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INTRODUCCIÓ

Les activitats d’espectacles amb grans aforaments tenen per si mateixes un risc 
intrínsec elevat, si també s’hi sumen les característiques de l’oci nocturn, que ve 
acompanyat d’una alta densitat d’ocupació, nivells sonors elevats a totes les 
freqüències arran de la música, una baixa il·luminació o il·luminació especial 
(estroboscòpica, amb flaixos, intermitent, colors  i similars), desconeixement de 
l’establiment i dels sistemes de seguretat per part dels usuaris, i el  consum 
d’alcohol i substàncies estupefaents, es converteix en el cultiu ideal perquè aquest 
risc es converteixi en desgràcia. 

La seguretat en aquest tipus d’activitats resta compromesa per:

1. EL DISSENY DE LA SEGURETAT INTERIOR: en matèria d’espectacles 
(evacuació, contra incendis, control d’accés, seguretat, ...).

2. L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT: matèria d’emergències.
3. EL DISSENY DE LA SEGURETAT EXTERIOR: matèria policial (seguretat 

ciutadana, mobilitat, ...).

Per tot això, des de la Conselleria d’Administracions Públiques es considera 
prioritari fer diverses recomanacions de caire preventiu per evitar o reduir el risc en 
aquestes activitats i poder gaudir de festes segures. 

Arran de les jornades realitzades a final de novembre i principis de desembre de 
2012, es varen extreure certes conclusions i es modifica el document de 
recomanacions, que s’amplia i es millora.

L’estructura del document de recomanacions és la següent:

1. Introducció.
2. Característiques de l’oci nocturn i riscos possibles.
3. L’administració.
4. Recomanacions al titular i a les administracions
5. Recomanacions en el disseny i l’organització d’espectacles públics 

(especialment les qüestions de disseny espacial i organitzatiu, sense entrar en 
les qüestions típiques que els tècnics de part ja coneixen suficientment, com 
són ara el Codi tècnic de l’edificació (CTE), baixa tensió, instal·lacions contra 
incendis, ...).

6. Recomanacions sobre la gestió d’emergències. 
7. Recomanacions sobre l’actuació de seguretat externa a aquestes activitats.
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8. Tasques de la Conselleria d’Administracions Públiques.

La finalitat és:

1. Millorar les mesures específiques que s’han de tenir en compte en aquest 
tipus d’activitats, ja que els projectes o l’organització d’aquests tipus 
d’esdeveniments moltes vegades només tenen en compte les mesures 
convencionals, que no són suficients, i que, a més, el promotor en dugui un 
autocontrol.

2. Millorar el sistema perquè s’implementi realment el pla d’autoprotecció.
3. Crear conscienciació i cultura sobre la prevenció i la seguretat, es pretén que 

a cada festa hi hagi un pla d’informació i de conscienciació sobre la seguretat 
en l’oci nocturn i el consum responsable, sobretot en recintes amb grans 
aforaments.

Conclusió

Es pretén que els actes administratius de l’autorització d’espectacles  i la inscripció 
del pla d’autoprotecció es materialitzin com una eina real per assolir els nivells de 
seguretat necessaris i es converteixin així en un valor afegit per a la societat i que 
no siguin només una càrrega administrativa.

A tall d’orientació, s’han recollit els accidents múltiples més importants del món en
discoteques, sales de festes i similars entre els anys 1970 i 2004.

ANY MORTS FERITS NOM LLOC ANY MORTS FERITS NOM LLOC

1970 146 Cinq Sept França 1996 152 Ozone Filipines

1972 116 Japó 1998 63 Macedonia Suècia

1973 53 Douglas Gran Bretanya 2000 20 Lobohombo Mèxic

1974 154 Seül Corea del Sud 2000 320 Xina

1977 164 Beverly Hills EUA 2001 25 300 Israel

1980 84 MGM EUA 2002 202 300 Indonèsia

1983 82 Alcalá 20 Madrid 2002 100 Blue Disco Vietnam

1990 43 Flying Saragossa 2002 24 Cibercafè Xina

1990 87 Happy Land EUA 2003 100 180 Station EUA

1994 234 Funxin Xina 2004 361 Ikua Paraguai

1995 67 Taichung Taiwan 2004 192 700 Argentina

TAULA. Accidents més importants en espectacles entre els anys 1970 i 2004.



C/ Francesc Salvà, s/n. Es Pinaret. 07141 Es  Pont d’Inca (Marratxí). Tel.: 971176413; Fax: 971176425 3/30
Web: http://activitats.caib.es

Conselleria d’Administracions Públiques
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia

NOTA:

La documentació està publicada a: http://activitats.caib.es, a l’apartat d’espectacles 
públics.

Podeu fer suggeriments a: infoactivitats@dgiej.caib.es
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OCI NOCTURN I POSSIBLES RISCOS

Les característiques de l’oci nocturn tenen uns riscos intrínsecs que a vegades no 
solen estar valorats en la normativa, per exemple, en l’àmbit de l’evacuació les 
mesures d’evacuació en un teatre són idèntiques a les mesures d’evacuació d’una 
macrofesta amb el mateix aforament. Està clar que l’evacuació en el segon cas és 
molt més complicada que la del primer.

Les característiques i els efectes més rellevants són:

Alt consum d'alcohol:

• Conductes anormals (agressivitat, irritabilitat, relaxació, pèrdua de consciència 
i de reflexos, etc.). Poden originar conflictes amb treballadors o altres usuaris.

• Conductes anormals (pèrdua de consciència i de reflexos) dificulten el 
desallotjament individual i l'actuació en cas d'emergència.

• La ingestió de begudes augmenta l'evacuació d'orina en un 13%.
• Intoxicació.
• Els vessaments de begudes augmenten el risc de caigudes per relliscades.
• La regulació del consum d'alcohol en menors pot estar prohibida segons el 

tipus d’activitat.

Consum de substàncies estupefaents:

• Conductes anormals (agressivitat, irritabilitat, relaxació, pèrdua de 
consciència, etc.). Poden originar conflictes amb treballadors o altres usuaris.

• Conductes anormals (pèrdua de consciència i de reflexos). Dificulten el 
desallotjament individual i l'actuació en cas d'emergència.

• El consum de substàncies estupefaents pot ocasionar una saturació en els 
lavabos que pot acabar en conflictes.

• Intoxicació.

