusticia.gva.es/va/web/agencia-valenciana-de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias/inicio

• Instalación de barracas y atracciones de feria durante las fiestas del barrio de Lutxana (barakaldo.eus)

• https://ciudaddelinares.es/sites/default/files/documentos/adjudicacion_20.pdf

• Protocolo de atracciones de feria. Madrid. Defensor del Pueblo

https://seu.palafrugell.cat/tramits/via-publica-i-estacionament/ocupacio-de-la-via-publica-amb-atraccions-de-fires
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20140001143
https://ingenierosindustriales.es/consultas-cte/929-aplicacion-del-cte-db-si-a-instalaciones-temporales-desmontables-tipo-carpas/
https://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9859_-_Espectacles-publics-i-activitats-recreatives-de-caracter-extraordinari?category=746c0426-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://www.malaga.eu/visorcontenido/NRMDocumentDisplayer/DocumentoNormativa546?id_contenido=546
https://www.esplugues.cat/ambits/temes/sanitat-i-salut/consells-proteccio-civil/Criterisdeseguretatesdevenimentspublics.pdf
https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022012023729
https://cjusticia.gva.es/va/web/agencia-valenciana-de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias/inicio
https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/tramites/acceso.do?id=279
https://ciudaddelinares.es/sites/default/files/documentos/adjudicacion_20.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecimiento-de-un-protocolo-de-revision-de-atracciones-de-feria-que-acredite-su-seguridad-2/


Moltes gràcies


