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0. INTRODUCCIÓ

L’origen i els objectius d’aquest informe de FAQs
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) té com a missió impulsar el desenvolupament socioeconòmic integral de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i l’Aran i la de contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat de Catalunya.
Una de les funcions de l’IDAPA és impulsar sectors productius “d’alt valor afegit” o qualitativament importants
per al territori de l’Alt Pirineu i Aran. Dos d’aquests sectors, clarament relacionats entre ells, són el senderisme
i l’ecoturisme, que generen llocs de treball a través de les empreses d’activitats —i agències de viatge— i, més
específicament, de la professió de guies.
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Per impulsar la professió de guies, l’IDAPA ha portat a terme diverses accions. En els darrers anys destaquen
dues iniciatives: la campanya de comunicació “A la muntanya, deixa’t guiar” (www.sompirineu.cat/deixatguiar),
que inclou un directori en línia de guies de l’Alt Pirineu i Aran (www.sompirineu.cat/directoriguies), i la coordinació
i promoció conjunta dels Festivals de Senderisme dels Pirineus (www.FestivalsSenderismePirineus.cat). Aquestes
iniciatives han sorgit en el marc de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, un òrgan consultiu i participatiu de
l’IDAPA en matèria de camins i de les activitats respectuoses que els utilitzen.
Precisament, en el marc de la Taula de Camins i també del Grup de Treball dels Festivals de Senderisme dels
Pirineus —que aplega les entitats públiques i privades que organitzen aquests esdeveniments i altres agents de
suport—, va sorgir la demanda d’aclarir l’atribució de competències en els guiatges relacionats amb el senderisme i l’ecoturisme, així com la de determinar les responsabilitats en l’organització d’activitats en el medi natural.
Per abordar aquesta demanda, l’IDAPA va encarregar dos informes durant l’any 2019:
P Un 1r informe de caràcter tècnic elaborat per Meritxell Arderiu, professora de Cicles Formatius - CAR Sant Cugat
del Vallès.
P Un 2n informe de caràcter jurídic elaborat per Albert Bernadí, advocat especialista en dret administratiu, urbanisme i medi ambient, i cosignat pel també advocat Eduard Borràs. Aquest informe pretenia complementar, des
de la perspectiva jurídica, l’informe elaborat per Meritxell Arderiu i resoldre qüestions pendents.
Aquests dos informes, d’unes 20-30 pàgines cadascun, aborden diverses qüestions i dubtes plantejats pels organitzadors dels Festivals de Senderisme dels Pirineus i pels guies professionals que condueixen grups de visitants
durant aquests esdeveniments i també en el marc de la seva activitat professional habitual.
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En alguns casos, són preguntes difícils de resoldre i que des de fa temps plantegen alguns col·lectius de guies,
sobretot de l’àmbit de la interpretació del patrimoni natural. La dificultat i complexitat s’explica per motius diversos: la confluència de diverses normatives i d’àmbits competencials, la singularitat del medi on tenen lloc les
activitats (els espais naturals en general i la muntanya en particular), la diversitat d’objectius de les activitats (més
relacionats amb l’activitat física o amb l’obtenció de coneixements), la ràpida evolució del mercat i de l’oferta de
nous tipus d’activitats, etc.
Posteriorment al lliurament d’aquests informes, l’IDAPA va organitzar, el gener de 2020, una sessió interna de treball amb els experts redactors dels informes i amb una selecció de guies professionals que va servir per validar el
contingut dels documents i resoldre dubtes pendents. En aquesta sessió també es va decidir que l’IDAPA elaborés
i difongués un document de FAQs que, a partir d’unes preguntes clau, resumís de manera concisa i entenedora
els arguments inclosos als dos informes dels experts. Un esborrany complet del document de FAQs va ser revisat
i validat per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran durant l'abril de 2021.
Aquest document que teniu a les mans, doncs, es planteja amb un format de preguntes i respostes per ajudar a
resoldre dubtes freqüents relacionats amb:
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P les competències i formacions per exercir com a guies professionals al medi natural.
P les responsabilitats i obligacions de les entitats —públiques o privades— que organitzen esdeveniments
o activitats guiades al medi natural.
Una darrera consideració és que els dos informes esmentats, i en conseqüència aquest document de FAQs, estan
basats en la normativa vigent fins a l’any 2019 (si bé en algun cas es fa referència a alguna actualització més
recent). Cal remarcar-ho perquè l’àmbit d’anàlisi dels informes és dinàmic i va evolucionant, així com la normativa
associada.