Estrès tèrmic i manca de ventilació:

• L’agressivitat i la irritabilitat poden originar conflictes amb els treballadors o 
altres usuaris.

• Enterboleix i dificulta l'actuació en cas d'emergència.
• Incrementa el consum de begudes líquides i, per tant, incrementa l'ocupació 

en els lavabos.
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• La ventilació baixa fa que, en cas d'incendi, el fum redueixi la visibilitat i 
augmenti la toxicitat durant l'evacuació. El problema augmenta amb els 
sostres baixos i els soterranis.

• Augmenta la sudoració, la qual cosa provoca mals olors i sòls relliscosos.

Confinament i aforaments molt densos:

• Invasió mútua de l'espai vital dels usuaris (empentes, trepitjades, cops, etc.).
• Dificulta l'evacuació.
• Augmenta l'estrès acústic.
• Augmenta l'estrès tèrmic.
• Dificulta la vigilància.

Sobreaforament del local:

• Mitjans d'evacuació insuficients.
• Nivells d'il·luminació reduïts.
• Dificulta la visió (dificulta l'evacuació i la vigilància).
• Facilita actes delictius o incívics.

Desconeixement per part de la majoria d’usuaris de les característiques de 
l’establiment i l’activitat.

Risc d'incendi:

• Materials de decoració, aïllants i absorbents, que solen ser més o menys 
inflamables (reacció al foc alta).

Risc de caigudes:

• Balls sobre llocs inestables (taules, cadires, etc.).
• Objectes en multialtures (a cotes diferents).

Excés de soroll:

• Dificultat de comunicació.
• Sordesa.
• Abstracció.

Competicions entre usuaris:

Vidres:
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• Talls accidentals o intencionats.

Conclusió:

El punt més destacable en les activitats en grans aforaments és el baix nivell de 
consciència dels riscos dels usuaris de l’activitat, la forma de comportament 
desigual i el desconeixement sobre la matèria de seguretat.
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L’ADMINISTRACIÓ

Autorització de l’espectacle 

Administració competent 

Els consells insulars, d’acord amb els articles 10, 11, 12.1, 12.4 i 12.5 de 
la Llei 16/2006, de 17 d’octubre. Aquestes activitats són: les 
exceptuables, les extraordinàries, les supramunicipals, les organitzades 
pel Govern i les taurines. El procediment està regulat en els articles 98, 
99, 100 i 101. 

L’ajuntament, en d’altres indicades en l’article 12.3. El procediment està 
regulat en els articles 100 i 101.

Contingut de l’informe. S’emet un informe del projecte respecte de les 
matèries següents: higiene i sanitat pública, protecció de la infància i la 
joventut, protecció mediambiental (fum, renous, ...), evacuació de persones, 
prevenció d’incendis i altres riscos col·lectius.

Objectiu de l’autorització. Arran del projecte d’activitats redactat pel tècnic 
de part,  l’Administració n’avalua la idoneïtat. En el projecte es determinen les 
vies d’evacuació, els mitjans d’extinció i detecció d’incendis, la solidesa de 
certes estructures, els sistemes d’insonorització o exoneració necessaris, ... és 
a dir, quines són les condicions que ha de complir l’activitat i l’establiment 
perquè sigui segura, salubre i compatible amb el medi ambient..

Procediment. Sol·licitud 30 dies abans de l’esdeveniment, amb la 
documentació necessària. Una vegada autoritzada es pot instal·lar l’activitat, i 
abans de l’esdeveniment s’han de tenir les proves documentals que l’activitat 
és correcta, és  a dir, autoritzacions sectorials, certificat del tècnic, contractes 
amb els serveis especials, ...

Qui pot inspeccionar. Els consells insulars i l’ajuntament.

Registre del pla d’autoprotecció 

Competent:  la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia. 

Què s’informa: sobre el pla d’autoprotecció i la seva adequació a la 
normativa vigent.

Objectiu del registre i de l’autoprotecció. Que els plans es registrin, de 
manera que determinarà com s’organitzen les persones i com s’ha d’actuar en 
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cas d’una emergència, per tant, s’ha de tenir en compte de tots els recursos 
disponibles, i si arran de la redacció o la implantació hi manquen recursos, 
determinar-los per garantir-ne la seguretat i afegir-los.

Procediment. No hi ha un termini previ de presentació, no obstant això, no 
es podrà iniciar l’activitat si el pla no està registrat ni implantat, això fa que 
sigui imprescindible que es presenti a temps.

Qui pot inspeccionar.  La Direcció  General d’Interior, Emergències i Justícia.
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RECOMANACIONS PER ALS TITULARS I 

Introducció

Els actors que participen en el
d’altres: qui té la iniciativa (promotor)
els tècnics d’activitats i el redactor del pla d’autoprotecció,
sanitaris,.... Aquestes poden ser persones físiques o jurídiques diferents
funcionen mitjançant contractes administratius, civils o m

La casuística de les relacions contractuals 

 Una persona que té la iniciativa, la qual cerca 
mitjançant patrocini, i contract
l’activitat, i és aquest darrer qu
serveis especials.

 O que el qui té la iniciativa
l’espectacle.

 O no fa d’organitzador però 

 O ..., 

És a dir, hi ha moltes combinacions
físiques o jurídiques poden ser de 
actes privats, la casuística és molt 
mercantil i administratius.

Fer unes recomanacions sobre cadascuna de les casuístiques possibles generades 
seria una tasca impossible o poc eficient.
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RECOMANACIONS PER ALS TITULARS I PER A LES ADMINISTRACIONS

en el desenvolupament de l’activitat són múltiples,
(promotor), el titular, l’organitzador, qui el desenvolupa, 

els tècnics d’activitats i el redactor del pla d’autoprotecció, els serveis de seguretat, 
sanitaris,.... Aquestes poden ser persones físiques o jurídiques diferents
funcionen mitjançant contractes administratius, civils o mercantils. 

relacions contractuals és mol àmplia, per exemple podem tenir:

Una persona que té la iniciativa, la qual cerca finançament
mitjançant patrocini, i contracta un organitzador perquè dugui a terme

i és aquest darrer qui cerca l’establiment, contracta els tècnics i els 

té la iniciativa (promotor) també dugui l’organitza

organitzador però aporta l’establiment.

es combinacions. Si, a més, hi afegim que aquestes
poden ser de l’àmbit privat o públic, empreses o persones amb 

tes privats, la casuística és molt àmplia i donarà a peu a contractes de caire civil, 

Fer unes recomanacions sobre cadascuna de les casuístiques possibles generades 
impossible o poc eficient.

