
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 12/2019   AMPLIANT ELS TERMES I CONDICIONS IMPOSATS 
AL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 11/2019

Aquesta Alcaldia, en data 3 d’abril de 2019, va dictar el Decret 11/2019, a través del qual s’a torgava 
a  l’ASSOCIACIÓ  ARTÍSTICA  MIMESIS  autorització  per  dur  a  terme  un  espectacle/activitat 
recreativa de caràcter extraordinari anomenat “10 YEARS MIMESIS GATHERING”, a la finca del 
Jou, el 13 i 14 d’abril de 2019, consistent en una trobada basada en música oriental electrònica Goa 
i  representacions  artístiques  com  decoració,  bodypainting  i  performances  relacionades  amb 
aquesta cultura, si bé CONDICIONAT a complir amb la normativa legalment establerta i condicionat  
a complimentar els condicionants exigits per tots els organismes sectorials que es detallaven al 
Decret.

Atès que en data 5 d’abril de 2019, s’ha rebut l’informe del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 
de la Subdirecció General de Boscos, de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi,  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, a través del qual es fa constar que:

“INFORME AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE L’ESDEVENIMENT MUSICAL I  
CULTURAL TEMPORAL “10 YEARS MIMESIS GATHERING” AMB ACAMPADA A L’HOTEL EL JOU DEL TM  
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BERGUEDÀ) 

1. Identificació de l’expedient 
Activitat: Festival musical i cultural temporal amb acampada a l’Hotel El Jou 
Emplaçament: Guardiola de Berguedà (Berguedà) 
Núm. exp. de l’activitat: i.TG110316 G. de B 
Coord. UTM ETRS89: x: 405728, y: 4672048 (centroide) 
Instal·lació hotelera i Serveis: Hotel EL Jou 
Promotor: Associació Artística Mimesis 

2. Antecedents 
L’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà sol·licita,  dins les competències d’aquest  Servei  en la Prevenció  
d’Incendis Forestals (PIF) i  informe sobre el  Festival musical i  cultural,  amb acampada a celebrar des de  
dissabte 13 d’abril a les 18 h fins diumenge 14 d’abril de 2019 a les 18 h a l’Hotel el Jou del TM de Guardiola  
de Berguedà.
La  organització  que organitza  la  trobada és  l’ Associació  Artística  Mimesis,  amb domicili  social  al  carrer  
Marquès de Sentmenat, 89, 5è-1ª de 08029 Barcelona, figurant com a representants els Srs. Cels Sais Serra i  
César Muñoz Jiménez.
Aquesta activitat lúdica temporal es celebra en el paratge de l’Hotel EL Jou, lloc on amb anterioritat s’hi ha  
celebrat  un altre estival  musical  amb acampada,  que a ser  informat  de forma favorable per  aquet servei  
condicionat al Climent de mesures i condicions en la Prevenció d’incendis forestals (PIF).
 
3. Material d’avaluació rebut i mesures de PIF que proposa l’activitat 
El projecte presentat consta d’una breu memòria que relaciona una identificació de l’associació organitzadora  
del estival, una breu descripció del projecte i l’explicació de diversos espais.
Els objectius del projecte es centren en la celebració del desè aniversari de l’associació organitzadora, atreure  
participants d’arreu, donar a conèixer l‘oferta turística, promoure el comerç local, crear consciència i  promoure  
el respecte al medi ambient i a gestió responsable de residus vers l’entorn, impulsar i mostrar diverses formes  
d’expressió d’art i d’emprenedoria i d’una participació i de comunicació amb la població local, institucions i  
agrupacions.
L’organització  disposa  el  festival  sobre  5  espais  (que  es  grafia  en  un  petit  plànol),  segons  la  següent  
distribució:
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1. Escenari principal especificat com a zona de música i de ball.
2. Zona “market” amb paradetes de roba, artesania i art.
3. Zona de descans/foguera definia com per a desconnectar, conservar i entrar en calor.
4. Zona d’acampada sols autoritzada durant l’actuació de l’esdeveniment i fins al dia següent.
5. Instal·lacions Hotel El Jou amb promoció a l’ús habitacions, serveis, bar, restaurant i com a zona de  

descans interior.

Les instal·lacions disposaran d’un grup electrogen d’almenys 60Kv que alimentarà l’equip de so, la il·luminació  
de l’escenari principal, la barra-bar, a zona de market i la il·luminació general d’accessos i lavabos.

o Superfície total d’ocupació considerada: No definida (que calda delimitar) 
o Superfície d’espais considerada: No definida (que calda delimitar)
o Nivell d’ocupació prevista (Pax): Màxima: 1.000 persones 
o Nombre de places d’aparcament previstes: No definides
o Disponibilitat d’aigua disponible acumulada: No es declara

Aigua disponible:
En un anterior esdeveniment realitzat al mateix lloc per una altra entitat promotora, es van aportar les  
següents disponibilitats. Total 36.600 m3 (tres dipòsits de 6.600, 5.000 i 25.000 m3 c.u., i l’hotel 700 m3 

addicionals per gravetat i amb bomba auxiliar).