Guiatges al medi natural: què són i qui els organitza
El medi natural, a més del seu enorme valor intrínsec i dels múltiples serveis que proporciona a l’ésser humà, és
l‘escenari o espai on tenen lloc un gran nombre d’activitats de tot tipus: productives, econòmiques, formatives, d’oci,
turístiques, etc.
En el context de l’oci i el lleure en el medi natural i, més concretament, del turisme, una tipologia d’activitats que
hi tenen lloc són les activitats turístiques guiades. De manera simplificada, es tracta d’activitats econòmiques
(serveis) mitjançant les quals un/a guia autònom/a, una empresa d’activitats o una agència de viatges dissenyen
i comercialitzen un producte o experiència —amb una sèrie de característiques i un preu associat— que una persona o grup de persones paguen per poder-ne gaudir durant el seu temps lliure.
Aquests productes, que poden tenir una durada d’un matí o una tarda o de diversos dies, tenen lloc al medi natural i comporten que un o més guies acompanyin un grup de persones d’acord amb l’itinerari prèviament definit. De
manera específica, els guiatges que es tracten en aquest informe són aquells que comporten un desplaçament
a peu pel medi natural.
Aquesta descripció del què és una activitat turística guiada al medi natural pot semblar òbvia, però val la pena
fer-la per diferenciar aquestes activitats d’altres semblants que tenen lloc al mateix espai, com per exemple les
activitats formatives o educatives (educació ambiental formal, pràctiques universitàries o de formacions professionals, etc.), o fins i tot guiatges que no comporten cap tipus de desplaçament a peu (perquè es fan en algun
vehicle, per exemple).
Els guiatges turístics al medi natural, que són l’objecte principal d’aquest informe, els porten a terme sobre el terreny els i les guies professionals. Ara bé, el disseny, l’organització i la comercialització del producte “guiatge”
pot anar a càrrec de diversos tipus d’agents:
P El/la mateix/a guia que després durà a terme el guiatge sobre el terreny.
P Una empresa d’activitats de senderisme i/o ecoturisme en la qual el/la guia hi treballa (en plantilla) o hi col·labora
(com a guia autònom/a).
P Una agència de viatges en la qual el/la guia hi treballa o amb la qual hi col·labora.
P Una entitat pública que promociona un determinat territori i organitza activitats guiades per a les quals necessita
guies. Seria el cas d’alguns òrgans gestors d’espais naturals protegits (que solen programar activitats trimestralment) o de les entitats (ajuntaments, consells comarcals, patronats turístics, etc.) que organitzen els Festivals
de Senderisme dels Pirineus.
Escau remarcar aquesta diferència entre qui porta a terme el guiatge sobre el terreny i qui organitza l’activitat, atès
que les responsabilitats d’uns i altres són diferents.
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La localització i la motivació de les activitats guiades
Aquest informe de FAQs es titula, d’una manera un punt ambigua, “Guiar a la muntanya i al medi natural”. I és que
el lloc on té lloc l’activitat guiada determina, i molt, les competències necessàries per poder exercir dita
activitat.
A grans trets, la legislació ha determinat que aquelles activitats guiades que es duen a terme a “la muntanya”
tenen la consideració, habitualment, d’activitats esportives o fisicoesportives. Les professions relacionades amb
l’esport són de les poques que disposen d’una regulació pròpia per exercir-les que determina, entre d’altres coses, les competències i la formació requerides per dur a terme aquest tipus d’activitats. En aquest context, dos
dels principals condicionants són la tipologia d’activitat (alpinisme, esquí de muntanya, escalada, etc.) i, més
específicament, si l’activitat requereix o no l’ús de mitjans tècnics de progressió i protecció —piolet, grampons,
corda, etc.—.