PER A LES ADMINISTRACIONS

desenvolupament de l’activitat són múltiples, entre 
qui el desenvolupa, 

serveis de seguretat, 
sanitaris,.... Aquestes poden ser persones físiques o jurídiques diferents, i per tant 

podem tenir:

finançament propi o 
dugui a terme
els tècnics i els 

organització de 

aquestes persones
, empreses o persones amb 

contractes de caire civil, 

Fer unes recomanacions sobre cadascuna de les casuístiques possibles generades 
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Funcionament actual

Encara que cada cas és un mó
s’esdevé la celebració d’un
habituals, quan es tracta d’una activitat extraordinària o exceptuable on el 
competent per autoritzar l’activitat 
els subjectes a l’article 12.3 de

Normalment, el promotor  contracta
freqüent que aquest sigui la mateixa persona
moltes vegades ho fan amb poc te
timmings necessaris, normalment l’organitzador contract
redactor del pla d’autoprotecció, a més dels serveis especials, músics, .... 
Freqüentment, l’organitzador
redacció del pla d’autoprotecció, ja que 
administratius són simples traves administrativ
conseqüència no hi ha comunicació fluida entre els tècnics i l’or

Conselleria d’Administracions Públiques
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és un món, analitzarem el funcionament normal de com 
espectacle.  Actualment tenim dues casuístiques 

, quan es tracta d’una activitat extraordinària o exceptuable on el 
competent per autoritzar l’activitat és el consell insular, i d’altres casos,

subjectes a l’article 12.3 de la Llei 16/2006, on el competent és l’ajuntament.

rmalment, el promotor  contracta amb un organitzador, encara que també
que aquest sigui la mateixa persona. Aquí hi ha la primera errada

moltes vegades ho fan amb poc temps i per tant no es pot complir amb els 
normalment l’organitzador contracta els tècnics d’activitats i el 

redactor del pla d’autoprotecció, a més dels serveis especials, músics, .... 
no s’involucra de forma activa en el disseny i 

redacció del pla d’autoprotecció, ja que se sol interpretar que aquests actes 
són simples traves administratives que no tenen un valor afegit, i en 

conseqüència no hi ha comunicació fluida entre els tècnics i l’organitzador.

el funcionament normal de com 
.  Actualment tenim dues casuístiques 

, quan es tracta d’una activitat extraordinària o exceptuable on el 
altres casos, normalment 

el competent és l’ajuntament.

encara que també és 
quí hi ha la primera errada, ja que 

i per tant no es pot complir amb els 
ls tècnics d’activitats i el 

redactor del pla d’autoprotecció, a més dels serveis especials, músics, .... 
el disseny i en la 

interpretar que aquests actes 
es que no tenen un valor afegit, i en 

ganitzador.
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Als tècnics redactors els passa més o menys el mateix, solen tenir la sensació que 
només els paguen per complir els tràmits administratius per aconseguir 
l’autorització i no per solucionar un problema de seguretat i prevenció.

Tant és així, que molts de tècnics en matèria d’activitats no fan una direcció 
facultativa, sinó una certificació en finalitzar la instal·lació, just abans de començar 
l’esdeveniment, de manera que si surt algun imprevist és impossible complir amb 
els timmings.

Hem de tenir en compte que aquestes activitats tenen un temps d’instal·lació molt 
curt, usualment inferior a un dia, sobretot si es fan en una via pública, per tant, si no
es fa una direcció facultativa on el tècnic estigui in-situ mentre dura la instal·lació,
possiblement no hi hagi temps de reacció davant un inconvenient.

En la implantació del pla d’autoprotecció es produeixen dos efectes perniciosos:

D’una banda, el pla d’autoprotecció s’ha d’ajustar a la realitat que s’ha de 
desenvolupar i, per tant, més que dependre de l’establiment que ha estat 
dissenyat amb una altra finalitat, depèn: 

A) Del projecte d’activitats específic que personalitzarà l’establiment 
per a aquesta activitat i establirà els recursos necessaris i les mesures 
correctores a dur a terme.

B) De les condicions que imposa l’autorització.

Una vegada instal·lada l’activitat s’ha de certificar que aquesta està 
instal·lada tal com indiquen el projecte i les condicions de l’autorització.

Per tant, és necessari una bona coordinació entre ambdues matèries 
(activitats i emergències) per arribar a bon port.

D’altra banda, passa el mateix que amb l’autorització d’activitat. La normativa
responsabilitza l’empresari de la implantació del pla  i, per tant, el tècnic no 
s’involucra en la implementació, sinó que una vegada redactat el pla entén 
que la seva feina ha acabat. Però si hem de tenir en compte la complexitat del 
document, la manca de formació en matèria d’emergències de l’empresari i la 
lluita a contratemps per iniciar l’activitat, en la realitat freqüentment no 
s’implanta el pla correctament.

Per implementar el pla d’autoprotecció cal resumir-lo i determinar i donar a
conèixer la cadena de comandaments i els protocols d’actuació al  personal 
afectat. Aquest personal poden ser cambrers, personal d’admissió i control 
intern, ..., que per norma general funcionen amb contractes d’obres i serveis o 
són serveis subcontractats, és a dir, no són fixos, i no tenen per què conèixer
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la política de l’empresa
d’autoprotecció no s’involucra 
terme.

Organigrama de funcionament recomanat 
exceptuables

Recomanacions als promotor

Planificar amb temps. Hi ha alguns d’aquest concerts i festes que es fan cada any i 
es presenta sempre tot a darrera hora

 Els promotors són els primers responsables de la seguretat de l’activitat i
tant, es recomana que 
funcionament i la seguretat, per exemple:

o Determinar qui 
comandament absoluta sobre l’activitat.

o Determinar les normes de règim intern.

o Determinar els punt
l’organitzador. Certificat tècnic, autorització,  registre del pla 
d’autoprotecció, document
actes de reunions amb els tècnics de part, actes o conclusions tretes de 
les reunions amb les autoritats, .... 
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la política de l’empresa. Per tant, si el tècnic que ha redactat el pla 
s’involucra a implementar-lo és difícil que es p

Organigrama de funcionament recomanat en activitats extraordin

promotors

i ha alguns d’aquest concerts i festes que es fan cada any i 
es presenta sempre tot a darrera hora.