Coordenades dipòsits: 1.x: 405705, y: 4672350 
2.x: 406015, y: 4672352
3. x: 405952, y: 4672132

El Pla d’emergències, seguretat i salut que presenta la organització de l’activitat el conforme el següent:

- Servei de seguretat privada: 3 controladors/es d’accés i 1 vigilant
- Atenció mèdica: 1 ambulància amb 2 persones de primers auxilis
- Es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

En un anterior festival celebrat a la zona per uns altres promotors també es va comptar amb:
- Personal de prevenció d’incendis: 1 persona responsable per una actuació immediata i col·laboradors  

de l’ADF del municipi, disposant de 1 vehicle amb cuba de 2.000 l i 1 voluntari dia i nit de guàrdia.
- 10 Extintors tipus ABC de 6 Kg situats a la zona d’acampada, aparcament, escenari, generadors i  

contenidors de residus i 6 motxilles d’aigua a les zones d’acampada, aparcament  escenari.
- Distàncies de seguretat sobre superfície forestal: Pàrquing: 5 m, i Zona d’acampada: 5m.

 Les mesures i condicions que proposa la organització de l’activitat en la PIF són les següents: 
o Prohibició total de fer foc al recinte. 
o Personal de control/seguretat i d’altres treballadors (total 7 persones segons mapa aportat) 
o Personal de prevenció d’incendis forestals (3 persones) 
o Cubes d’aigua de PIF (Cuba de 12.000 l, Remolc de 4.000 l i Cotxe de 2000 l) 
o Entrada i sortida de vials diferents (3 accessos). 

4. Avaluació ambiental de l’actuació temporal 
4.1. Àmbit normatiu bàsic 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense  
continuïtat  immediata amb la  trama urbana,  modificada parcialment  per la  Llei  2/2014,  de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, a l’art. 179. 

  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, per a l’establiment de mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Ordre MAB 62/2003, per la qual  es despleguen les mesures preventives que estableix el  Decret  

64/95. 

4.2. Avaluació 
 L’actuació temporal es realitza en un TM que figura a l’Annex del Decret 64/95, de 7 de març, com de  

alt risc d’incendi forestal. 
 L’actuació es troba situada en contacte sobre la superfície forestal. 
 Consultats els mapes de cartografia temàtica de PIF, es confirma una tipologia de vegetació de la  

zona constituïda per un mosaic de prats de pastura i de bosquines mixtes d’espècies d’aciculifolis i  
caducifolis,  que  es  troben  conformades  dins  d’un  model  de  combustible  6  (10-15  tn/ha)  i  amb 
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cobertures  situades  entre  el  30  i  90%  que  li  estableixen  a  l’entorn  un  risc  d’incendi  potencial  
baix-moderat (de nivells 4-5). 

 A 2Km en orientació est s’hi localitza l’espai natural de la Serra del Catllaràs, protegida com a PEIN i  
per la Xarxa Natura 2000 com a ZEC i ZEPA. En orientació nord-est i a 3,5 km s’hi localitza la Serra  
del Cadí-El Moixerò, protegida com a PEIN i per la Xarxa Natura 2000 com a ZEC i ZEPA. 

 Els vents dominants a la zona són únicament ce component nord i d’intensitat i freqüència elevada,  
podent vectorialitzar una afectació -en cas d’un incendi sortint de l’activitat-, sobre l’espai protegit de  
la Serra del Catllaràs. 

 Realitzat l’anàlisi d’incendis forestals històrics ocorreguts entre els anys 1970 i 2017, iniciats en el  
mateix TM de Guardiola de Berguedà, en resulta el següent: 

Data Paratge Lloc d’inici Causa Superfície  forestals 
d’afectació 

28.02.70 Els Fangars Prop  de  cases  o 
refugis 

Causa natural 92,00 

20.08.70 Torre de Foix Prop  de  cases  o 
refugis 

Negligència 30,00 

22.01.75 Castell de Brocà Altres  llocs  en  la 
forest 

Negligència 4,50 

06.07.82 Collet d’Aïna Altres  llocs  en  la 
forest 

Accident 120,00 

13.07.82 Llenes Altres  llocs  en  la 
forest 

Negligència 8,00 

12.04.84 Castell de Brocà Altres  llocs  en  la 
forest 

Desconeguda 3,00 

26.03.85 Greixa Sendera Desconeguda 7,00 
31.08.85 Cerconeda Altres  llocs  en  la 

forest 
Desconeguda 5,50 

En el període de 1970-2018 s’han produït 38 incendis forestals que han afectat en total 305,613 ha. 
Consultat l’arxiu històric sobre incendis forestals, que originats en TM veïns han afectat el de Guardiola de  
Berguedà, en resulta el següent:

TM d’inici TM afectats Data d’inici Superfície forestal  
total afectada 

Superfície forestal 
afectada al TM de 
Guardiola  de 
Berguedà 

Pobla de Lillet 5 (Sant Jaume de 
Frontanyà:  408 
ha,  La  Pobla  de 
Lillet  1.570  ha,  
Guardiola  de 
Berguedà:  81  ha, 
Castellar  de 
n’Hug:  392  ha,  
Gombrèn : 432 ha) 

06.01.81 2.883,00 ha 81,00 ha 

4.2.1. Resum 
De les dades valorades s’evidencia l’afectació que ha rebut aquest territori amb un gran incendi forestal, que el  
06.01.1981 va cremar 2.883 ha, el qual li va produir a Guardiola de Berguedà el tercer incendi forestal més  
gran en importància, que ha rebut sobre la seva superfície forestal. 
També es comprova que l’accident és la causa que ha generat  -en 45 anys-,  l’incendi  forestal  més gran  
originat dins d’aquest mateix TM. 
Sobre aquests tipus d’activitats temporals d’estiu, cal considerar, valorar i atendre els possibles ni-vells de flux  
de dispersió de les persones que hi participen, que buscant intimitat i nivells de concentració humana més  
baix, es poden escampar sobre diversos entorns desconeguts propers a l’activitat i zones d’influència, sigui per  
la zona d’acampada, de serveis, d’avituallament, d’accessos, d’aparcament, etc., ... i sobre totes les possibles  
superfícies veïnes desprotegides, fets que justifiquen que en compliment de l’àmbit normatiu bàsic citat, calgui  
considerar l’adopció de les següents mesures i condicions de prevenció d’incendis forestals, que podran ser  
modificades o ampliades pel Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals, com a resultat de la inspecció que  
realitzi durant l’esdeveniment.

-3-



5. Condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals 
Avaluada la possible situació de risc moderat-alt (nivells 4 - 5) de l’actuació sobre l’entorn, cal que adopti les  
següents condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals que seguit es detalla: 

5.1. Zones d’accés 
 Les  zones  d’accés  a  la  zona  d’acampada  s’haurà  de  trobar  adequada  amb  el  ferm  en  bona  

disposició,  per permetre una bona accessibilitat  al  pas de vehicles d’extinció i  d’emergències,  no 
podent-se destinar els accessos com a zona d’acampada ni de dipòsit d’elements o de materials. 

 Els vials d’accés i de pas s’hauran de mantenir nets d’elements combustibles i de deixalles. 
 En les  zones  d’accés  a  la  zona  d’acampada  més  propers  a  la  superfície  forestal  o  d’elements  

combustibles s'alertarà del risc d'incendi amb la col·locació de cartells informatius. 

5.2. Zona d’acampada i d’actuació musical 
 Es disposarà -de forma permanent (24 h)- en una zona amb bona comunicació vial, un grup autònom 

d’extinció d’incendis forestals remolcat o transportat amb el vehicle  i personal acreditat per poder fer  
una primera actuació. La cubà ha de complir els requisits de l’Ordre 2 de maig de 1995, per la qual  
s’estableixen actuacions de control de característiques de maquinària i el material agrícola i forestal,  
amb una capacitat mínima de 500 litres, i  amb el vehicle adequat (4x4) per a la seva utilització,  
equipat amb el material d’intervenció (mànegues i llances) que es detalla a l’esmentada Ordre, que  
permeti donar cobertura sobre la superfície forestal propera. 

 Resta terminantment prohibida l’acampada en zones forestals properes no establertes per aquest ús,  
la utilització de fogons de gas i d’altres combustibles, i la presència de foc o de flames de qualsevol  
origen que no disposin d’una autorització específica. 

 Les  zones  d’acampada  disposaran  d’extintors  suficients  tipus  ABC  de  6  kg,  dimensionats  que  
per-metin donar cobertura a una distància màxima de 15 m entre ells. 

 La  zona  destinada  a  l’actuació  musical  amb  risc  de  curtcircuit  elèctric,  disposaran  d’extintors  
suficients de CO2 de 6 kg que permetin donar cobertura a una distància màxima de 10 m entre ells. 

 Els espais de trànsit interior a la zona d’actuació i d’acampada, s’hauran de mantenir nets de restes i  
de materials combustibles. 

 Les zones de l’activitat que es podessin trobar en contacte sobre superfície agrícola o forestal caldrà  
disposar d’una franja de seguretat de 5 m, segons disposa el Decret 64/95, de 7 de març, i no podrà  
destinar-se a d’altres usos que als propis de pas de vianants. 

