B. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local

Dins dels límits establerts en les determinacions de l’annex I.B, que tenen el caràcter de mínims, l’òrgan
competent municipal, d’ofici o a petició d’una persona interessada, en aplicació de les competències municipals en
protecció civil establertes per la legislació de règim local pot, mitjançant una ordenança, ampliar l’afectació dels
centres i activitats que, sense estar inclosos a l’epígraf B de l’annex I i que no siguin d'interès per a la protecció
civil de Catalunya, presentin un risc significatiu.

a) Activitats industrials i d'emmagatzematge:
Establiments no afectats per la ITC 10 del Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
d’explosius (modificada per l’Ordre PRE/252/2006), però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada,
en una quantitat equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10 o més, i no inclosos a l’apartat A.

b) Els aeròdroms públics i comercials.

c) Activitats sanitàries:
1. Establiments d’ús sanitari en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització o tractament
intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a 200 llits en conjunt. Centres de diàlisi amb més de 30 places.
2. Qualsevol altre establiment d’ús sanitari amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 200 persones.

d) Activitats docents:
1. Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals
o amb malalties mentals que disposin d’entre 100 i 200 places.
2. Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones, i les llars
d’infants, ludoteques i similars amb més de 100 alumnes.

e) Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia
destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en
els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que
disposin de 100 o més places en conjunt, no inclosos a l’apartat A.

f) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del catàleg (si l’activitat està especificada en un
altre epígraf de l’apartat B, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l’apartat
A, es classificarà per l’epígraf de l’apartat A corresponent) que compleixi els requisits següents:
1. En espais delimitats o recintes:
Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i
inferior a 2.000 persones.
Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior
a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.
2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 10.000
persones i inferior a 20.000 persones.
Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc es regeixen pel primer punt del present apartat.

g) Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia,
d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de
cartutxeria.