Els promotors són els primers responsables de la seguretat de l’activitat i
tant, es recomana que incorpori clàusules als contractes sobre 

seguretat, per exemple:

Determinar qui és el responsable in situ i la seva capacitat de 
comandament absoluta sobre l’activitat.

Determinar les normes de règim intern.

Determinar els punts de controls documentals que ha de dur 
zador. Certificat tècnic, autorització,  registre del pla 

d’autoprotecció, documents que acreditin que s’ha implantat el pla, 
actes de reunions amb els tècnics de part, actes o conclusions tretes de 
les reunions amb les autoritats, .... no es tracta de redactar document

el tècnic que ha redactat el pla 
difícil que es pugui dur a 

activitats extraordinàries i 

i ha alguns d’aquest concerts i festes que es fan cada any i 

Els promotors són els primers responsables de la seguretat de l’activitat i, per 
clàusules als contractes sobre el 

i la seva capacitat de 

de controls documentals que ha de dur 
zador. Certificat tècnic, autorització,  registre del pla 

que acreditin que s’ha implantat el pla, 
actes de reunions amb els tècnics de part, actes o conclusions tretes de 

actar documents
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complicats, sinó pràctics, senzills i simples, i si es poden fer mitjançant 
checklist millor.

o Determinar la implantació d’un pla de conscienciació.

Recomanacions al promotor o organitzador

 S’ha d’involucrar en el disseny sobre seguretat, per tant,  convé fer reunions 
amb  els dos tècnics (activitats i autoprotecció) i fer un esborrany conjunt del 
projecte. Pactar verbalment amb l’Administració, amb l’òrgan que ha 
d’autoritzar, bombers, policia, ... i altres serveis que puguin veure’s afectats

 S’ha d’obligar contractualment el tècnic d’activitats a fer una direcció tècnica 
mentre s’instal·la l’activitat, ja que, si quan està tot fet hi ha qualque cosa 
malament, no hi ha temps de rectificar, a més hem de pensar que el temps 
d’instal·lació és curt i, per tant, el cost és suportable.

 S’ha d’obligar contractualment el tècnic redactor del pla a ajudar a 
implementar-lo, atès que el promotor no pot assumir conceptualment el pla 
en tan poc temps. Convé que faci un resum executiu del pla.

 S’ha de tenir en compte en els contractes amb tot el personal afectat sobre 
les seves obligacions en matèria d’autoprotecció i política de funcionament 
de l’activitat. Per exemple, si es fa una política de gestió musical, s’hauran 
d’incloure les obligacions del DJ, artistes, personal de la taula, ..., si es fa una 
política de control lumínic s’hauran d’incloure clàusules sobre les obligacions 
del tècnics de llums), si hi ha política o normes sobre consum responsable 
s’han de preveure les clàusules en els contractes amb els cambrers.

 S’ha d’incloure un extracte de les normes de règim intern en els tiquets
d’entrada.

 Nomenar sempre una persona responsable in-situ de l’activitat

 En esdeveniments importants, convé tenir un punt d’informació, així com una 
pàgina web amb informació sobre l’esdeveniment, normes de règim intern, 
horari, plànol, emplaçament, plànols dels mitjans d’evacuació i de seguretat, 
telèfon d’informació, ... es pot utilitzar un codi QR a les entrades per accedir-
hi.

Recomanacions a les administracions

D’acord amb l’article 51 de la Constitució espanyola, els poders públics han de 
vetllar per la seguretat, això ho poden fer de la manera següent: 
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 Quan l’Administració és 
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dministració actua com a promotora (veure també els punts 
pot vetllar imposant condicions als organitzadors o els 

contractes de serveis externs (personal d’admissió i control intern, 
serveis sanitaris, artistes, ...). Sempre que es pugui  s’han indicar en el 
plec de condicions del contracte les clàusules sobre l’incomplim
les condicions de seguretat imposant penalitats econòmiques o 
similars (Reial decret legislatiu 3/2011). L’avantatge é
sistema més àgil que la sanció.

ministració és la promotora ha de tenir preferència a 
contractar empreses que tenen una política a favor de la seguretat.

dministració és la propietària de l’establiment o 
desenvolupa l’activitat pot vetllar imposant condicions als 
organitzadors amb els mateixos termes que l’anterior punt.

dministració és l’òrgan competent per autoritzar ho pot fer 
mitjançant un control o inspecció de l’activitat, de manera

tració té la iniciativa  i és la que autoritza es proposa 

promotors i organitzadors. Pla de conscienciació
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contractes de serveis externs (personal d’admissió i control intern, 
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plec de condicions del contracte les clàusules sobre l’incompliment de 
les condicions de seguretat imposant penalitats econòmiques o 
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tenen una política a favor de la seguretat.

de l’establiment o el lloc on es 
nt condicions als 

organitzadors amb els mateixos termes que l’anterior punt.

òrgan competent per autoritzar ho pot fer 
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s la que autoritza es proposa el 

organitzadors. Pla de conscienciació
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Amb la finalitat de crear una conscienciació i una cultura sobre la prevenció s’han 
de dur a terme les iniciatives següents:

Col·locar cartells en els punts estratègics sobre les normes, tant reglamentàries com 
de règim intern.

Al començament de les actuacions, i durant aquestes, s’han d’anunciar per 
megafonia o mitjançant vídeos missatges per conscienciar el públic que la diversió 
ha de ser segura. Els missatges han de ser curts, clars, i si poden ser per sistemes 
audiovisuals millor.

No es tracta de donar 100 missatges als usuaris en cada concert o festa, sinó de 
donar pocs missatges en tots els concerts. Els missatges s’han de triar segons el
tipus d’esdeveniment i públic, per exemple, no té sentit indicar que vigilin els fills en
un concert de música electrònica.

També es pot fer aquesta campanya mitjançant noves tecnologies, és a dir, via blue-
tooth o wifi.

Els missatges o l’explicació d’on són les portes d’evacuació i més informació, es 
poden integrar amb l’espectacle, de manera que arribi millor al públic.

A la pàgina web de la JAIB, s’inclouran un power point amb missatges tipus i
falques d’àudio.

Es poden utilitzar missatges amb el contingut següent:

Informació sobre prohibicions i obligacions

 Prohibit vendre i consumir alcohol a menors de 18 anys. Poden ser 
expulsats i sancionats.