Un cop aquesta qualificació estigui aprovada i publicada al BOE, hi haurà tres vies per assolir aquestes competències: acreditant-les (amb formacions obtingudes prèviament) en el marc d’un procés d’acreditació que han d’obrir
les comunitats autònomes, mitjançant un certificat de professionalitat o amb títols de formació professional (que
també hauran de dissenyar i oferir les comunitats autònomes).

Estructura de l’informe
Aquest informe de FAQs s’estructura en tres blocs de preguntes:
1. Competències, formacions i professions per fer guiatges al medi natural i a la muntanya
2. Organització d’activitats guiades en el medi natural: responsabilitats i obligacions
3. Aspectes operatius de les activitats guiades

En canvi, les activitats guiades que tenen lloc al “medi natural” (o en espais naturals o, senzillament, a la
natura) disposen d’una regulació menor i menys específica, la qual cosa en dificulta la interpretació i, sobretot,
l’exercici professional. I és que el “medi natural” és un concepte més ampli i difús que inclou la muntanya, però
també altres tipus d’ambients naturals (zones humides, rius, boscos, medi marí, etc.).
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El tipus d’activitat guiada, o més ben dit, la motivació central de l’activitat guiada, és un altre factor que també
podria determinar les competències necessàries per poder exercir-la, tot i que la realitat és que la legislació
vigent no ho considera. A grans trets, ja sigui al medi natural o a la muntanya, una primera motivació dels usuaris
o clients pot ser la d’exercir una activitat física o esportiva (caminar fins a un llac, fer un cim, baixar per un barranc,
fer un recorregut en bicicleta, etc.). Una altra motivació —específica, o complementària a l’anterior— pot ser la
d’observar i conèixer els diversos elements que integren el propi medi natural (fauna, flora, geologia, paisatge,
patrimoni cultural, etc.). Per referir-se a aquesta segona motivació, se sol parlar de “guiatges interpretatius en el
medi natural”, o també “guiatges ecoturístics o d’ecoturisme”.
En relació amb la motivació, els experts redactors dels dos informes van afirmar que, en un cas extrem (accident),
el que es tindrà en compte no és l’objectiu o motivació particular de l’activitat (que el determina l’empresa que
l’ofereix), sinó la naturalesa de la pròpia activitat (que la determinarà el pèrit o el jutge).
Per començar a afrontar la manca de regulació professional de les activitats guiades que tenen lloc al medi natural
(sigui o no la muntanya) i la motivació central de les quals és la d’observar i conèixer elements concrets d’aquest
medi natural, l’INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones) ha elaborat durant l’any 2020 una nova qualificació professional anomenada “guia d’ecoturisme” (dins la família professional d’hosteleria i turisme) que en
breu sortirà a informació pública. Aquesta qualificació té previst atorgar les competències en: avistar fauna, observar flora autòctona i interpretar el medi abiòtic en espais naturals, així com la d’assistir com a primer intervinent
en cas d’accident o situació d’emergència i la de comunicar-se en llengua anglesa (nivell B1).
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1. COMPETÈNCIES, FORMACIONS
I PROFESSIONS PER FER GUIATGES
AL MEDI NATURAL I A LA MUNTANYA

