2.2.6

NORMATIVA REGULADORA D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI
NATURAL
Normativa autonòmica. Decret 56/2003 de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural i ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es
modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
Paraules clau. Recreatiu, fisicoesportives, activitats, entorn natural, esport, exploració,
contractada, pòlissa, assegurances, estat físic, registre, competicions, medi natural,
turisme, lleure, neu, cens.
Àmbit. Activitats realitzades en el medi natural.
En aquest decret es regulen les activitats fisicoesportives que es practiquen al medi
natural amb finalitats recreatives i de lleure.
Subjectes: Les previsions d’aquesta secció s’apliquen a totes les persones naturals i
jurídiques que presten servei d’organització i gestió de les activitats que tenen llicencia
federativa.
Objectiu de la llei.
a) El present decret té per objecte la regulació de les activitats fisicoesportives que es
practiquen en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure.
b) Especificació en el annex I del Catàleg d’activitats afectades.
c) Règim general de les activitats i fixació de la informació necessària per ingressar al cens.
Estan INCLOSES les activitats amb finalitats recreatives i no formen part de competicions
organitzades per federacions esportives; així també com aquelles activitats que es fan al
medi natural que puguin representar un risc de deteriorament o be les que poden ser
condicionades per factor meteorològics.
Per altres banda, estan EXCLOSES, les activitats en el temps de lleure en les quals
participen menors de 18 anys o aquelles organitzades per escoles esportives nàutiques.
Obligacions.
1. Disposicions Generals.
El cens d’organitzadors/es d’activitats fisicoesportives en el medi natural és públic i es
gestionat per el Consell Català de l’Esport.
Les entitats inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat que organitzen
activitats s’inscriuen d’OFICI en el Cens. Hauran de aportar la documentació que està
prevista en les lletres d,e,f i g de l’apartat 4:
 d) Identificació del responsable tècnic i de la resta del personal de què disposa,
amb acreditació de la seva titulació.
 e) Documentació que acrediti el compliment de les obligació previstes en EL 7.1
lletres a i b) o lletra a) del article 13.1:

o Es a dir en primer lloc contractar una pòlissa d’assegurances d’accidents
personals per a les persones practicants de les activitats fisicoesportives,
que cobreixi les despeses de curació, rescat fins als 6.000 euros per a la
víctima i un capital mínim de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en
cas d’invalidesa.
o Tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per
cobrir el riscos derivats del desenvolupament de les activitats, amb límits
mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 per sinistre.
o O bé en el cas que es que sigui d’aplicació l’article 13.1: Tenir contractada
una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de
l’activitat pels participants, públic, assistents i terceres persones, amb un
import de 150.000 euros per víctima i 600.000 euros per sinistre. (art.3.3)

Les persones que NO FIGUREN inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya o en el
Registre d’Entitats Esportives han de sol·licitar al Consell Català de l’Esport la inclusió al
Cens i tenen que aportar els següents documents:
- Denominació i DNI o NIF de la persona o entitat organitzadora.
- Domicili Social.
- Certificació del Registre on constin inscrits.
- Identificació del responsable tècnic i de la resta del personal de què disposa, amb
acreditació de la seva titulació
- e) Documentació que acrediti el compliment de les obligació previstes en EL 7.1
lletres a i b) o lletra a) del article 13.1
o Es a dir en primer lloc; contractar una pòlissa d’assegurances d’accidents
personals per a les persones practicants de les activitats fisicoesportives,
que cobreixi les despeses de curació, rescat fins als 6.000 euros per a la
víctima i un capital mínim de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en
cas d’invalidesa.
o Tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per
cobrir el riscos derivats del desenvolupament de les activitats, amb límits
mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 per sinistre.
o O bé en el cas que es que sigui d’aplicació l’article 13.1: Tenir contractada
una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de
l’activitat pels participants, públic, assistents i terceres persones, amb un
import de 150.000 euros per víctima i 600.000 euros per sinistre.
- Certificació emesa per un responsable tècnic, amb la titulació prevista en aquest
Decret.
- Memòria i relació de les activitats fisicoesportives en el medi natural que
s’ofereixen i lloc on es realitzen. (art. 3.4)