 Prohibida l’entrada a menors de 16 o 18 anys, quan estigui establert.
 Prohibit el consum d’estupefaents.
 Prohibit entrar pels llocs no adequats, podran ser expulsats ells i els qui els 

ajudin.
 Obligació d’obeir les ordres del personal d’admissió i control d’ambient 

intern i dels agents de l’autoritat.
 Consum responsable.
 Normes internes.
 Si es veu un menor consumir alcohol, indicar-ho al personal d’admissió i 

control d’ambient intern.

Informació sobre consells (emergències, consum d’alcohol,...)
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 Com actuar en cas de emergència.
 No empenyis a les aglomeracions i coes, perquè qualcú pot resultar 

lesionat.
 Si beus, no condueixis.
 Conserva la calma en cas d’evacuació
 Fitxa’t bé on estan situades les sortides d’evacuació.
 En cas d’evacuació, en lloc de seguir la massa de gent, mirar si hi ha altres 

sortides no congestionades.
 En cas de molt de fum, acota’t i posa’t un pedaç banyat o una màniga

banyada a la boca.
 Evita les aglomeracions.
 Evita reaccionar de forma histèrica.
 Evita parlar fort en les aglomeracions per sentir les instruccions del 

personal de seguretat
 Actua sempre amb sentit comú.
 En cas d’incendi, no agafis mai l’ascensor.
 Para esment en les sortides d’evacuació, en cas d’emergència conserva la

calma i intenta evitar les entrades principals sobresaturades.
 Evita les bregues i fes-te’n enfora.
 Eviti vessar beguda en terra.
 Tengui paciència i no espitgis a les coes.
 Si vas acompanyat, coordina un punt de trobada.
 Evita tirar fems en terra, dificulta l’evacuació
 No perdis de vista els infants.
 Mantén les vies d’evacuació i els accessos lliures d’obstacles.
 En cas d’emergència conserva la calma i respecta els que tens al teu costat
 Allunya’t de riscos evidents.
 Coopera amb els encarregats de seguretat
 No forcis les portes
 Ajuda els ancians, nins i dones embarassades.

Informació sobre les instal·lacions

 Informació sobre la ubicació de sortides d’emergències, serveis sanitaris, 
etc.
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NOTA: 

Una política sobre seguretat i el consum responsable és un valor afegit  que es 
diferencia dels competidors.
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MINIGUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN EL DISSENY DE LA SEGURETAT 
INTERIOR

A més de les mesures habituals en les activitats com ara protecció contra incendis, 
baixa tensió, solidesa de l’estructura de l’escenari, grades, ...., es determinen consells 
específics en el cas d’espectacles públics i activitats recreatives de gran aforament, 
propis de les festes nadalenques i de Cap d’Any.

General

Moltes vegades, quan s’organitza un esdeveniment, qui en té la iniciativa, el titular, 
qui l’organitza, qui el desenvolupa, ... són persones físiques o jurídiques diferents,
que funcionen mitjançant contractes administratius, civils o mercantils. Per tant, 
quan s’externalitza convé incloure en els contractes les clàusules necessàries que 
indiquin com funcionarà l’activitat i com se’n garantirà la seguretat. S’ha de pensar 
que un accident sol ser causat per múltiples motius i, per tant, per norma general, hi 
ha responsabilitat de diverses persones físiques o jurídiques.

La persona que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control de l’activitat que 
s’ha de dur a terme (art. 98 i 99 de la Llei 16/2006) ha d’estar en tot moment 
informada de les incidències que passin, i prendre les mesures necessàries per evitar 
que els incidents es converteixin en accidents. Això, convé que estigui recollit en els 
contractes amb altres empreses que hi intervinguin i que indiqui que és la màxima 
autoritat interna. Aquest concepte és important traslladar-lo a altres activitats no 
permanents i a les permanents.

Abans de l’espectacle convé fer reunions amb tots els empleats i indicar-los quines 
són les normes, els protocols i a qui han de consultar en cas de dubtes.

Normativa: 

 Llei 16/2006, de 17 d’octubre,  de règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitat i la normativa que la modifica i la desenvolupa.

 Reial decret 2816/1982, del Reglament general de policia d’espectacles públics i 
activitats recreatives.

 Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.  

1. Control d’accés

Independentment de cobrar o no, es durà un control d’accés per:

 evitar superar l’aforament.
 informar els usuaris de les normes de règim intern.
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 evitar l’entrada de menors, si escau.
 evitar l’entrada de persones conflictives (intoxicats, beguts,...).
 evitar l’entrada d’armes, bengales, petards, drogues i similars, amb l’escorcoll 

de bosses si és necessari.
 evitar aglomeracions.
 evitar conflictes entre les persones que esperen.
 controlar l’entrada de VIP i ajudar les persones discapacitades a accedir al 

recinte.
 fer complir les normes de règim intern (vestimenta, ...), etc.

El control d’accés ha d’estar fet per personal d’admissió i control d’ambient intern
(Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient 
intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives).  En el cas de les illes de 
Mallorca i Menorca, on encara no hi ha personal acreditat, és recomanable formar el 
personal, establir protocols d’actuació, així com acreditar aquesta formació. També 
és recomanable sempre explicar prèviament les característiques específiques de
l’activitat i establir protocols i línies d’actuació per evitar i controlar incidents i 
accidents.

Per determinar el nombre mínim del personal d’admissió i control d’ambient intern 
s’han de tenir en compte les característiques de l’esdeveniment i aquest nombre 
s’ha d’indicar en l’autorització. En les activitats permanents musicals, el nombre 
d’efectius està determinat en l’article 6 del Decret 41/2011, de 29 d'abril, i, per tant, 
en cas d’activitats no permanents es poden agafar per analogia aquestes ràtios i 
adequar-les a les característiques de les activitats.  NOTA: s’ha de interpretar que els 
valors indicats són un nombre mínim, però que, segons el tipus de públic, els punts 
específics que s’han de controlar, etc.,  s’hi ha d’afegir més personal.

A les portes, taquilles i entrades s’hi ha d’exposar un extracte de les normes de 
règim intern (art. 39.3 de la Llei 16/2006).

El personal d’admissió i control d’ambient intern durà una vestimenta que els 
identifiqui (art. 10 Decret 41/2011, de 29 d'abril). 