5.3. Zona de serveis 
 Les  zones  destinades  a  contenidors  de  residus  controlats  i  de  rebuig  (resta),  es  disposaran  

separa-des al màxim d’entorns combustibles, devent existir -com a separació mínima-, la pròpia per  
poder donar compliment a una franja de seguretat de 10m, segons disposa el D 64/95. 

 Es disposarà en les zones destinades a dipòsit i contenidors de residus -segons capacitat i volum  
dels residus a contenir-, de un o dos extintors tipus ABC de 6 kg. 

5.4. Zona d’aparcaments 
 La zona d’aparcaments disposarà d’extintors tipus ABC de 6 kg, dimensionats i distribuïts per la zona  

segons previsió del número de vehicles que ocupi, restant el seu perímetre delimitat de la superfície  
forestal mitjançant una franja de seguretat de 10m de separació segons disposa el Decret 64/95, de 7  
de març, i no podrà destinar-se a d’altres usos que als propis de pas de vianants. 

5.6. Disposicions de tipus general 
 Els generadors autònoms de corrent elèctrica, es disposaran a més de 10 m de la superfície forestal i  

el seu entorn disposarà d’una franja de seguretat de 5 m segons disposa el Decret 64/95 que es trobi  
absent de matèries combustibles. El tub d’escapament haurà de disposar d’una xarxa mataguspires  
que es trobi dins d’un correcte estat de manteniment i ús, i haurà de disposar d’un extintor de 6 kg  
tipus ABC. 

 Resta  terminantment prohibida la realització de focs i l’ús de focs d’artifici (o malabars amb  
foc), en compliment de l’article 15 del D 64/95, de 7 de març. 

 D’acord l’article  18 del Decret 64/95, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
queda facultat per establir mesures extraordinàries per perill d’incendi forestal. 

 D’acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de l’autoritat podran  
establir  in  situ  mesures  complementàries  per  tal  de  millorar  la  seguretat,  així  com  aturar  les  
actuacions que s’estiguin duent a terme. 

 En  cas  de  produir-se  qualsevol  variació  o  canvi  de  responsables  o  nomenament  de  suplents,  
l’organització  de  l’acampada els   haurà  de  comunicar  lliurant  còpia  d’aquest  informe  als  Agents  
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Rurals, el nom, DNI, adreça i telèfon mòbil de les persones responsables suplents o de qualsevol  
canvi que es pugui establir, i que s’haurà d’incorporar de forma manual a aquest permís les dades  
que li manquen, un cop imprès pel seu promotor. 

 Les persones responsables són les següents: 

Nom Cognoms DNI Adreça Telèfon mòbil 
Cels

César 

Sais Serra 

Muñoz 
Jiménez

47916469R

47713370P 

mimesisdeco@
gmail.com
mimesisdeco@
gmail.com 

650705748 

626818409

6. Resultat 
S’emet informe favorable sobre aquesta actuació temporal d’estiu, sempre i quan adopti totes les condicions i  
mesures  de  prevenció  d’incendis  forestals  detallades,  que  hauran  de  ser  supervisades  i  controlades  per 
l’entitat promotora, a banda de les que també pugui imposar l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà”.

Atès que en data 5 d’abril de 2019, ens ha estat notificat l’acord de la Ponència tècnica ambiental 
de  data  5  d’abril  de  2019,  el  contingut  del  qual  es  transcriu,  en  la  seva  part  necessària  a 
continuació:

“PONÈNCIA TÈCNICA AMBIENTAL COMARCAL D’ACTIVITATS CLASSIFICADES 

La Ponència Tècnica Ambiental, en la sessió de 5 d’abril de 2019, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
Expedient núm. 743/2019 (Gestiona) 
Data d'entrada de l’expedient 11-3-2019 (Registre d’entrada 2018-E-RC-1945) 

Tramitat per l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

Titular: ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA MIMESIS 
Adreça: Finca El Jou 
Municipi: Guardiola de Berguedà 
Activitat: Activitat subjecte al LEPAR en l’epígraf 13.1.g corresponent a espectacles públics i activitats  

recreatives de caràcter extraordinari 
TRÀMIT: Sol·licitud de Llicència municipal d’activitats recreatives de caràcter extraordinàri 
INFORME: Favorable, veure apartat conclusions. 

Fets:
En data 11/03/2019 i registre d’entrada 2019-E-RC-1945 l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà tramet al  
Consell Comarcal la sol·licitud de l’interessat en relació a l’activitat extraordinària que porta per títol “10 Years  
Mimesis Gathering”. Amb la tramesa s’adjunta:

- Ofici sol·licitant l’emissió del corresponen informe
- Memòria de l’activitat, formada per 2 arxius (memòria 1 i memòria 2).