1.1. Quines competències professionals bàsiques s’han de tenir —i acreditar—
per dur a terme activitats guiades al medi natural?
1.2. Quines titulacions i/o certificacions permeten adquirir les competències necessàries
per fer guiatges al medi natural?
1.3. Quina diferència hi ha entre una activitat de baixa, mitja o alta muntanya?
10
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1.4. Quina diferència hi ha entre un/a guia de mitja muntanya i un/a guia d’alta muntanya?
1.5. Les formacions universitàries relacionades amb les ciències naturals i de la Terra
habiliten per dur a terme guiatges interpretatius en el medi natural?
1.6. Quines vies tenen les persones amb formacions universitàries de ciències naturals
per poder fer guiatges interpretatius en el medi natural i complir amb la legislació
vigent?
1.7. Els cursos específics que ofereixen alguns espais naturals protegits
(“Bon coneixedor”, “Guia interpretador”, etc.) són suficients per guiar en cadascun
d’aquests espais?
1.8. El professorat docent, quan fa pràctiques i activitats educatives al medi natural que
comportin desplaçaments a peu, pot acompanyar i conduir grups d’alumnes?

1.1. Quines competències professionals bàsiques s’han de tenir —i acreditar—
per dur a terme activitats guiades al medi natural?
Fins al moment, no existeix cap normativa específica que determini les competències professionals
bàsiques o mínimes que s’han de tenir —i acreditar— per dur a terme activitats turístiques guiades al medi
natural, independentment de si la motivació principal de l’activitat és esportiva o està més relacionada amb el
coneixement, i considerant el “medi natural” en un sentit ampli. Ara bé, com s’ha dit en el capítol introductori,
l’INCUAL està a punt d’enllestir una qualificació professional per als guiatges d’ecoturisme.

12

P Tècnic/a esportiu/esportiva en muntanya mitjana (ensenyaments esportius, grau mitjà). Consta de dos cicles:
1) Cicle inicial de senderisme (antigament anomenat “excursionisme”), que capacita per guiar en itineraris en
espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i col·laborar en l’organització d’itineraris; 2) Cicle
final, que capacita per dissenyar itineraris, guiar per terrenys de muntanya mitjana i organitzar activitats de
guiatge en aquest medi.
P Tècnic/a d’esport en alta muntanya (ensenyaments esportius, grau mitjà)1. Capacita per conduir activitats
d’alpinisme. El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de
l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

Malgrat la manca de normativa específica, i a l’espera que finalitzi la nova qualificació professional promoguda per
l’INCUAL, els informes dels experts consideren que aquestes competències bàsiques es poden inferir i determinar a partir de les normes que regulen les diverses titulacions i qualificacions professionals relacionades
amb el guiatge en l’àmbit de la muntanya (com per exemple, el Reial Decret 611/2013).

P Tècnic/a superior d’esport en alta muntanya (ensenyaments esportius, grau superior). Capacita per conduir
persones i grups per terrenys d’alta muntanya i dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

Així doncs, les competències professionals bàsiques per dur a terme activitats turístiques guiades al medi natural
serien les següents:

P Tècnic/a en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural (formació professional, grau mitjà)2.
Capacita per conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders i rutes de baixa i mitja muntanya (on
no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i dur a terme l’administració, la gestió
i la comercialització d’una petita empresa.

P Conèixer el medi natural on tindrà lloc l’activitat.
P Dissenyar i organitzar l’itinerari a seguir, tot garantint les condicions de seguretat d’acord amb les condicions del
medi, i segons la condició física i els interessos dels practicants.
P Saber orientar-se pel medi natural.
P Conduir, guiar i dinamitzar persones per tal que puguin desplaçar-se i progressar, amb eficàcia i seguretat, per
l’itinerari previst (ja sigui a peu, amb bicicleta, amb raquetes de neu o amb algun altre implement o artefacte).
P Aplicar protocols de seguretat i assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència (i, per
tant, disposar de coneixements bàsics de primers auxilis).

P Tècnic/a superior en educació i control ambiental (formació professional, grau superior). Capacita per
sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre
els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant
activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat). Sota aquesta competència general, n’hi ha una
d’específica que és “guiar visitants per l’entorn, realitzant operacions d’interpretació”. Una de les ocupacions
a les que dona accés aquest títol és la de “guia-intèrpret del patrimoni natural”. En aquest títol no es distingeix
entre baixa, mitja o alta muntanya.