El personal d’admissió i control d’ambient intern estarà intercomunicat perquè, en 
cas de conflicte, es puguin auxiliar entre ells. Convé comprovar la cobertura dels 
sistemes de telecomunicació a tot l’indret de l’activitat abans de començar.

S’ha d’evitar l’entrada d’usuaris des de l’exterior per zones no controlades,  per això 
s’han d’instal·lar càmeres, alarmes d’obertura o col·locar personal de control en els 
accessos secundaris i sortides d’emergències, i s’ha d’indicar en aquestes portes  
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per ambdós costats que l’organització expulsarà les persones que entrin al recinte 
de manera fraudulenta i les que  ajudin a entrar-hi.

Si s’espera una gran afluència de públic s’haurà de reforçar el personal d’admissió i 
prendre mesures per evitar allaus.

S’ha d’evitar, sempre que sigui possible, utilitzar accessos bidireccionals, en el cas 
que això no sigui possible, s’han d’usar barreres físiques que independitzin els 
fluxos d’entrada i sortida.

Hi haurà una entrada amb un passadís exclusiu per a efectius, sanitaris i evacuació 
de ferits i indisposats.

S’haurà de dur un control de l’aforament, en cas que hi hagi diversos accessos,
s’haurà d’assegurar un sistema perquè es pugui fer el còmput total en tot moment. 
NOTA: els tiquets d’entrades han d’estar numerats (art. 47 de la Llei 16/2006).

No hi podrà haver miralls o superfícies que reflecteixen la imatge o que puguin 
pertorbar la sortida normal. 

Els accessos i els passadissos d’evacuació han d’estar lliures d’obstacles (capses de 
botelles,...)  i de materials que es puguin fracturar fàcilment, com ara vidres.

És molt útil disposar d’informació a l’exterior sobre l’aforament. Senyalització de 
COMPLET.

2. Control de fluxos en punts intermedis

En el pas entre zones amb densitat d’ocupació distinta, s’hi durà un control d’accés. 
NOTA: per exemple, entre les zones de la sala principal i les zones de descans, sales 
VIP, magatzems, ...

S’ubicaran zones d’esponjament a prop dels possibles taps de botella.

En els passadissos  llargs (més de 10m de longitud) i amb una gran afluència, hi ha 
d’haver personal a ambdues parts dels passadissos.

Quan es prevegi una gran afluència de públic pels passadissos, s’han d’evitar, 
sempre que sigui possible, els passadissos bidireccionals, o han d’estar delimitats 
físicament (barreres).

3. Control de les sortides d’emergències

Les sortides han d’estar lliures d’obstacles i ben senyalitzades.

Hauran d’obrir-se en el sentit de l’evacuació de forma fàcil i tenir barres antipànic 
quan la densitat d’ocupació i l’aforament siguin elevats.
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Durant el desenvolupament de l’espectacle no poden estar tancades ni amb claus ni 
amb panys.

3. Passadissos antiallaus  i exclusius per a la intervenció de personal de 
seguretat i sanitari

Hi ha d’haver passadissos d’accés ràpid per a sanitaris i personal d’emergències. 

En els llocs on puguin haver-hi grans aglomeracions com ara, per exemple, davant 
l’escenari,  convé utilitzar barreres antiallaus  que tenguin escaló perquè el personal 
d’admissió i control d’ambient intern pugui treure les persones que es trobin 
estretes o amb problemes.

4. Zones de descans i sanitaris

A partir d’un aforament superior a 1.000 persones hi ha d’haver una zona 
d’infermeria adequada, que es podrà substituir per una farmaciola ben dotada i 
ambulàncies (art.  11 del RD 2816/1982, de 27 d’agost). Aquestes zones han d’estar
ben senyalitzades.

És aconsellable dotar d’una zona amb una superfície superior a un 5% de la 
superfície de la sala destinada a descans amb menys renou, aglomeració i un nivell 
d’il·luminació superior.

5. Seguretat en el servei de guarda-roba 

S’han de prendre les mesures necessàries per evitar robatoris en el servei de 
guarda-roba.

6. Seguretat privada

A partir de 150.000 € de caixa, hi ha d’haver personal de seguretat privada per 
transportar els diners. 

7. Tècniques de control de masses

En cas de grans aglomeracions en llocs no previstos o quan es produeixen
exaltacions, es poden utilitzar algunes de les tècniques següents: 

 Gestió musical. Tenir preparats canvis de ritmes musicals per davallar l’excitació 
o parlar. Això implica disposar d’un sistema de comunicació amb el DJ o l’artista.



C/ Francesc Salvà, s/n. Es Pinaret. 07141 Es  Pont d’Inca (Marratxí). Tel.: 971176413; Fax: 971176425 22/30
Web: http://activitats.caib.es

Conselleria d’Administracions Públiques
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia

 Gestió lumínica. Si és necessari, s’ha d’obrir l’enllumenat de la zona afectada. 
Això implica disposar d’un sistema de comunicació i tenir personal prop del 
control d’il·luminació de l’establiment. A les zones que puguin ser conflictives, si 
no es pot regular el llum es poden instal·lar sistemes portàtils d’enllumenat.

Per evitar bregues i situacions que puguin causar alerta i evitar grups, col·lectius o 
aglomeracions, es poden utilitzar tècniques de:

 Gestió dels embriagats i zones de descans. Convé tenir zones amples perquè les 
persones en mal estat hi puguin descansar.

 Un disseny que eviti que les zones de pas es converteixin en zones 
d’aglomeració i estancament,  com ara passadissos, entrades i sortides,...  s’ha 
d’evitar que  es formin grups o col·lectius utilitzant tècniques de separació o de 
dispersió.  

 Si s’ha d’utilitzar una barrera humana per controlar les masses, hauran de 
mantenir un moviment  ferm i controlat, amb instruccions verbals i orientació de 
les vies alternatives. 

 En el cas que s’hagi de controlar o desviar el flux, s’han d’indicar les alternatives i 
es poden utilitzar incentius (convidar a consumicions, comunicar actes 
especials,...).

 Les barres mòbils hauran de ser controlades. 

Altres recomanacions

 Els establiments han d’estar suficientment ventilats i evitar temperatures 
elevades i atmosferes carregades. 

 Política sobre ordre i neteja: hi haurà personal encarregat de la retirada de 
tassons, botelles i altres envasos buits, així com de la neteja dels vidres 
espanyats i els vessaments.

