
CLASSIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I ELEMENTS 

1.- Tenen la consideració d'instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables  , les que es
detallen a continuació:

◦  Escenaris  i  tribunes.-  Instal·lacions  desmuntables  consistents  en  una  estructura  de
sustentació i plataforma xafable d'una  alçària igual o superior a 40 centímetres sobre la
rasant del paviment, que haurà de comptar amb rampes o escaletes d'accés addicionals.
Estaran destinats a tot tipus de representacions amb públic i la seua disposició permetrà la
realització damunt seu d'un espectacle o activitat.  Podran estar,  així  mateix,  dotats  de
panell  posterior,  baranes,  elements  d'il·luminació  i  els  accessoris  auxiliars  que  es
necessiten.  Les  seues  característiques  nominals  seran:  dimensions  i  alçària,  càrrega  i
aforament màxim previst. Quan la instal·lació estiga destinada al seu ús per un orador o
per a la seua utilització per autoritats i un grup restringit de públic, tindrà la consideració de
tribuna.

◦  Passarel·la - Instal·lació desmuntable consistent en la prolongació estreta d'un escenari o
passador  allargat  i  elevat,  de  manera  que  permeta  el  trànsit  dels  participants  en  un
espectacle o activitat.

◦  Caseta.-  Instal·lació  temporal  desmuntable  consistent  en  una  estructura  amb  teulada,
tancament  perimetral  i  porta  d'accés,  destinada  a  albergar  els  elements  mobiliaris
necessaris  per  al  seu  ús  pels  promotors  d'una  activitat  recreativa  o  sociocultural  que
consistirà, amb caràcter general, en la venda o demostració de productes o serveis. La
seua estabilitat s'assegurarà mitjançant els contrapesos adequats i/o ancoratges en funció
de les possibilitats de l'espai a ocupar, la seua estructura i característiques.

◦ Carpa.- Instal·lació desmuntable consistent en una estructura de sustentació portant primària
de superfície superior a 9 metres quadrats, coberta mitjançant tendals, lones o semblants i
amb possibilitat  de tancament lateral  mitjançant  cobertures com ara tèxtils  o làmines i,
també,  parcialment,  mitjançant  elements  rígids,  destinada  a  albergar  tot  tipus
d'esdeveniments amb caràcter temporal. La seua estabilitat al vent s'assegura mitjançant
ancoratges,  contrapesos  o  dispositius  de  subjecció  semblants  en  funció  de  la  seua
estructura i característiques i de les possibilitats de l'espai a ocupar.

◦  Atracció  firal.-  Instal·lació  desmuntable,  composta  d'estructures  o  artefactes  mecànics,
destinada  a  la  realització  d'activitats  recreatives  pel  públic  en general,  l'ús  de  la  qual
estarà subjecte a possibles restriccions en virtut de l'edat dels eventuals usuaris.

◦ Inflable.- Tipus d'atracció firal amb estructura dotada d'elements plàstics i
pneumàtics que depenen d'un subministrament continu d'aire per a mantindre la seua 
forma.

◦  Grada.- Instal·lació desmuntable consistent en una estructura de sustentació, generalment
metàl·lica, de perfileria o tubular amb plataformes xafables elevades a distintes altures per
a  l'accés  i  acomodament  de  persones  per  a  presenciar  una  activitat.  Compta  amb
accessos mitjançant rampes i escales, podent disposar de barana i panell posterior, junt
amb els elements d'il·luminació i accessoris auxiliars per a l'execució de l'activitat de què
es tracte.

◦  Pòrtic  (d'il·luminació,  so,  publicitat,  etc.)  Instal·lació desmuntable  consistent  en  una
estructura,  generalment  metàl·lica,  de  perfileria  o  tubular  l'objecte  de la  qual  és  servir
d'element  de sustentació  a les instal·lacions  d'il·luminació  o megafonia  d'un determinat
esdeveniment. Tindran caràcter d'instal·lació eventual quan l'estructura o els elements a
instal·lar superen els 2,5 metres d'altura sobre el nivell del sòl. La seua estabilitat al vent



s'assegurarà  mitjançant  ancoratges  o  contrapesos  adequats  en  funció  de  la  seua
estructura i les característiques dels elements a instal·lar.