1.2. Quines titulacions i/o certificacions permeten adquirir les competències necessàries
per fer guiatges al medi natural?
En el moment d’elaborar aquest informe, les titulacions i/o formacions que, de manera oficial i reglada, permeten
adquirir les competències bàsiques per fer guiatges al medi natural són, sobretot, aquelles relacionades amb
les professions esportives que tenen lloc a la muntanya, si bé també existeixen altres titulacions relacionades
amb la formació professional. Malgrat això, ja s’ha comentat que l’INCUAL està enllestint una nova qualificació
professional de guia d’ecoturisme i, per tant, les formacions professionals que se’n derivin en el futur també
atorgaran les competències per fer aquestes activitats guiades.
A data d’octubre de 2019, les titulacions i formacions oficials que permeten adquirir les competències bàsiques
necessàries per fer guiatges al medi natural són:

1. Aquesta titulació ha quedat suprimida pel Reial Decret 701/2019, de 29 de novembre. Ara bé, les titulacions que s’han expedit sempre
segueixen tenint les atribucions regulades segons la normativa que les ordenava en el moment de l’expedició.
2. Si bé aquesta titulació encara és oferta per diversos centres formatius, ha estat substituïda pel títol de tècnic/a en guia en el medi
natural i de temps lliure (Reial Decret 402/2020, de 25 de febrer). La competència general d’aquest nou títol consisteix a “organitzar
itineraris i guiar grups per entorns naturals de baixa i mitja muntanya, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de
baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com
dinamitzar activitats de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat”. Una de
les ocupacions derivades d’aquest títol és la de “Guia en activitats de senderisme, muntanyisme per baixa i mitja muntanya, travessia
per baixa i mitja muntanya, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes”.
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Més enllà de les titulacions vinculades als ensenyaments esportius i la formació professional, una altra via per
adquirir les competències bàsiques per fer guiatges al medi natural són els certificats de professionalitat, més
vinculats a l’àmbit laboral (i no a l’educatiu) i amb una durada inferior (de màxim un any). En l’àmbit dels guiatges
a la muntanya existeix, per exemple, el Certificat de Professionalitat de Guia per Itineraris de Baixa i Mitjana
Muntanya, que capacita per “determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no
requereixin tècniques ni materials d’escalada, alpinisme o esquí, en condicions de seguretat i respecte al medi
ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost
previst” (Reial Decret 611/2013).
A més d’aquestes titulacions oficials, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través de l’Escola Universitària
de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), ofereix des de fa més de set anys el Postgrau en Ecoturisme i Guia
de Natura. Entre d’altres objectius, aquest postgrau forma professionals del sector turístic i ecoturístic “amb
habilitats i competències per a actuar com a guia de natura”. Es tracta d’un títol propi del qual no consta el seu
caràcter de formació reglada i, per tant, no es tracta d’un títol legalment habilitant a l’efecte. No obstant, s’estima
que, en el cas d’una eventual obertura d’un període “d’homologació administrativa” de determinats professionals,
la superació d’aquest postgrau permetria estar en disposició d’acreditar les competències per obtenir l’habilitació
legal per dur a terme activitats de guiatge per a la interpretació del medi natural.
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1.3. Quina diferència hi ha entre una activitat de baixa, mitja o alta muntanya?