 Evitar les zones fosques.
 Comprovar el sistema de megafonia i establir protocols.
 Política de fluxos. 
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 Formació del personal en dispensació de begudes alcohòliques per conscienciar 
el consum responsable d’alcohol i comunicar que poden cometre una infracció 
en cas de subministrar-ne a persones intoxicades o a menors.

 Formació de DJ i artistes. Se’ls ha d’explicar que tenen una responsabilitat sobre 
el desenvolupament de l’activitat i que han de preparar temes per gestionar les
emergències,  ja siguin per calmar el públic, crear incentius per concentrar o 
dispersar el públic, comunicar missatges, etc.

 Política de tancament: a l’hora de tancar s’ha de fer de manera progressiva, 
utilitzar la gestió musical per millorar la dispersió, recol·locar el personal i fer un 
control de la sortida.

 Les vies d’evacuació i els passadissos han d’estar lliures d’obstacles (papereres, 
màquines,... o altres dispositius que entorpeixen el pas).

 Hi ha d’haver senyalització i plànols sobre els punt d’interès, com ara sortides 
d’emergències, zones de descans, zona sanitària, punt del personal responsable 
de seguretat,cabines higièniques,...

 Informe de repercussions. En acabar cada concert convé redactar un informe 
sobre les repercussions (incidents, accidents, denúncies, ...), que indiqui les 
mesures preses, amb una valoració i una proposta de millores. En cas que les 
dades siguin rellevants per poder millorar el sistema, s’han d’enviar a 
infoactivitats@dgiej.caib.es
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PLANS D’AUTOPROTECCIÓ  EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
DE GRAN AFORAMENT

1. Normativa reguladora

Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears.

Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció 
de centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a 
situacions d’emergència.

2. Obligatorietat

La normativa vigent estableix l’obligació d’elaborar, implantar i mantenir operatius plans 
d’autoprotecció per a activitats, centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències 
que puguin generar o resultar afectats per situacions d’emergència, a partir d’un 
aforament de 250 persones (Decret 8/2004).

A més, les administracions públiques poden exigir l’elaboració i la implantació de plans 
d’autoprotecció als titulars d’activitats que presentin un risc o una vulnerabilitat especials, 
encara que aquestes activitats no estiguin incloses en el catàleg d’activitats generadores de 
situacions d’emergència (annex I del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual 
s’aprova la Norma bàsica d’autoprotecció de centres, establiments i dependències dedicats 
a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència).

3. Característiques dels plans d’autoprotecció

 El titular de l’activitat és el responsable de l’elaboració, la implantació i el
manteniment.

 El pla d’autoprotecció ha d’estar redactat per un tècnic competent.

 En el cas d’activitats extraordinàries i exceptuables fetes a centres, establiments, 
instal·lacions o dependències que disposin d’autorització per a una activitat diferent 
de la que es pretén dur a terme, l’organitzador de l’activitat temporal està obligat a 
elaborar i implantar un pla d’autoprotecció complementari, amb caràcter previ al 
començament de la nova activitat.

 Els plans d’autoprotecció s’han d’adjuntar a la resta de documents necessaris per 
obtenir la llicència, permís o autorització requerits per al desenvolupament de
l’activitat.

 Continguts i estructura dels plans d’autoprotecció (9 punts):
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I. Identificació dels titulars i de l’activitat.
II. Descripció de l’activitat. 

  III. Inventari i anàlisi dels riscs.
IV. Mesures i mitjans d’autoprotecció.
V. Programa de manteniment d’instal·lacions.
VI. Pla d’actuació en cas d’emergència.
VII. Integració en els plans d’àmbit superior.
VIII. Implantació.
IX. Manteniment de l’eficàcia i actualització.

 Les administracions públiques competents poden requerir al titular de l’activitat les 
correccions, modificacions, o actualitzacions dels plans d’autoprotecció en cas de 
variació de les circumstàncies que en determinaren l’adopció.

 Els plans d’autoprotecció han de ser documents clars i resumits de comprensió fàcil
i aplicació immediata.

 Els plans d’autoprotecció han de ser presentats amb una antelació que permeti 
l’avaluació i la difusió. En cas contrari, el pla pot resultar inútil.

 Els plans d’autoprotecció s’han d’inscriure en el registre administratiu de la Direcció 
General d’Interior, Emergències i Justícia de la Conselleria d’Administracions 
Públiques.

 L’Administració ha d’exercir les funcions de vigilància, inspecció i control en l’àmbit 
dels plans d’autoprotecció.

4. Deficiències observades en l’aplicació de la Norma bàsica d’autoprotecció en 
aquests tipus d’activitats

 Espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari han de disposar del seu 
propi pla d’autoprotecció.

 Presentació del pla d’autoprotecció a un registre administratiu hora per hora.

 El Pla d’autoprotecció s’ha d’ajustar a la realitat de la instal·lació.

 Definició clara dels caps i dels equips d’emergència. Assumpció de càrrecs. Establir 
el nombre de persones que fan el control d’ambient.

 Implantació prèvia del pla d’autoprotecció. Formació dels caps i dels equips 
d’emergència en la mateixa instal·lació i amb els mitjans de què disposen. Implicació 
dels mitjans externs de protecció civil (policia local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, 
bombers, SEIB 112, etc.).

 Control exhaustiu de l’aforament establert en l’activitat en concret.
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5. Punts de control

 Verificar l’existència del manual de pla d’autoprotecció a la instal·lació.

 Verificar l’assumpció de càrrecs dels equips d’emergència.

 Assistència a les formacions prèvies dels equips d’emergència.

 Assistència a les reunions que es programin entre els representants de l’activitat i els 
mitjans de protecció civil externs.

 Verificació dels mitjans de control d’accés previstos en l’activitat.

 Verificació dels mitjans d’autoprotecció establerts damunt el pla d’autoprotecció.

 Verificació de l’estat general de la instal·lació on es durà a terme l’activitat.

 Avaluació de l’evacuació plantejada pel tècnic redactor en el pla d’autoprotecció.
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PAUTES D’ACTUACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DAVANT MACROESPECTACLES

1. Macroespectacles 
En el cas de festes patronals, fires, activitats extraordinàries, activitats exceptuables 
o altres esdeveniments que, per la seva naturalesa, concentrin una gran multitud de 
persones de manera extraordinària en els municipis de les Illes Balears, la policia 
local ha d’actuar de la manera següent:

Abans d’iniciar l’acte, la policia local ha de comprovar si disposa de l’autorització 
pertinent, identificar el responsable directe de la seguretat de l’esdeveniment, que 
hi haurà de ser durant tot el temps que duri l’activitat, i prendre nota de les seves 
dades de contacte.