Vista la documentació aportada en inici, s’ha requerit a l’Ajuntament si podia aportar la documentació oportuna  
per tal de poder informar, tal com són els informes sectorials així com qualsevol altra de rellevant, tenint com a  
resultat l’aportació dels següents documents: 

- Informe de compatibilitat urbanística en sol no urbanitzable de la Finca el Jou. Emès per l’arquitecte  
assessor Lluís Minoves Pujols, signat en data de 05/03/2019, amb resultat Favorable.

Resposta del Departament d’Interior a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, on indica que per l’aforament  
indicat no cal l’execució d’un Pla d’Autoprotecció i que sens perjudici de les prescripcions que s’indiquin des  
dels organismes sectorials competents, es recorda que s’hauran de tenir en compte les mesures preventives  
contemplades en la legislació vigent sobre prevenció d’incendis forestals, en particular el Decret 64/1995, de 7  
de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d'incendis  forestals,  la  Llei  5/2003,  de  prevenció  
d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la  
seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector  
públic.

-  Pressupost  de  l’empresa  ISEL  AUDIOVISUALS  AND  FX,  S.L.U.  del  lloguer  de  l’estructura  de  
l’escenari.
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-  Contracte  de  controladors  d’accés  i  vigilants  de  seguretat  amb  l’empresa  BS  STAFF,  S.L.,  on  
contempla 3 controladors d’accési 1 vigilant de seguretat.

-  Pressupost pel Servei preventiu sanitari amb l’empresa HTGROUP per una dotació de SVB.
- Informe  del  Mossos  d’Esquadra,  amb  caràcter  favorable  amb  accions  correctores  concretament  

dirigides a l regulació dels horaris de les activitats musicals.
-  Informe de l’enginyer contractat per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, Andreu Catllà, on fa una  

relació  exhaustiva de l’aplicació de la  Llei  d’espectacles i  activitats  recreatives,  així  com fixa els  
criteris reglamentaris que ha de complir l’activitat.

Fonaments de dret
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
- LLEI 16/2015, del 21 de juliol,  de simplificació de l'activitat  administrativa de l'Administració de la  

Generalitat i dels governs locals de Catalunyai d'impuls de l'activitat econòmica.
- LLEI11/2009,  del  6  de  juliol,  de  regulacióadministrativa  dels  espectacles  públics  i  les  activitats  

recreatives.
- DECRET112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats  

recreatives.

En conclusió:
Vista la documentació aportada s’informa FAVORABLEMENT l’expedient, supeditat a les següents mesures  
correctores: 

- Les indicades pel tècnic redactor i incloses en el projecte tècnic.
- Les indicades en els informes de l’expedient.
- L’activitat haurà de dur a terme les corresponents tramitacions relacionades amb les instal·lacions de  

seguretat industrial i haurà de disposar de les corresponents actes de control amb resultat favorable.
-  Aportar contracte amb l’empresa privada de seguretat, que garanteixi l’ordre a en el recinte. 
- S'ha de disposar de personal de control d'accés (3 persones mínim) i control d'aforament, segons els  

articles 50 a 67 del D.112/2010.
-  S’ha  de  disposar  de  personal  de  seguretat  privada  (2  persones  mínim),  segons  l’article  43  del  

D.112/2010.
- Aportar declaració responsable del compliment de les condicions d’higiene i salubritat en compliment de  

l’article 47 del D.112/2010 ( 8 lavabos i 24 cabines). Contracte amb l’empresa de sanejament de les cabines  
sanitàries per la seva gestió i manteniment durant l’activitat.

-  Aportar  copia  de  document  acreditatiu  de  la  CREU ROJA,  en  la  qual  es  justifica  el  cobriment  de  
l’espectacle extraordinari durant l’horari de l’activitat, segons article 48. Del D112/2010.

- Per la informació que és desprèn de la Memòria de l’activitat, l’aforament màxim està limitat a 1.000  
persones. Per tant, sempre que no se superin els llindars establerts en l’epígraf (I.B.f) del Decret 30/2015  
(2000 persones),i  sempre que no estigui  afectat  per algun altre epígraf  de l’esmentat  Decret,  no cal  que  
l’activitat disposi de pla d’autoprotecció.

- De la Memòria de l’activitat es desprèn que en cas de pluja es muntarà una carpa de circ per garantir el  
cobert dels assistents. En aquest cas se l’aplicaria l’epígraf I.B.f.1 del Decret 30/2015 (1000 persones) per  
recintes delimitats i caldria disposar d’un pla d’autoprotecció.

- En el cas del muntatge de la carpa, s’haurà de disposar d’il·luminació d’emergència que permeti, en cas  
de fallada de l’enllumenat general, l'evacuació segura i fàcil del públic fins a l'exterior del recinte, conforme a  
l'article 37 del Decret 112/2010.