2. Organització i gestió de les activitats fisicoesportives en el medi natural.
Hem de tenir en compte que les previsions de les quals parlarem aquí s’apliquen a les
persones naturals i jurídiques que presenten el servei d’organització i gestió de les
activitats.
Les persones ara mencionades han de complir amb les obligacions següents:
a) Tenir contractada una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per a les persones
practicants de les activitats fisicoesportives que cobreixi les despeses de:
 Curació, rescat i trasllat fins a 6.000 euros per víctima.
 Cas de mort capital mínim de 3.000 euros per víctima.
 Cas d’invalidesa 6.000 euros per víctima.
b) Tenir contractada una pòlissa de segur de responsabilitat civil per riscos derivats del
desenvolupament de les activitats amb límit de:
 150.253,03 euros per víctima.
 601.012,10 euros per sinistre.
c) A més tenim de disposar del personal tècnic necessari d’acord amb la llei en l’exercici de
les professions de l’esport, per assumir la part tècnica de l’organització o garantir el
control de l’activitat. Té que disposar de alguna de les titulacions del annex 1.
d) Tenir els equips i el material propi per a la pràctica de l’activitat en les condicions
homologades pels organismes pertinents i reunir les condicions de conservació.
e)Estar incloses en el Cens d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
f) Comunicar previsorament, amb periodicitat programada. (art.7)
L’OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PERSONALS
NOMÉS SERÀ EXIGIBLE EN EL CAS QUE NO TINGUIN LLICENCIA ESPORTIVA, PREVISTA EN
L’ARTICLE 23.3 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2000, DE 31 DE JULIOL, LLEI DE L’ESPORT.
Totes les persones han de disposar de personal tècnic necessari per assumir la part tècnica
de l’organització, per garantir en tot moment el control de les activitats i per assessorar i
acompanyar en tot moment a les persones.
En relació amb cada activitat, la persona ha de designar:
- El responsable tècnic que ha de tenir alguna de les titulacions previstes en l’annex
2:
o Llicenciatura en Ciència de l’activitat Física i de l’Esport, amb formació
especialitzada en medi natural.
o Diplomatura de mestre-especialitat educació física, amb formació
especialitzada en medi natural.
o Tècnica o Tècnica superior d’esport en modalitat o disciplina corresponent.

-

El personal tècnic que ha d’acompanyar als practicants durant l’execució de
l’activitat.
o Major d’edat.
o Tenir alguna de les titulacions formatives del Annex 2.
o Formació sanitària immediata de nivell 2. (art.8)

Les persones o entitats han de facilitar informació a les persones que practicaran
l’activitat, abans de practicar-la, sobre aquestes qüestions:
- Descripció de l’activitat i riscos físics que comporta la mateixa.
- Descripció de l’espai físic on s’ha de desenvolupar l’activitat.
- Mesures que han d’adoptar-se per preservar el medi natural i altres elements del
entorn.
- Equip i material que ha d’utilitzar-se.
- Coneixements que es requereixen, dificultats que implica la pràctica de l’activitat i
comportament a seguir en cas de perill.
- Existència d’una assegurança amb les seves condicions i quanties.
- Pla d’emergència, quan l’activitat ho requereixi.
- Existència de fulls de reclamació a la seva disposició
- Edat i condicions mínimes per poder participar en l’activitat.
- Full de servei, que ha contenir el preu i la forma de pagament.
- Número de cens.
ANNEX 1.
Relació de les activitats fisicoesportives en el medi natural.
1. Activitats en espais rocosos:
- Descens en barrancs i engorjats.
- Escalada.
- Espeleologia.
- Espeleobusseig (espeleologia subaquàtica continental)
- Salt de pont.
- Salt elàstic.
- Vies de ferrades.
2. Activitats a l’alta muntanya.
- Alpinisme.
- Esquí de muntanya.
3. Activitats a la mitja i baixa muntanya i a la plana.
- Bicicleta de tot terreny (BTT) o bicicleta de muntanya.
- Curses d’orientació.
- Marxa a cavall.
- Quads.
- Quatre per quatre.

-

Recorregut de bosc o de camp.
Trial.
Enduro.

4. Activitats aquàtiques.
- Descens en bot (Ràfting)
- Hidrotrineu (Hydrospeed).
- Piragüisme.
- Bus-bob.
- Caiac de mar.
- Esquí nàutic.
- Fly-surf. (Aerosurf)
- Motonàutica.
- Parapent d’arrossegament.
- Rem.
- Surf.
- Surf a vela.
- Vela.
- Wake Board (EsquiSurf).
5. Activitats Aèries.
- Ala de pendent (Parapent).
- Ala delta.
- Baló aerostàtic (Aerostació, Baló).
- Paracaigudisme.
- Paramotor.
- Ultralleuger.
- Vol a motor.
- Vol a vela.
6. Activitats de neu.
- Esquí alpí.
- Esquí a fons.
- Motos a neu.
- Raqueta a neu.
- Surf a neu.
- Trineu amb gossos (Múixing).

