
Guia pràctica 
d’organització 
d’actes públics per  
a les entitats
APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA  
DE VIA PÚBLICA

Mataró - 2011





3

Índex

1. Plans d’autoprotecció 7

2. Assegurança de responsabilitat civil 7

3. Vigilància 8

 3.1. Activitats recreatives musicals  
 que requereixen serveis de vigilància 8

 3.2. Activitats que requereixen serveis  
 de vigilància, en funció de l’espai on es fan 8

4. Preventius sanitaris 9

5. Sol·licitud d’ocupació de l’espai públic - Tramitació 10





5

Durant tot l’any a Mataró es fan innumerables activitats als carrers i les 
places de la ciutat: festes de barri i de carrer, concerts, activitats infantils, 
actes culturals, trobades i fires d’entitats. 

Bona part d’aquestes activitats són promogudes i organitzades per entitats 
i associacions de la ciutat. Aquesta guia vol esdevenir un instrument àgil i 
didàctic sobre el bon ús de l’espai públic en l’organització d’aquest tipus 
d’esdeveniments, tenint en compte el marc regulador que ens ofereix l’Or-
denança de via pública de l’Ajuntament de Mataró.

L’Ordenança de via pública de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovada al Ple 
de 5 de juny de 2008, i és una eina de treball destinada a facilitar:

• un cos normatiu únic, estructurat i clar

• les ocupacions de la via pública en funció dels 
usos i les activitats que les motiven

• l’establiment de les mesures necessàries de seguretat i 
serveis per a garantir l’èxit de les activitats que s’hi facin. 

Amb aquesta guia volem donar-vos a conèixer els aspectes més rellevants 
que preveu aquesta ordenança  per dur a terme activitats a la via pública 
i facilitar la feina dels organitzadors en matèria de gestió, seguretat i bon 
funcionament.

APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

Guia pràctica 
d’organització d’actes  
públics per a les entitats
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1. Plans d’autoprotecció
Activitats que requereixen un pla d’autoprotecció 1  

• Activitats d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats esporti-
ves a l’aire lliure en espais tancats amb una capacitat o aforament igual o 
superior a 500 persones. 

Nota: a partir de 5.000 persones es requereix informe de la Generalitat.

• Concerts o espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives 
en espais no tancats a l’aire lliure amb un nombre d’assistents previst supe-
rior a 1.000 persones.

Nota: a partir de 15.000 persones es requereix informe de la Generalitat.

2. Assegurança de responsabilitat civil
Activitats que requereixen una assegurança de responsabilitat civil 2

• Tots els espectacles públics i les activitats recreatives, independentment de 
l’aforament, requereixen tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil. Així es regula de l’article 75 al 83 del Reglament d’espectacles públics, 
i de l’article 108 al 117 pel que fa als requisits generals de l’activitat.

• En el cas que l’Ajuntament sigui l’organitzador de l’esdeveniment, ja dis-
posa de cobertura amb l’assegurança que té contractada la corporació.

• Des de l’Ajuntament es fa èmfasi a totes les entitats i associacions sobre 
la necessitat de contractar una pòlissa d’assegurança.

1  En aplicació del Decret 82/2010, sobre mesures d’autoprotecció, i del Decret 112/2010, 
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

2  D’acord amb el Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives.
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3. Vigilància
3.1. Activitats recreatives i espectacles 
que requereixen serveis de vigilància 3

L’ArTicLe 58 deL reGLAMenT eSTAbLeix:

• De 150 a 500 persones: 2 controladors com a mínim.

• De 501 a 1.000 persones: 3 controladors com a mínim.

• +1.000 persones: 4 controladors com a mínim,  
i un més per cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.

L’ArTicLe 43 deL reGLAMenT eSTAbLeix:

• De 500 a 1.000 persones: un vigilant de seguretat privada.

• +1.000 persones: 2 vigilants de seguretat privada, i un més 
per cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.

