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1. OBJECTE 

Criteri interpretatiu relatiu a les condicions d’instal·lació d’inflables. 

 

2. NORMATIVA 

• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats 

recreatives.  

• Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives. 

• UNE - EN 14960:2014 Equipos inflables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. (*) 

(*) Les normes UNE són normes de reconegut prestigi però no són d’obligat compliment per sí mateixes,  

a no ser que una Llei, un decret , una ordenança o altre normativa d’obligat compliment ho expliciti.  

 

3. DOCUMENTACIÓ 

3.1 Documentació específica de la instal·lació inflable 

� Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil on consti la instal·lació inflable (art. 80 del Decret 

112/2010, import mínim de 150.300 € per a cada instal·lació). 

� Manual d'instruccions i funcionament de la instal·lació (art 39.4 del D.112/2010). 

� Certificat d’homologació (Declaració de conformitat CE). 

3.2 Documentació per la posada en funcionament 

� Certificació tècnica del muntatge i  instal·lacions efectuat en el lloc de l'emplaçament pel 

personal tècnic de les persones titulars d’aquestes instal·lacions, i on consti que el conjunt de la 

instal·lació funciona correctament (art 39.4 del D.112/2010). 

� Quan  es tracti d'inflables ubicats en espais d'ús públic, caldrà aportar l'acta de control inicial 

emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració. 

 

4. INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ 

4.1 Condicions generals 

� No s’ha d’instal·lar l'inflable amb condicions atmosfèriques adverses ni amb vents superiors a 38 

Km/h. 

� S’ha d’instal·lar l'inflable en zones planes (pendent de terreny < 5%). 

� Les zones d'ubicació han d'estar netes i lliures d'elements. 

� Determinar una zona perimetral de seguretat: 

• En recintes amb tanca, les parets de l'inflable han d'estar com a mínim a 1,8 m de la tanca i 

les zones obertes de l'inflable un mínim de 3,5 m de la tanca. 
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• En espais oberts, el perímetre serà com a mínim de 1,8 m de zona lliure d'objectes. 

 

4.2 Seqüència de muntatge 

� Comprovar que totes les cremalleres estan tancades. 

� Col·locar el número d'ancoratges o sistema de llastrat (contrapesos) necessari seguint les 

indicacions del manual d'instruccions o instal·lació. Cada inflable ha de tenir almenys sis punts 

d’ancoratge o llastrat. 

• El tirant o corda ha de tenir una capacitat per suportar una força de 1600N formant un angle 

entre 35-45 º respecte el terra. 

• Les piquetes o estaques han de ser de longitud mínima de 380 mm i 16 mm de diàmetre 

amb inclinació en direcció oposada a la força exercida. Han de tenir el cap arrodonit i no 

poden sobresortir més de 25 mm del terra. 

� Els inflables ubicats en espais d'ús públic pavimentats, no es podran fer forats o perforacions per 

disposar els punts d'ancoratges. Tampoc es pot fer servir cap element d'urbanització (arbres, 

fanals, bancs, papereres, contenidors, ,etc.) com a punt d'ancoratge. En aquests cas l'element 

s'haurà de llastrar de manera que cada punt pugui suportar una càrrega mínima de 1.600 N. 

� Comprovar que la línia elèctrica a la que es connecta l'equip disposa de les proteccions 

reglamentàries (diferencial i magneto tèrmic). El cablejat que quedi vist es protegirà mitjançant 

canals o proteccions rígides fixades al terra. 

� L'inflador s'ha de col·locar a un mínim de 1,2 m respecte a les parets de l'inflable, i a un mínim 

de 2,5 m de les zones d'accés a l'inflable. 

� Comprovar que el tub de connexió entre l'inflador i l’inflable està firmament subjecte. 

� L'inflat ha de ser uniforme, de manera que s’impedeixi el funcionament amb fuites d’aire i/o 

superfícies parcialment inflades. 

� Col·locar un rètol en un lloc visible i proper a la instal·lació on s’especifiqui l’aforament i les 

condicions d’ús. 

 

5. RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS D'INFLABLES 

� Aquestes d’instal·lacions requereixen vigilància permanent. Es disposarà com a mínim d'un 

controlador (monitor), i en funció de la dimensió de la zona de joc i l’aforament caldrà ampliar el 

nombre de supervisors. 

� Principals funcions del controlador (monitor) 

• Control del número d'usuaris 

• Control de l’edat i l'altura dels usuaris de l'inflable. 

• Evitar grans diferencies d’edat entre els usuaris que hi ha a la vegada a l'inflable. 

• Indicar als usuaris l'ús correcte (no fer jocs bruscos, no menjar,...) 
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• Accés a l'inflable amb mitjons (no descalç ni amb sabates) i sense ulleres i objectes durs o 

perillosos. 

• Mantenir l'entrada lliure de qualsevol obstrucció. 

• Facilitar l'evacuació dels participants en cas d'emergència. 

 

6. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT 

El tràmit d’autorització d’aquestes instal·lacions dependrà de si aquestes instal·lacions es troben 

ubicades en espais d'ús privat o en espais d'ús públic. En aquest sentit, s’estableixen els següents casos 

possibles: 

 

6.1 Inflables situats en espais d'ús privat 
 

a) Inflables com una activitat principal. S’ha de realitzar el tràmit de comunicació prèvia d’obertura 

d’activitat i aportar tota la documentació de l’apartat 3 en el tràmit de comunicació d’obertura.  

 

b) Inflables com una activitat complementaria a una activitat principal. S’ha de realitzar el tràmit 

de comunicació prèvia d’obertura de l’activitat principal i complementària i aportar tota la 

documentació de l’apartat 3 en el tràmit de comunicació d’obertura.  

 

c) Inflables que formen part d’actes o celebracions privades de caràcter veïnal o associatiu 

(AMPAS, esplais,...) d’aforament baix o mitjà (fins a 500 persones), no resten subjectes a 

intervenció administrativa.  

En aquests casos els responsables de l'acte o celebració haurien de seguir les instruccions de la 

circular tant pel que fa a la documentació com a les recomanacions. 

En els casos a i b, en la verificació de l’expedient es comprovarà que l’inflable disposa la 

documentació especificada de l’apartat 3, es verificarà que reuneix les condicions de seguretat 

exterior i global. 

 

6.2 Inflables situats en espais d'ús públic (espais destinats a l’ús públic general com ara carrers, 
places, avingudes, parcs, jardins, etc.) 

Els inflables situats en espais d’ús públic es podran autoritzar únicament en els següents casos: 

 

a) Inflables a l’espai públic que formen part  del conjunt d’una fira d’atraccions. Es tramiten 

conjuntament amb totes les atraccions de la fira amb la documentació corresponent del punt 3. 

El control inicial ha de ser realitzat per una entitat col·laboradora de l’administració. 

 

b) Inflables a l’espai públic com a complement del programa d’activitats d’associacions o d’entitats 

sense afany de lucre. Es tramiten amb la documentació prevista al punt 3. El control inicial ha de 

ser realitzat per una entitat col·laboradora de l'administració. 


