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FINALITAT DE LA GUIA 

Aquesta guia recull els requisits i les recomanacions més 
rellevants per a professionals que intervenen en l'organització 
d'activitats fisicoesportives al medi natural, amb l'objectiu 
d'aproximar la normativa, el bon govern, la diversitat, la qualitat 
i la seguretat a les activitats a la natura i el turisme actiu. 

La incorporació de sistemes de planificació, control i 
seguiment de servei és una decisió estratègica per a 
l'organització que els adopta i que poden ajudar a millorar 
l'acompliment global del seu desenvolupament sostenible. 
En termes generals, els beneficis de l'ús d'aquesta guia són: 

- Facilitar de manera senzilla i resumida les obligacions legals i
les recomanacions bàsiques necessàries per a l'organització de
qualsevol activitat fisicoesportiva al medi natural.

- Conèixer l'estat de l'entitat o empresa, mitjançant una
autoavaluació interna, tot facilitant l'autocrítica i ajudar a
l'abordatge dels riscos i oportunitats que s'esdevinguin.

- Conèixer recomanacions de qualitat per a la millora de la
gestió interna i dels serveis que ofereix l'entitat o empresa.

- Proporcionar coneixement dels requeriments legals i de
seguretat establerts del sector de les activitats fisicoesportives
al medi natural.

- Proporcionar als responsables de la contractació de serveis
d'activitats fisicoesportives al medi natural (docents, directors
de centres educatius, associacions de famílies d’alumnes (AFA),
responsables d'activitats esportives, instal·lacions, casals
esportius...) una eina que els ajudi a conèixer els requeriments
legals i de seguretat establerts, així com els ítems de qualitat
recomanables per la presa de decisió en la seva contractació.
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ESTRUCTURA DE LA GUIA

Els continguts d'aquesta guia s'han distribuït pensant en un 
flux del servei que va des del moment de constitució de 
l'entitat/empresa, l'oferta del servei i acolliment inicial de la 
persona usuària, passant per la prestació del servei 
pròpiament, fins a l'avaluació final del servei. 

La guia facilita la comprensió dels continguts mitjançant 
infografies, tot posant el focus en el més rellevant. Aquesta 
es divideix en 4 apartats, que són:
 
1. Direcció i organització. El marc legal específic que afecta 
les activitats físiques al medi natural (AFMN) i els aspectes 
relacionats amb l'entitat, empresa o professional i els 
aspectes per la seva gestió. 

2. Comercialització. Els aspectes relacionats amb la venda 
del servei, la imatge, l'atenció al client, la informació, el 
comerç segur, xarxes socials... 

3. Prestació del servei. Els aspectes del servei en relació 
amb els professionals, el material, la seguretat i solvència 
tècnica i la gestió ambiental.

4. Avaluació. Els aspectes relacionats amb la satisfacció i el 
control de la qualitat.
 
I en cada un d'aquests apartats es diferencien dos aspectes: 

· Requeriments: els que són obligatoris per normativa i 
imprescindibles per iniciar l'activitat legal i sense riscos. 

· Recomanacions Q: les que aporten valor afegit i increment 
de la percepció de la qualitat del servei als usuaris.
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• Marc legal

• Gestió entitat/empresa
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1. Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport i Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de
l’esport.

- Deroga tot el que refereix sobre titulacions el Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats  fisicoesportives en el medi natural.
- Regula l'exercici professional dels monitors, entrenadors i directors esportius en el medi natural.
- Registre ROPEC i col·legiació obligatòria.

2. Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

- Drets, deures i obligacions de les entitats organitzadores d’activitats fisicoesportives al medi natural.
- Llista de les activitats fisicoesportives al medi natural.
- Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
- Registre obligatori al Cens.

3. Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

- Requisits per a la creació d'entitats esportives registrades en el Registre d'entitats esportives de Catalunya.
- Llicencies esportives i d'activitat física obligatòries.
- Responsabilitat civil i assegurances.

4. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Novembre. 2016. Regula els
casals de lleure (...) casals esportius, colònies i estades.

- Regulació dels casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
- Estableix ràtios professional/usuari.
- Registre obligatori.

Altres normes i recomanacions d’interès:

- Normativa específica de l’Administració local.
- Zones sotmeses a regulacions específiques.
- Espais naturals protegits.

1. Decret 56/2003 de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

- Drets, deures i obligacions de les entitats organitzadores d’activitats fisicoesportives al medi natural.
- Llista de les activitats fisicoesportives al medi natural.
- Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

2. Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport i Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de 
l’exercici de les professions de l’esport.

-Deroga tot el que refereix sobre titulacions el Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats        
  fisicoesportives en el medi natural.
-Determina i regula quatre professions de l’esport.

3. Inclourem el “Decret de lleure” o Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys. Novembre. 2016.

Altres normes importants de compliment obligat:

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

MARC LEGAL APLICABLE A LES ACTIVITATS 
FISICOESPORTIVES AL MEDI NATURAL

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya


ENTITAT / EMPRESA 
ESPORTIVA

RECOMANACIONS Q

Disposar d'un pla de 
gestió amb indicadors 

de seguiment 
dels objectius, 

de gestió i quadres 
de comandament

Disposar d'indicadors 
d'avaluació i evolució 
dels serveis prestats

Disposar d'un pla 
estratègic 360º de 
l'àmbit d'actuació 

amb objectius i 
projectes definits, 

calendaritzats i 
degudament 
pressupostats

Disposar d'un 
pla de comunicació 

que defineixi 
objectius, planificació, 

estratègia, recursos 
i accions de 

manera alineada

Disposar d'un pla de 
viabilitat econòmica

Disposar d'una pla de 
qualitat (certificats, 

acreditacions, segells 
de qualitat) que 

augmentin el valor de 
marca

REQUERIMENTS BÀSICS

Coneixement i 
compliment 

del marc normatiu 
relacionat amb 

l'activitat econòmica 
(legal, fiscal, laboral, 
protecció de dades, 
consum, seguretat...)

