
     
 

 
 
 
Curs HABILITACIÓ PERSONAL DE CONTROL D’ACCESSOS A 
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES, 60 hores 
 
OBJECTIUS 
Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques 
d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, 
respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, 
espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, 
així com de la resta de normativa que els és d’aplicació. 
 
REQUISITS D’ACCÉS 

1. Major d’edat. 
2. Nacionalitat espanyola, UE o disposar de permís treball i residència. 
3. No tenir antecedents por delictes vers les persones, el patrimoni o la 

salut pública (caldrà demanar certificat de penals). 
4. Tenir coneixements de català i castellà. 
5. Superar una prova de pre-selecció abans de l’inici del curs.  

 
CONTINGUTS FORMATIUS 
Els continguts venen determinats per la normativa que estableix la formació 
necessària per la habilitació d’aquets professionals: 
 

A) MÒDUL DE CONEIXEMENTS (35 hores) 
Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés, Mesures 
de seguretat als establiments oberts al públic, Full de reclamacions, Horaris 
de tancament, Persones menors i el seu accés als establiments oberts al 
públic, als espectacles i a les activitats recreatives, Prohibició de venda i 
subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d’edat, etc. 
 

B) MÒDUL DE CARÀCTER PRÀCTIC (25 hores) 
Primers auxilis per atendre situacions d’assistència sanitària immediata, 
Habilitats i destreses en la interactuació personal, Comportaments de les 
persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol 
o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substàncies, Tècniques bàsiques 
d’autocontrol i defensa personal, en situacions de necessitat extrema, etc. 
 
Amb la superació del curs com a APTE, i juntament amb el certificat 
d’antecedents penals, cada alumne podrà tramitar l’obtenció del Carnet de 
Control d’Accés (previ pagament de les taxes corresponents). Durant la 
formació s’assessora de quina manera i a on presentar la documentació 
pertinent per a l’obtenció del Carnet. 
 