◦ Carrossa.- Plataforma ornamentada de caràcter mòbil la mobilitat de la qual es realitza bé
mitjançant remolc, bé mitjançant un mecanisme d'autopropulsió intrínsec, ideada per a la
seua participació en cavalcades i desfilades.

◦  Tanca perimetral.- Instal·lació eventual,  portàtil  o desmuntable l'objecte de la qual és la
delimitació física o  la fitació d'un recinte destinat a albergar un aforament determinat de
persones  amb  motiu  de  la  realització  d'una  activitat  recreativa  o  sociocultural  o  d'un
espectacle públic. A aquest efecte, s'entendrà per aforament la capacitat total de públic
que pot reunir un recinte per a aquest fi.

◦  Instal·lacions energètiques d'electricitat o gas.- Quan superen els valors establits per
l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana per a exigir la presentació davant d'aquest
del  projecte  de  legalització  d'instal·lacions  elèctriques  (per  tractar-se  d'instal·lacions
receptores de més de 50 kW o instal·lacions generadores de més de 10 kW), segons el
que  estableix  el  Reglament  de  baixa  tensió  i  les  seues  corresponents  instruccions
tècniques complementàries; o d'instal·lacions de gas (quan superen els 70 kW), en virtut
d'allò disposat en la normativa de distribució i utilització de combustibles gasosos.

2.- NO tenen la consideració d'instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables  , les que
es detallen a continuació:

◦  Tarimes.-  Escenaris  l'estructura  transitable  de  les  quals  no  superen  l'alçària  de  40
centímetres sobre la rasant del paviment.

◦  Envelats  de  caràcter  lleuger.-  Tindran  aquest  caràcter  aquells  elements  d'ombra  les
dimensions individuals dels quals no superen els 9 metres quadrats, o que, considerats en
el seu conjunt, no sobrepassen, de forma acumulada, els 50 metres quadrats, sempre que
no compte amb tancaments laterals ni necessiten la subjecció al paviment mitjançant algun
sistema d'ancoratge.

◦ Mobiliari i efectes.- Tindran aquest caràcter aquells elements que no suposen pròpiament
una instal·lació, com ara: cadires,  taules, barres de beguda, trons, cadafals i passos de
Setmana Santa, cabines sanitàries portàtils d'ús individual, tanques lleugeres destinades a
la  protecció  d'algun  element  de  l'activitat  o  part  d'una  instal·lació  que  necessite  ser
preservada  d'un  potencial  risc  per  als  assistents  com  fonts  de  calor,  instal·lacions
elèctriques, etc...

◦ Instal·lacions energètiques d'electricitat o gas.- Quan es tracte d'instal·lacions elèctriques
receptores de potència igual o inferior a 50 kW o d'instal·lacions elèctriques generadores
de potència igual o inferior a 10 kW; així  com quan es tracte d'instal·lacions de gas de
potència  igual  o  inferior  a  70  kW.  Així  mateix,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la
normativa vigent en matèria de distribució i utilització de combustibles gasosos, no tindran
caràcter  d'instal·lació  de  gas  i,  per  tant,  no  tindran  la  consideració  d'instal·lacions
eventuals,  portàtils  o  desmuntables,  aquelles  que  consistisquen  exclusivament  en
l'alimentació mitjançant un únic envàs o depòsit mòbil de gas liquat del petroli (GLP) d'un
únic  aparell  de gas,  sempre que el  contingut  de l'envàs siga inferior  a 15 kg i  que la
connexió es realitze mitjançant canonada flexible o acoblada directament a un sol aparell
de  gas,  i  tot  això  independentment  del  nombre total  d'envasos i  aparells  de gas que,
complint aquestes condicions, confluïsquen en un mateix lloc o recinte durant un mateix
espai temporal.