1.4. Quina diferència hi ha entre un/a guia de mitja muntanya i un/a guia d’alta muntanya?
Malgrat la resposta anterior, sí que existeixen diferències en clau competencial entre un/a “guia de mitja muntanya”
i un/a “guia d’alta muntanya”, no tant relacionades amb l’alçada sinó amb l’ús de material tècnic.
El/la tècnic/a d’esport d’alta muntanya està acreditat, a nivell de competència general, per “conduir persones o
grups per terrenys d’alta muntanya en condicions de seguretat”, fet que comporta la utilització de les tècniques
d’alpinisme i d’esquí de muntanya en qualsevol estació climàtica. Això vol dir que el/la guia i els seus clients
necessiten cordes, arnesos, grampons, piolets per progressar pel terreny d’alta muntanya.
En canvi, el/la tècnic esportiu en muntanya mitjana té les competències necessàries per conduir persones o
grups en condicions de seguretat per muntanya baixa i mitjana en qualsevol època de l’any i per alta muntanya
a l’estiu sense utilitzar tècniques específiques d’alpinisme, escalada o descens de barrancs3. Aquest tècnic de
mitja muntanya també té competència per organitzar activitats d’excursionisme i per programar i dur a terme
l’ensenyament d’excursionisme.
Finalment, el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural dona
la competència general per conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders i rutes de baixa i mitja
muntanya.
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No existeix cap document legal que determini què es considera com a “alta muntanya” o a partir de quina altura
es pot considerar alta muntanya. A més a més, sovint això dependrà del territori on ens ubiquem.
Tanmateix, el Catàleg de les activitats fisicoesportives en el medi natural, establert per l’Ordre PRE/361/2004 (i que
substitueix l’Annex 1 del Decret 56/2003), determina que les activitats a l‘alta muntanya són l’alpinisme (definit
com a “pràctica esportiva que consisteix en la realització de recorreguts bàsicament pedestres i d’escalada en
alta muntanya, sobre tota mena d’inclinacions i tipus de superfície —roca, neu i gel— que requereix la utilització
de mitjans tècnics de progressió i protecció —prioritàriament piolet, grampons i corda—”) i l’esquí de muntanya.
El mateix catàleg enumera un seguit d’activitats a la mitja i baixa muntanya i a la plana, però cap relacionada
amb el senderisme o l’ecoturisme. Sí que menciona les raquetes de neu, dins de l’àmbit de les activitats a la neu,
i que defineix com una “pràctica esportiva realitzada sobre la neu mitjançant una espècie de calçat, semblant al
cos d’una raqueta, que serveix per desplaçar-se”.
3. Al BOE del 10 de gener de 2020, posteriorment a la redacció dels dos informes dels experts, es va publicar el Reial Decret 702/2019
que regula, entre d’altres, el títol de tècnic esportiu en muntanya mitjana. Pel que fa a les competències professionals relacionades amb
el guiatge, les limita més respecte la normativa fins llavors vigent, de manera que queden restringides a la progressió per la muntanya
mitjana durant l’estiu. Ara bé, les titulacions que s’han expedit sempre segueixen tenint les atribucions regulades segons la normativa que
les ordenava en el moment de l'expedició.

1.5. Les formacions universitàries relacionades amb les ciències naturals i de la Terra
habiliten per dur a terme guiatges interpretatius en el medi natural?
Els títols de grau o llicenciatura en biologia, geologia, geografia, ciències ambientals i altres formacions universitàries
relacionades amb el medi natural no atorguen, de manera oficial, les competències per dur a terme guiatges
turístics al medi natural o cultural, encara que la motivació central d’aquesta activitat sigui el coneixement de
l’entorn i no la pràctica d’una activitat esportiva.
Si bé aquestes formacions aporten coneixements avançats en medi natural —fonamentals per dur a terme una
bona interpretació dels diversos elements que s’observen durant una activitat guiada—, no aporten competències
bàsiques com ara l’orientació, el disseny d’itineraris i, especialment, la conducció de grups i la capacitat per
assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència. Aquestes competències, doncs, s’han
d’adquirir per altres vies i/o a través d’altres formacions complementàries.
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1.6. Quines vies tenen les persones amb formacions universitàries de ciències naturals per
poder fer guiatges interpretatius en el medi natural i complir amb la legislació vigent?
Les persones amb formacions universitàries de ciències naturals i de la Terra que vulguin exercir, com a activitat
professional, guiatges interpretatius al medi natural tenen diverses vies per complir amb la legislació vigent:
P Cursar alguna de les titulacions i formacions oficials que permeten adquirir les competències necessàries per dur
a terme aquestes activitats (i que ara mateix són les que figuren en la resposta a la 1a pregunta d’aquest bloc).
Així ho han fet diversos guies professionals en actiu que inicialment van formar-se a la universitat i que poden
aportar un gran valor afegit als seus guiatges gràcies als coneixements avançats de què disposen.
P Tractar de convalidar part dels coneixements obtinguts via formació universitària (ja sigui grau o postgrau) i
cursar únicament els continguts de formació professional o esportiva relacionats amb les competències que els
manquen (conducció de grups, primers auxilis, etc.), amb l’objectiu d’obtenir, per exemple, el certificat de cicle
inicial de senderisme (la 1a part del títol de tècnic esportiu en muntanya mitjana) o el certificat de primer nivell
d’excursionisme (la 1a part del títol de tècnic esportiu en alta muntanya). Aquesta 2a via comporta una dedicació
inferior a la 1a.
Igualment, en els propers anys caldrà estar atents a les formacions reglades que es derivin de la qualificació
professional en ecoturisme que està promovent, actualment, l’INCUAL.