- L'àrea recreativa i  l'àrea d'acampada han de disposar al seu voltant  d'una zona de protecció de 25  
metres (franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida,  
les branques baixes esporgades, i neta de vegetació seca i morta, així com de qualsevol mena de residu  
vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc) d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març,  
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

- D’acord amb el punt 3 de l’article 39 del Decret 112/2010, les estructures permanents desmuntables han  
de comptar amb el control inicial favorables emès per una Entitat col·laboradora de l’Administració que hagi  
inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.

- El titular haurà de justificar la correcta gestió dels residus així com de les aigües residuals generades,  
aportant certificat emès per l’empresa autoritzada a la gestió dels diferents residus o aportant els fulls de  
seguiment, o qualsevol altre mitjà que justifiqui clarament la gestió efectuada.

-  Per un aforament de 1.000 persones(segons memòria de l’activitat), s’haurà de disposar d’un sistema  
automàtic de control d’aforament segons article 69. Del D112/2010.

-  L’organitzador  haurà  d'adoptar  les  mesures  adients  pel  compliment  dels  valors  establers  a  la  Llei  
16/2002 de protecció contra la  contaminació  acústica,  i  el  Decret  176/2009 de 10de novembre,  pel  qual  
s'aprova el Reglament de la Llei.. 

- Aportar rebut de la pòlissa de responsabilitat civil cobreix per un aforament màxim de 1.000 persones  
amb una cobertura de 900.000 euros, segons els articles 80 i 81 del D. 112/2010.
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- El titular haurà de justificar la correcta gestió dels residus així com de les aigües residuals generades,  
aportant certificat emès per l’empresa autoritzada a la gestió dels diferents residus o aportant els fulls de  
seguiment, o qualsevol altre mitjà que justifiqui clarament la gestió efectuada.

- Totes les instal·lacions reglamentades dins el  Reglament de Baixa Tensió aniran certificades per un  
instal·lador autoritzat.

Règim de controls: 
- Les activitats sotmeses al règim de Llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives,  

d’acord a l’article 130 del Decret 112-2010, han de dur a terme un control inicial previ a l’inici de l’activitat,  
aquest control l’haurà de realitzar una entitat col·laboradora de l’Administració. L’acta de control s’haurà de fer  
arribar a l’Ajuntament per tal d’incorporar-la al expedient”. 

A la vista dels anteriors informes, s’escau ampliar els condicionants exigits en el Decret d’Alcaldia 
núm. 11/2018, amb els termes recollits en els informes anteriorment transcrit, mantenint  però la 
totalitat de condicionants imposats en el Decret 11/2018 de 3 d’abril de 2019.

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,

DECRETO

Primer.- Ampliar els condicionants exigits en el Decret d’Alcaldia núm. 11/2018 de 3 d’abril de 2019, 
per  dur  a terme l’espectacle/activitat  recreativa de caràcter  extraordinari  anomenat  “10 YEARS 
MIMESIS GATHERING”, a la finca del Jou, el 13 i 14 d’abril de 2019, consistent en una trobada 
basada  en  música  oriental  electrònica  Goa  i  representacions  artístiques  com  decoració, 
bodypainting i performances relacionades amb aquesta cultura incloent-hi totes les prescripcions 
recollides  a  l’informe anteriorment  transcrit  del  Servei  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  de  la 
Subdirecció General de Boscos, de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i en 
la Ponència tècnica ambiental de data 5 d’abril de 2019, i en particular:

I.-  D’acord amb l’informe del  Servei  de Prevenció d’Incendis Forestals  de la  Subdirecció 
General de Boscos, de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
caldrà:

“Avaluada la possible situació de risc moderat-alt (nivells 4 - 5) de l’actuació sobre l’entorn, cal que  
adopti les següents condicions i mesures de prevenció d’incendis forestals que seguit es detalla: 

5.1. Zones d’accés 
 Les zones d’accés a la zona d’acampada s’haurà de trobar adequada amb el ferm en bona  

disposició, per permetre una bona accessibilitat al pas de vehicles d’extinció i d’emergències,  
no podent-se destinar els accessos com a zona d’acampada ni de dipòsit d’elements o de  
materials. 

 Els vials d’accés i de pas s’hauran de mantenir nets d’elements combustibles i de deixalles. 
 En les zones d’accés a la zona d’acampada més propers a la superfície forestal o d’elements  

combustibles s'alertarà del risc d'incendi amb la col·locació de cartells informatius. 

5.2. Zona d’acampada i d’actuació musical 
 Es disposarà -de forma permanent (24 h)- en una zona amb bona comunicació vial, un grup  

autònom d’extinció  d’incendis  forestals  remolcat  o  transportat  amb el  vehicle   i  personal  
acreditat per poder fer una primera actuació. La cubà ha de complir els requisits de l’Ordre 2 
de  maig  de  1995,  per  la  qual  s’estableixen  actuacions  de  control  de  característiques  de  
maquinària i el material agrícola i forestal, amb una capacitat mínima de 500 litres, i amb el  
vehicle adequat (4x4) per a la seva utilització, equipat amb el material d’intervenció (mànegues  
i llances) que es detalla a l’esmentada Ordre, que permeti donar cobertura sobre la superfície  
forestal propera. 

