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FITXA 1. IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE, RESPONSABLES I APROXIMACIÓ A L’INVENTARI DE RISC 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Tipus d’acte  Carpa informativa Nom de l’acte (a efectes de difusió) 
  Carpa demostració 

 
  Altres activitats 

Data inici  Data finalització  Hora inici  Hora 
finalització  Públic 

estimat  

Emplaçament  
      
Descripció 
 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

Nom / raó social  NIF/CIF  Telèfon  
Adreça  Correu electrònic  
Nom representant  DNI  Telèfon  

 

1.1.2. DADES DEL RESPONSABLE/S DE L’ACTIVITAT 

Càrrec  Nom i cognoms  DNI/NIE  Telèfon  
Càrrec  Nom i cognoms  DNI/NIE  Telèfon  

 

1.1.3. DADES DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Companyia  

 

Quanties mínimes a contractar, segons participació: 
 

Fins a 100 persones; 300.000 € de capital assegurat. 

Fins a 150 persones; 400.000 € de capital assegurat. 

Fins a 300 persones; 600.000 € de capital assegurat. 

Fins a 500 persones; 750.000 € de capital assegurat. 

Fins a 1.000 persones; 900.000 € de capital assegurat. 

Titular assegurança  
Àmbit   
Validesa  
Número de pòlissa  
Quantia assegurada  
En qualsevol cas, la contractació s’ha de regir per la normativa vigent (decret 112/2010, de 31 d’agost). 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

 Tipus Unitats Característiques (dimensions, material...) Superfície (metres quadrats) 
 Carpa plegable    
 Grups electrògens    
 Taules de so i llums    
 Bars    
 Neveres    
 Cuines (foc, elèctric)    
 Altres estructures desmuntables    
 Altres:    

En qualsevol cas, la contractació i certificacions de les estructures s’han de regir per la normativa vigent (Decret 112/2010, de 31 d’agost) 
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1.6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DE L’ACTIVITAT 

1.6.1. RISCOS QUE S’ESTIMEN POSSIBLES 

 Instal·lacions i/o activitats Riscos/conseqüències Mesures a adoptar 

 Concentració de persones 
Conflictes o aldarulls, baralles, 
trencadisses, traumatismes, lipotímies, 
sincopes 

Organització de cues, mediació en conflictes, eliminació 
d’elements susceptibles d’ús violent. 

 Connexions elèctriques i 
cablejat 

Enrampament, cremades, caigudes, 
contusions, curtcircuit 

Cables i endolls en perfectes condicions, inassequibles al 
públic, fora de passos de persones i/o amb passa cables per 
evitar caigudes. 

 Generadors elèctrics Enrampament, cremades, vessament de 
combustible, incendi Inassequible al públic, acotat amb tanques. 

 Taulells, plafons i inflables Caiguda, traumatismes, contusions, talls... Subjectes a elements estables. 

 Tanques Contusions, xocs, talls... Sense perfils vius tallants, potes evidenciades i senyalitzades. 

 Taules, cadires Dificulten l’evacuació, traumatismes... No ubicar en les vies d’evacuació. 

 Aliments, begudes Higiene sanitària, vaixella, deixalles, 
intoxicacions... Omplir i llegir la memòria sanitària (annex.........) 

 Cuines, barbacoes, planxes Incendi, cremades, intoxicació per fum... Inabastables al públic, amb extintors al costat, en espais 
ventilats. 

 Activitat esportiva/dinàmica Caigudes, traumatismes, cops de calor, 
lipotímies, síncopes, fatiga...  Estar proveït dels mitjans sanitaris adequats. 

 Carpes plegables Contusions, traumatismes, desperfectes 
en elements a la via pública. 

Correctament instal·lades, en bon estat de funcionament, 
disposar d’un llast a cada pota adient a dimensions i pes de la 
carpa, han de ser desmuntades amb ratxes de vent superiors 
a 50 km/h. 

    

 

FITXA 2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DLS MITJANS I MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 

2.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

2.1.1. RECURSOS PER A CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

2.1.1.1. Extintors  

Caldrà disposar d’extintors en: instal·lacions amb calderes, cuines, carpes, bars, equips de só e il·luminació, grups electrògens, dipòsits de 
combustible, magatzems i altres similars. També caldran en nuclis de connexions elèctriques. Finalment caldrà disposar d’extintors en punts propers 
de vies d’accés i vies d’evacuació. 

Els extintors en instal·lacions elèctriques hauran de ser de CO2. En altres instal·lacions hauran de ser d’eficàcia mínima 21A-113B. 
 

 

2.1.2. RECURSOS SANITARIS (marcar dels que es disposi) 

Els recursos mínims a disposar durant la realització d’una activitat s’estableixen a la normativa vigent següent: Decret 112/2010, de 31 de Gener; Decret 30/2015, de 3 de 
Març; Reial Decret 836/2012, de 25 de Maig. 

 Tipus  Unitats Ubicació 

 Farmaciola   

 DEA (desfibril·lador)   

 Primers auxilis (2 ASI), per activitats amb risc baix   

Instal·lació o espai Tipus d’extintor Unitats 

   

   

   

   

Consignes: 

• Distància màxima de 15m a un extintor des 
de qualsevol punt de risc. 

• Han de comptar amb les seves revisions 
pertinents. 

• Visibles, accesibles i senyalitzats. 
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Annex 1. Memòria sanitària per esdeveniments al carrer amb elaboració de menjar 
1.- DADES DE L’ACTIVITAT 

Tipus d’activitat  
Responsable de l’activitat  
Ubicació de l’activitat  
Dia i hora de l’activitat  
Adreça electrònica  
Telèfon fix / mòbil  

 

2.- TIPUS DE MENJAR QUE S’ELABORA I/O ES SERVEIX (marqueu tantes caselles com calgui) 

 Aliments envasats i begudes   Paella, barbacoa, pollastres a l’ast, sardinada 

 Entrepans freds   Pastissos, brioxeria, creps 

 Entrepans calents   Fruita 

 Tapes (indicar)   Altres (indicar) 

     

 

3.- RELACIÓ DE PERSONES QUE MANIPULARAN ELS ALIMENTS  
(cal adjuntar certificats acreditatius de la formació en higiene alimentària de tots els manipuladors) 

 

 

4.- DADES D’ELABORACIÓ I SERVEI  

Nombre de comensals que es preveu  

Horari d’elaboració  Horari del servei  
 

5.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS QUE ES DISPOSA (breu descripció)  

Neveres  

Congeladors  

Punt d’aigua  

Piques  

Taula o superfície de manipulació  

Espai per guardar aliments aïllats del terra  

Espai per guardar els estris de cuina  

Cubells d’escombraries amb tapa i sistema d’obertura a pedal  

Elements de cocció (planxa, microones, brasa,...)  

Descripció del mètode emprat per mantenir la higiene de les mans.  
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La planificació d’emergències té el doble sentit objectiu de prevenir les causes 
que són d’origen d’aquestes i el de minimitzar les conseqüències vers els 
usuaris i els béns, quan aquestes es produeixen. 

En aquest sentit, els plans i protocols recullen les actuacions que s’han de 
seguir davant d’una situació d’emergència amb la finalitat de reduir la 
improvisació en cas que es produís qualsevol incident. 

Com a mínim el protocol ha de donar resposta a: 

Què pot passar? 
Què es farà? 
Quan es farà? 
Com es farà? 
Qui ho farà?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat,  
 

 

Signatura del titular / organitzador 
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