1.7. Els cursos específics que ofereixen alguns espais naturals protegits
(“Bon coneixedor”, “Guia interpretador”, etc.) són suficients per guiar
en cadascun d’aquests espais?
Les figures del “guia interpretador/a” o “bon/a coneixedor/a”, associades sempre a un determinat espai natural
protegit (sobretot parcs naturals i el parc nacional), no estan regulades en cap normativa. Per obtenir aquesta
acreditació, cal cursar unes formacions —de curta durada— que ofereixen regularment els propis òrgans gestors
dels espais protegits.
Aquestes formacions aporten coneixements especialitzats sobre la normativa i el medi natural i cultural dels espais
naturals en qüestió, però no aporten les competències bàsiques per dur a terme guiatges al medi natural
(llevat d’algunes nocions sobre interpretació del patrimoni). Per tant, aquests cursos no són suficients per guiar
en cadascun d’aquests espais i cal obtenir abans (o després) alguna de les titulacions indicades anteriorment en
aquest informe.
No obstant això, l’obtenció d’aquestes acreditacions permet als guies i les guies gaudir d’avantatges en la
promoció dels guiatges interpretatius que impulsen els òrgans gestors dels espais protegits (amb la inclusió, per
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exemple, de les dades de contacte dels guies a la pàgina web de l’espai protegit, o la incorporació d’activitats
ofertes pels guies als programes quadrimestrals que impulsen els parcs naturals). Fins i tot, en alguns espais
naturals protegits, els guies acreditats amb aquestes figures s’han constituït com a associació per aprofitar els
beneficis del treball en xarxa, i per poder interlocutar com a col·lectiu amb els òrgans gestors dels espais protegits
corresponents.
En algun espai protegit, com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’obtenció d’aquesta
acreditació pren més importància. I és que la normativa específica del Parc Nacional que regula les activitats que
hi tenen lloc requereix que per dur-hi a terme activitats guiades cal, a més de disposar de les titulacions oficials,
haver fet el curs de guies interpretadors.

1.8. El professorat docent, quan fa pràctiques i activitats educatives al medi natural
que comportin desplaçaments a peu, pot acompanyar i conduir grups d’alumnes?
El professorat docent, tant d’un centre educatiu com d’un centre universitari, pot dur a terme sortides al medi
natural en funció de les necessitats curriculars i la programació establerta, si bé no es consideren guiatges turístics
ja que els participants no estan en temps de lleure. Interpretant àmpliament les competències reconegudes al
personal docent, es pot entendre que s’inclouen activitats educatives desenvolupades al medi natural o en un
entorn de muntanya que requereixin d’un desplaçament a peu. D’altra banda, en tant que activitat educativa, ha
de complir amb tots els requeriments administratius establerts en cada un dels centres i, de manera general, per
part de l’administració corresponent.
Ara bé, cal tenir present que qualsevol conseqüència d’aquesta activitat/sortida recaurà sota la responsabilitat del
personal docent i del director/a del centre. Per tant, queda a la discreció del professorat i la direcció dels centres
determinar les pròpies limitacions per fer la sortida prevista i, en cas que no es disposi de les competències
suficients, caldrà requerir la presència d’un professional habilitat a l’efecte.
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2. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS GUIADES
EN EL MEDI NATURAL: RESPONSABILITATS
I OBLIGACIONS