 Resta  terminantment prohibida l’acampada en zones forestals properes no establertes  per  
aquest ús, la utilització de fogons de gas i d’altres combustibles, i la presència de foc o de  
flames de qualsevol origen que no disposin d’una autorització específica. 
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 Les zones d’acampada disposaran d’extintors suficients tipus ABC de 6 kg, dimensionats que  
per-metin donar cobertura a una distància màxima de 15 m entre ells. 

 La zona destinada a l’actuació musical amb risc de curtcircuit elèctric, disposaran d’extintors  
suficients de CO2 de 6 kg que permetin donar cobertura a una distància màxima de 10 m entre  
ells. 

 Els espais de trànsit interior a la zona d’actuació i d’acampada, s’hauran de mantenir nets de  
restes i de materials combustibles. 

 Les zones de l’activitat que es podessin trobar en contacte sobre superfície agrícola o forestal  
caldrà disposar d’una franja de seguretat de 5 m, segons disposa el Decret 64/95, de 7 de  
març, i no podrà destinar-se a d’altres usos que als propis de pas de vianants. 

5.3. Zona de serveis 
 Les zones destinades a contenidors de residus controlats i de rebuig (resta), es disposaran  

separa-des al  màxim d’entorns combustibles,  devent  existir  -com a  separació  mínima-,  la  
pròpia per poder donar compliment a una franja de seguretat de 10m, segons disposa el  D 
64/95. 

 Es disposarà en les zones destinades a dipòsit i contenidors de residus -segons capacitat i  
volum dels residus a contenir-, de un o dos extintors tipus ABC de 6 kg. 

5.4. Zona d’aparcaments 
 La zona d’aparcaments disposarà d’extintors tipus ABC de 6 kg, dimensionats i distribuïts per  

la zona segons previsió del número de vehicles que ocupi, restant el seu perímetre delimitat  
de  la  superfície  forestal  mitjançant  una  franja  de  seguretat  de  10m de  separació  segons  
disposa el Decret 64/95, de 7 de març, i no podrà destinar-se a d’altres usos que als propis de  
pas de vianants. 

5.6. Disposicions de tipus general 
 Els generadors autònoms de corrent elèctrica, es disposaran a més de 10 m de la superfície  

forestal i el seu entorn disposarà d’una franja de seguretat de 5 m segons disposa el Decret  
64/95 que es trobi absent de matèries combustibles. El tub d’escapament haurà de disposar  
d’una xarxa mataguspires que es trobi dins d’un correcte estat de manteniment i ús, i haurà de  
disposar d’un extintor de 6 kg tipus ABC. 

 Resta  terminantment prohibida la realització de focs i l’ús de focs d’artifici (o malabars amb  
foc), en compliment de l’article 15 del D 64/95, de 7 de març. 

 D’acord  l’article  18  del  Decret  64/95,  el  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  
Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per perill d’incendi forestal. 

 D’acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de l’autoritat  
podran establir  in situ  mesures complementàries per tal  de millorar la  seguretat,  així  com 
aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme. 

 En cas de produir-se qualsevol variació o canvi de responsables o nomenament de suplents,  
l’organització  de  l’acampada  els   haurà  de  comunicar  lliurant  còpia  d’aquest  informe  als  
Agents Rurals, el nom, DNI, adreça i telèfon mòbil de les persones responsables suplents o de  
qualsevol canvi que es pugui establir, i que s’haurà d’incorporar de forma manual a aquest  
permís les dades que li manquen, un cop imprès pel seu promotor. 

 Les persones responsables són les següents: 

Nom Cognoms DNI Adreça Telèfon mòbil 
Cels

César 

Sais Serra 

Muñoz 
Jiménez

47916469R

47713370P 

mimesisdeco
@gmail.com
mimesisdeco
@gmail.com 

650705748 

626818409

II.- D’acord amb l’informe de la Ponència tècnica ambiental de data 5 d’abril de 2019, caldrà:

Vista  la  documentació  aportada s’informa FAVORABLEMENT l’expedient,  supeditat  a  les  següents  
mesures correctores: 

- Les indicades pel tècnic redactor i incloses en el projecte tècnic.
- Les indicades en els informes de l’expedient.
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- L’activitat  haurà  de  dur  a  terme  les  corresponents  tramitacions  relacionades  amb  les  
instal·lacions de seguretat industrial i haurà de disposar de les corresponents actes de control  
amb resultat favorable.