Com a persona física 
o jurídica, amb o

sense ànim de lucre, 
degudament 
constituïda 

per realitzar una 
activitat econòmica

Disposar de les 
relacions 

de tasques i 
responsabilitats 

definides per cada 
lloc de treball
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• Comerç segur

• Drets del consumidor

• Atenció al client i imatge

• Gestió de les xarxes socials
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+INFO: consum.gencat.cat

Garantir el comerç 
segur, la protecció de 

dades i disposar de 
política de canvis i 

devolucions davant del 
consumidor

El personal d'atenció al 
client i tècnic ha d'estar 
degudament identificat

Informació 
complementària

de serveis turístics
de proximitat

relacionats
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XARXES SOCIALS

Per aconseguir una major visibilitat del teu negoci, és molt 
importat tenir unes xarxes socials actualitzades.

1. Tria les xarxes socials que utilitzi el teu públic objectiu.

2. Publica continguts periòdicament.

3. No només parlis de tu. Dona a la teva xarxa contingut
interessant.

4. Les teves fotos i vídeos han de ser de qualitat.

5. No oblidis la geolocalització i les etiquetes (hashtags)
perquè la gent et trobi.

COPLEFC

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

user_name  your caption here 
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

COPLEFC

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION
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• Els professionals 

• El material

• Seguretat i solvència tècnica 

· Gestió ambiental
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Pla de 
desenvolupament 

professional 
continuat

 Estan presents i 
atents per resoldre 

dubtes

Disposen 
d'instruccions 

tècniques definides 
i documentades

Amb titulació i les 
competències 
professionals 

corresponents a  
l'activitat. 

Estan inscrits al 
ROPEC o col·legiats 
al COPLEFC segons 
estableixi el marc 

legal vigent

ELS PROFESSIONALS

RECOMANACIONS Q

REQUERIMENTS BÀSICS
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Es disposa d'un 
control d'inventari 
específic abans i 

després de l'activitat

RECOMANACIONS Q

REQUERIMENTS BÀSICS

Les  entitats que requereixen 
animals per a la realització del 
servei, hauran de garantir la

salut i el benestar d’aquests, i 
que estan supervisades pels
controls sanitaris aplicables

Procediment de compra
definit on tenim identificats i 
homologats els proveïdors i el

material que ofereixen, així
com els serveis de reparació o

certificació/inspecció
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SEGURETAT 

Es disposa 
d'assegurances 

obligatòries 
(RC i accidents)

Es disposa de 
certificats d'inspecció 

dels elements materials 
que tenen relació 

amb l'activitat 
(Equips de Protecció Individual-EPI)

Accessibilitat 
universal 
i adaptada

RECOMANACIONS Q

Personal tècnic 
identificat i uniformat

Es disposa de mitjans 
de comunicació 

durant les activitats

Es disposa de material 
de suport de reparació 
de material i farmaciola

Es disposa d'un informe 
i registre d'accidents

 i/o incidents

REQUERIMENTS BÀSICS
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SOLVÈNCIA TÈCNICA
RECOMANACIONS Q

S'entrenen els 
protocols 

d'emergència

Sistema per valorar 
i analitzar el 

nivell de seguretat 
de les activitats

S'estableixen 
ràtios màximes 

per activitat 
i personal tècnic

Els serveis subcontractats 
han d'estar homologats, 
seleccionats i avaluats 
per l'entitat contractant

Esquemes de 
recorreguts 

d'activitats amb vies 
de suport, evacuació, 
cobertura telefònica, 

recorreguts 
alternatius 

i punts crítics

Plans, protocols i 
prevenció en cas 

d'accident o 
d'emergència

Informació de les 
condicions físiques 

mínimes exigides

Consentiment 
informat amb la 

descripció de 
l'activitat, el risc 
i perill inherent

El personal i l'entitat 
compleix amb els 
requisits de PRL, 
coneix els riscos 

associats a la seva 
feina i sap com 
actuar en cas 

d'accident

REQUERIMENTS BÀSICS
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REQUERIMENTS BÀSICS

RECOMANACIONS Q

Formació i informació als 
usuaris i als guies/monitors

de l’entorn i el medi

Es descriuen, s’avaluen 
les zones de pràctiques 

i es defineixen 
càrregues màximes

 als entorns sensibles
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• Queixes i reclamacions

• Grau de satisfació

• Gestió de la qualitat

• Compliance
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RECOMANACIONS Q

REQUERIMENTS BÀSICS

AVALUACIÓ

Els resultats es 
comuniquen de 

manera transparent

Disposar de certificacions 
i/o segells d'acreditació 

de qualitat
Disposar d'un 

Compliance Officer

Seguiment, gestió 
i tractament de queixes 

i reclamacions

Mesura del grau 
de satisfacció del client

Disposar del full 
oficial de queixa de la 

Generalitat de Catalunya
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RECURSOS GUIA 

MODELS D’EXEMPLES
D’ENQUESTES DE

SATISFACCIÓ
(seguiment i valoració)

VEURE
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https://www.coplefc.cat/recursos-guia-afmn