3.2. Activitats que requereixen serveis de vigilància, 
en funció de l’espai on es fan 4

en eSPAiS TAncATS:

• edificis tancats amb aforament igual o superior a 2.000 
persones, o altura d’evacuació igual o superior a 28 metres

• instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: 
amb aforament igual o superior a 2.500 persones

• A l’aire lliure: amb aforament igual o superior a 5.000 persones

en eSPAiS nO TAncATS:

• A l’aire lliure: amb aforament igual o superior a 1.000 persones

3. D’acord amb el Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives.

4. D’acord amb el Decret 82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 
i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
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4. Preventius sanitaris
Activitats que requereixen serveis preventius sanitaris 5

SVb: suport vital bàsic (1 ambulància convencional 
+ 2 tècnics en transport sanitari)

SVi: suport vital intermedi (1 UCI mòbil 
+ 1 graduat en infermeria)

Tipus d’activitat

Activitats en espais públics, de risc,  
de caràcter festiu o popular

Activitats en edificis tancats  
amb +2.000 persones

Instal·lacions desmuntables amb  
+2.500 persones, o animals perillosos

Activitats a l’aire lliure amb  
+5.000 persones

Activitats a l’aire lliure  
entre 1.000 i 5.000 persones

Correfocs d’alt risc

Correfocs de baix risc

Castell de focs de risc alt

Castell de focs de risc baix

Curses esportives fora del casc urbà  
o en trams (+500 persones)

Curses esportives dins del casc urbà,  
+1.000 participants

Servei preventiu 
requerit

1 SVB 

1 SVI 

1 SVI 

2 SVI 

1 SVI

2 SVB + 1 SVI

1 SVB

2 SVB + 1 SVI

1 SVB 

1 SVI 

1 SVI

5 Activitats més freqüents. D’acord amb l’annex III del Decret 82/2010,  
sobre mesures d’autoprotecció.
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5. Sol·licitud d’ocupació de 
l’espai públic - Tramitació

A l’hora d’organitzar qualsevol activitat a la via pública, cal que l’entitat o 
l’ens responsable ompli una fitxa de sol·licitud d’ocupació de l’espai públic 
amb les dades bàsiques. Aquesta fitxa completa és la memòria que s’haurà 
de presentar.

en aquesta fitxa hi ha de constar:

- nom de l’acte

- nom de l’entitat i nº de registre

- nom i cognoms del responsable de l’activitat,  
 niF, adreça i telèfon

- classe d’activitat o espectacle programat (acte esportiu,  
 concert, festa de barri...) i breu descripció de l’activitat

- dia i horari previstos

- espai públic al qual afecta (vials, places).  
 Cal adjuntar un plànol o croquis.

- Definició d’itineraris de persones, accessos i sortides

- nombre d’assistents previst

- Cal especificar si es muntarà alguna estructura o instal·lació    
 i descriure-la en el cas que no la munti l’Ajuntament.

- Cal especificar si hi haurà bars o barres   
 destinades a dispensar begudes i aliments.

- Assegurança de responsabilitat civil
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Tal com ha quedat reflectit en la informació anterior, en funció de l’afora-
ment i el tipus d’activitat es requereixen els següents mitjans:

• servei de control i vigilància
• servei preventiu sanitari
• certificat tècnic d’instal·lació (que ja disposa l’instal·lador)
• pla d’autoprotecció

En el quadre següent es facilita, a tall d’exemple, una informació bàsica 
dels elements necessaris, en funció dels factors esmentats. Aquests factors 
/ Aquests elements responen a la major part de les activitats que s’organit-
zen i, per tant, faciliten la gestió de les sol·licituds d’ocupació de l’espai 
públic.

exemple: 

Festa de barri organitzada per l’associació de veïns, sense riscos específics, 
a l’aire lliure, en un espai no tancat, i sense espectacle:

Aforament

Fitxa de sol·licitud / autorització

Assegurança de 
responsabilitat civil

Servei de vigilància 

Servei preventiu sanitari

certificat tècnic instal·lació, 
excloses les municipals

Pla d’autoprotecció

- 500 500 a 1000 + 1000

Sí Sí Sí

 
Sí Sí Sí

no no Sí

no no Sí

 
Sí Sí Sí

no no Sí



Més informació

www.mataro.cat

Telèfon d’atenció 
ciutadana 010*

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró.  
Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut. NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h 

de dissabte. A l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) tancat a les nits des de les 22 fins a les 8h. Festius tancat.
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