-  Aportar contracte amb l’empresa privada de seguretat, que garanteixi l’ordre a en el recinte. 
- S'ha de disposar de personal de control d'accés (3 persones mínim) i control d'aforament, segons  

els articles 50 a 67 del D.112/2010.
- S’ha de disposar de personal de seguretat privada (2 persones mínim), segons l’article 43 del  

D.112/2010.
-  Aportar  declaració  responsable  del  compliment  de  les  condicions  d’higiene  i  salubritat  en  

compliment  de  l’article  47  del  D.112/2010  (  8  lavabos  i  24  cabines).  Contracte  amb  l’empresa  de  
sanejament de les cabines sanitàries per la seva gestió i manteniment durant l’activitat.

- Aportar copia de document acreditatiu de la CREU ROJA, en la qual es justifica el cobriment de  
l’espectacle extraordinari durant l’horari de l’activitat, segons article 48. Del D112/2010.

- Per la informació que és desprèn de la Memòria de l’activitat, l’aforament màxim està limitat a  
1.000 persones. Per tant, sempre que no se superin els llindars establerts en l’epígraf (I.B.f) del Decret  
30/2015 (2000 persones),i sempre que no estigui afectat per algun altre epígraf de l’esmentat Decret, no  
cal que l’activitat disposi de pla d’autoprotecció.

- De la Memòria de l’activitat es desprèn que en cas de pluja es muntarà una carpa de circ per  
garantir el cobert dels assistents. En aquest cas se l’aplicaria l’epígraf I.B.f.1 del Decret 30/2015 (1000  
persones) per recintes delimitats i caldria disposar d’un pla d’autoprotecció.

- En el cas del muntatge de la carpa, s’haurà de disposar d’il·luminació d’emergència que permeti,  
en cas de fallada de l’enllumenat general,  l'evacuació segura i  fàcil  del  públic  fins a l'exterior  del  
recinte, conforme a l'article 37 del Decret 112/2010.

- L'àrea recreativa i l'àrea d'acampada han de disposar al seu voltant d'una zona de protecció de 25  
metres (franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal  
aclarida, les branques baixes esporgades, i neta de vegetació seca i morta, així com de qualsevol mena  
de residu  vegetal  o  d'altre  tipus  que pugui  afavorir  la  propagació  del  foc)  d'acord  amb el  Decret  
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

-  D’acord  amb  el  punt  3  de  l’article  39  del  Decret  112/2010,  les  estructures  permanents  
desmuntables han de comptar amb el control inicial favorables emès per una Entitat col·laboradora de  
l’Administració que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.

-  El  titular  haurà de justificar  la correcta gestió dels residus així  com de les aigües residuals  
generades,  aportant  certificat  emès per  l’empresa autoritzada a  la  gestió  dels  diferents  residus o  
aportant els fulls de seguiment, o qualsevol altre mitjà que justifiqui clarament la gestió efectuada.

-  Per un aforament de 1.000 persones(segons memòria de l’activitat), s’haurà de disposar d’un  
sistema automàtic de control d’aforament segons article 69. Del D112/2010.

- L’organitzador haurà d'adoptar les mesures adients pel compliment dels valors establers a la Llei  
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 176/2009 de 10de novembre, pel qual  
s'aprova el Reglament de la Llei.. 

-  Aportar rebut de la pòlissa de responsabilitat civil  cobreix per un aforament màxim de 1.000  
persones amb una cobertura de 900.000 euros, segons els articles 80 i 81 del D. 112/2010.

-  El  titular  haurà de justificar  la correcta gestió dels residus així  com de les aigües residuals  
generades,  aportant  certificat  emès per  l’empresa autoritzada a  la  gestió  dels  diferents  residus o  
aportant els fulls de seguiment, o qualsevol altre mitjà que justifiqui clarament la gestió efectuada.

- Totes les instal·lacions reglamentades dins el Reglament de Baixa Tensió aniran certificades per  
un instal·lador autoritzat.

Règim de controls: 
-  Les activitats sotmeses al  règim de Llicència municipal  d’espectacles públics i  activitats  

recreatives, d’acord a l’article 130 del Decret 112-2010, han de dur a terme un control inicial previ a  
l’inici  de l’activitat,  aquest control l’haurà de realitzar una entitat col·laboradora de l’Administració.  
L’acta de control s’haurà de fer arribar a l’Ajuntament per tal d’incorporar-la al expedient”. 

Segon.- Mantenir la totalitat dels termes i condicions fixats al Decret d’Alcaldia núm. 11/2018 de 3 
d’abril de 2019

Tercer.-  Notificar  el  present  acord  a  l’Associació  Artística  Mimesis,  al  Consell  Comarcal  del  
Berguedà i al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Subdirecció General de Boscos, de la  
Direcció  General  d’Ecosistemes  Forestals  i  Gestió  del  Medi,  del  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

I perquè així consti, decreto i signo la present a Guardiola de Berguedà, a 8 d’abril de 2019
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