REQUISITS DOCUMENTALS
DESMUNTABLES

INSTAL·LACIÓ ATRACCIONS RECREATIVES

Documentació a presentar amb la sol·licitud d’autorització d’instal·lació de les
atraccions:
1. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil vigent de cadascuna de les atraccions i
del justificant de pagament de la prima del període que inclogui les dates de
funcionament de les instal·lacions a Vila-seca . En qualsevol cas serà imprescindible
que la còpia del document de la companyia asseguradora expressi, de manera clara,
qui és el titular de la instal·lació i quin és l’aparell assegurat.
2. La instal·lació d’atraccions electromecàniques hauran d’anar acompanyades d’un
certificat tècnic emès, com a màxim, d’un any d’antiguitat (signat i visat per part d’un
enginyer industrial o un enginyer tècnic) en el que s’expressi que l’estat de l’aparell és
l’adient, que els seus elements de seguretat funcionen de manera adequada i, en
general, que l’aparell es troba en perfectes condicions per funcionar de manera
segura. (Aquest requisit no serà aplicable a establiments ambulants per a la venda de
productes alimentaris, casetes de tir, tómboles i, en general, a aquelles instal·lacions
que no disposen d’elements mecànics que provoquin el moviment clàssic que genera
una atracció pròpiament dita).
3.- Manual d’instruccions específiques corresponents als muntatges i instal·lacions a
efectuar pel personal tècnic de les persones titulars d’aquestes atraccions.
4.- Declaració d’un tècnic conforme es fa responsable de què l'atracció reuneix tots les
condicions que exigeix el manual del fabricant..
Un cop muntades les atraccions i abans de la seva posada en funcionament al
públic i s’haurà de:
4.- Presentar Certificat emès per tècnic competent signat i visat* per enginyer
industrial o tècnic , del muntatge i instal·lacions, en el qual s’ha de fer constar que el
conjunt de l’atracció funciona correctament i, que està degudament anclada i amb els
contrapesos corresponents. La data d’aquest certificat ha de correspondre a la data
de l’assentament de la instal·lació en l’emplaçament on es farà l’ocupació al municipi
de Vila-seca. Aquest certificat podrà incloure el conjunt d’atraccions sempre i quan
quedin degudament identificades.
Alternativament es podrà aportar certificat signat per eninyer industrial o tècnic sense
visar, adjuntant l’acreditació de l’exercici professional i l’assegurança de responsabilitat
segon sLlei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals.
5.- Presentar Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió per atraccions de fira
ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia emès per empresa instal·ladora acreditada
en compliment del que estableix la Instrucció 5/2005, de 29 d'abril, de la Direcció
General d'Energia i Mines sobre les instal·lacions elèctriques de firaires ambulants (un
certificat per atracció)

6.- Realitzar la verificació de la seguretat exterior i global de les atraccions. Aquesta
verificació la realitzarà una Entitat de Control de l’Administració degudament
acreditada, i anirà a càrrec de l’Entitat Organitzadora.
No es podrà autoritzar la instal·lació de l’aparell si no s’aporten tots els
documents expressats en aquest informe tant abans de l’autorització com una
vegada assentat, en cas que no s’aporti una vegada assentat l’aparell, la
certificació que s’apunta en el punt 4 d’aquest document, s’haurà de precintar
l’aparell i restarà desestimada la seva utilització.
Recomanacions:
7.- Es recomana que en cada atracció es disposi d’un extintor d’eficàcia 21A-113B o
que es disposi d’una dotació d’extintors de la mateixa eficàcia repartits per
l’emplaçament de la fira d’atraccions.
Aquest informe s’ha emès sense perjudici del que puguin determinar altres
tècnics municipals en l’àmbit de la seva competència.
Vila-seca, 29 de maig de 2017,

Eva Penalba Serra
Tècnica d’Activitats i Protecció Civil

Normes d’ús dels castells inflables o altres elements lúdics equiparables




















La presència d'un monitor és obligatòria, la supervisió dels pares o tutors legals
del nens és aconsellada. Caldrà que tots els equipaments disposin d’un monitor
que controli l’aforament màxim de cada atracció i l’estat de l’equipament en tot
moment. Haurà de vetllat perquè els ocupants no incorrin en conductes de risc.
Caldrà que es mantingui l'entrada del joc lliure i accessible tot el temps.
En cas de fort vent (superior al fixat al com a màxim per a cada atracció), pluja
o tempesta caldrà desallotjar immediatament l’activitat
És molt important que les persones que estiguin a càrrec entenguin les cures
que els nois requereixen segons les seves edats. Caldrà que 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 vetllar 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, l’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 gruix 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 riscs, que necessàriament hauran d’ubicarse en un lloc visible.




L’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 que 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.

Vila-seca, maig de 2017
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