1. Planificació del trànsit i de la seguretat de l’esdeveniment. Abans de la 
celebració de qualsevol dels actes descrits, és convenient elaborar un pla 
específic per organitzar la circulació de vehicles i vianants, així com les 
mesures de seguretat i evacuació necessàries. És important establir zones 
d’estacionament fora del nucli urbà o zona de celebració, tancament de 
carrers, establir vies d’evacuació i accés de vehicles d’emergència 
(ambulància, bombers, policia, etc.). D’acord amb les possibilitats, s’han
d’establir alternatives viables i efectives encarregades de dotar la planificació 
de l’esdeveniment de la flexibilitat necessària davant imprevistos puntuals. 

2. Abans de la celebració, es reuniran tots els policies locals participants per 
tenir plens coneixements dels aspectes organitzatius. El comandament 
responsable ha de mantenir en tot moment contacte i coordinació amb la 
resta d’entitats presents i participants. 

3. Comprovació dels recursos necessaris amb relació al possible nombre 
d’assistents, com ara nombre de policies locals disponibles, vehicles, avís al 
centre de salut, a la Guàrdia Civil o CNP, bombers, ambulàncies, etc.

4. Normativa municipal. Elaboració de bans o decrets de batlia per regular de 
manera puntual la venda i el consum de begudes alcohòliques, així com altres 
elements que puguin pertorbar el desenvolupament normal de l’acte.

5. Control d’accessos ubicats a la via pública a la zona on se celebra 
l’esdeveniment:
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a) Control de vehicles: es limitarà l’accés de tot tipus de vehicles i segons la 
circumstància, en quedaran exempts els residents. 

b) Control de persones: segons la normativa municipal (ordenances 
municipals, decrets o bans), els agents de la policia local han de controlar
l’accés a peu de les persones que acudeixin a l’esdeveniment, i comprovar
que es compleixen les normes establertes quant a begudes alcohòliques, 
elements de pirotècnia, animals de companyia, objectes perillosos, 
substàncies prohibides i altres elements.

6. Controls de trànsit dissuasoris: establir controls de trànsit dins el nucli urbà a 
les vies d’accés al municipi o al lloc on se celebra l’esdeveniment per prevenir 
conductes que posin en perill la seguretat del trànsit (alcohol, drogues, 
velocitat, documentació, etc.).

7. Sol·licitud de reforços policials. En el cas d’ajuntaments que no comptin amb 
suficients agents de la policia local en plantilla orgànica, poden sol·licitar la 
col·laboració d’altres policies de municipis diferents a través de l’article 33 de 
la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears.

8. Seguretat en el recinte o zona on se celebra l’acte. La policia local ha de 
mantenir un contacte permanent amb la persona responsable de la seguretat
i observar una actitud vigilant permanent davant tots els aspectes que puguin 
provocar una situació d’alerta i actuar-hi abans que es transformi en un risc 
potencial per a la seguretat.

9. Una vegada finalitzada la celebració, s’ha d’emetre un informe de 
repercussions  (incidents, accidents, denúncies...) amb indicació de les 
mesures preses, una valoració del desenvolupament i una proposta de les 
millores que s’han d’aplicar en casos similars. Aquest informe s’ha d’enviar a
l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) ispib@caib.es.  

2. Actuació policial en activitats presumptament clandestines

Es considera una activitat clandestina la que no disposa de l’autorització pertinent.

1. Identificar i comunicar, abans de la celebració,  l’organitzador o persona 
responsable, comunicar-li les possibles conseqüències sancionadores per 
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desenvolupar una activitat clandestina amb la finalitat que el promotor en 
desisteixi i informar-ne l’autoritat competent. 

2. Comprovar, en la data prevista, el desenvolupament de l’activitat.

a) Si el promotor n’ha desistit, finalitza l’actuació policial.

b) Si el promotor persisteix en la celebració de l’activitat, se’n comprova
l’existència d’autorització, en el cas de disposar-ne, finalitzarà l’actuació 
policial. En cas contrari, es denunciarà el promotor o responsable i es 
prendran les mesures adients d’acord amb els riscos previstos (sol·licitud 
de reforços, controls d’aparcament, drogues, alcohol, sonometries, 
paralització de l’activitat, aixecament d’acta dels doblers en caixa i  
d’altres). En el cas que l’activitat no es paralitzi, se’n durà una vigilància de 
l’evolució. 

NOTA: en el cas de tenir coneixement d’una presumpta activitat clandestina en ple 
funcionament, s’ha d’actuar d’acord amb el punt b) anterior. 
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CONCLUSIONS I ACTUACIONS DE LA CONSELLERIA D’ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

Arran de les jornades impartides s’han tret les següents conclusions per millorar la 
seguretat en aquest tipus d’activitats:

Accions de la Direcció general d’Interior, Emergències i Justícia:

 Dur un seguiment i una anàlisi posterior de la repercussió de les jornades i la 
difusió de les recomanacions.

 Estudiar i determinar recomanacions sobre el nombre i tipus de recursos 
mèdics (metges, ATS, ambulàncies, zona de recepció en grans esdeveniments,
...) en cada tipus d’esdeveniment.

 Estudiar i determinar recomanacions sobre el nombre i tipus de recursos 
exteriors especials (reserves de bombers, salvament marítim, ...) en cada tipus 
d’esdeveniment.

 Crear eines de coordinació entre el registre d’autoprotecció de la DG 
d’Interior, Emergències i Justícia, i l’autorització de l’ajuntament, el consell 
insular i el Govern de les Illes Balears.

 Estudiar la possibilitat de publicar una relació de les empreses d’acord amb el
seu nivell de qualitat respecte de la seguretat.

 Estudiar la possibilitat de realitzar o regular la formació dels responsables
màxims dels esdeveniments.

 Crear protocols d’actuació policial.

 Editar falques de conscienciació d’audiovisuals.

Marratxí, 19 de desembre de 2012

El director general d’Interior, Emergències i Justícia

Sergi Torrandell Gornés