2.1. Quines responsabilitats té un organitzador d’una activitat o esdeveniment
al medi natural?
2.2. Quines assegurances cal disposar per dur a terme activitats guiades?
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2.3. Més enllà de l’execució del propi guiatge, cal algun/a professional específic/a
que assumeixi les responsabilitats d’organització tècnica de l’activitat?
2.4. En aquelles activitats on intervinguin dos o més guies/empreses diferents,
com es valoren o reparteixen les responsabilitats legals?
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2.1. Quines responsabilitats té un organitzador d’una activitat o esdeveniment
al medi natural?
L’organitzador d’una activitat o esdeveniment al medi natural —sigui una entitat pública o privada— té, de manera
específica, les responsabilitats següents:
P Preveure (i, si escau, exigir i comprovar) que els i les professionals que actuen en l’activitat disposen de les
titulacions i/o certificacions que els acrediten amb les competències necessàries per dur a terme l’activitat
prevista.
P Disposar de les assegurances que corresponguin (es concreten en la pregunta següent).
P Vetllar pel compliment de les normatives específiques dels espais naturals on es desenvolupa l’activitat. En
cas que siguin espais naturals amb una figura legal específica, complir amb la normativa pròpia. En aquest cas,
pot passar que l’activitat a desenvolupar a l’espai natural protegit requereixi d’algun permís especial, la qual
cosa comportarà cursar la sol·licitud corresponent i acabar disposant del permís favorable atorgat per l’òrgan
gestor corresponent.
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P Fer un ús responsable i ajustat a la normativa vigent de les dades personals dels participants en les activitats.
I en tot cas, per tal d’utilitzar-les amb alguna finalitat específica, sol·licitar els permisos corresponents en el moment de la inscripció a l’activitat.
P Fer un ús responsable i ajustat a la normativa vigent de les imatges que s’utilitzin dels participants en les activitats (vegeu al bloc 3 una pregunta específica sobre aquest aspecte). I en tot cas, per tal d’utilitzar-les amb alguna
finalitat específica, sol·licitar els permisos corresponents en el moment de la inscripció a l’activitat.
P Si en l’activitat hi participen majoritàriament persones menors d’edat, i no van acompanyats per un major
d'edat que sigui pare/mare/tutor-a legal, caldria sol·licitar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual als
professionals que guiïn el grup. En el cas que hi hagi menors d'edat de manera puntual, i tenint en compte que
l’activitat no està adreçada expressament a menors d'edat, possiblement no seria necessari sol·licitar aquest
certificat.
Per tot plegat, és recomanable fer signar als participants d’una activitat un full d'inscripció per tal que quedi
constància de la seva presència i també de les cobertures que disposen. A més a més, pot ser útil a l’entitat organitzadora en cas de reclamacions per part dels clients o de l’asseguradora. Aquest full d'inscripció pot incloure la
sol·licitud dels permisos per a l’ús de les dades personals i de les imatges.

2.2. Quines assegurances cal disposar per dur a terme activitats guiades?
Quan l’entitat organitzadora és qui remunera els professionals que guiaran els participants (a través de qualsevol
tipus de relació laboral prevista en la normativa actual), cal que disposi de l’assegurança de responsabilitat civil
adequada que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers durant la prestació dels serveis
professionals, que garanteixi les eventuals indemnitzacions, adequada als riscos que comporti l’activitat.
Així mateix, si l’entitat disposa de treballadors contractats, cal que els tingui assegurats segons normativa actual
i pel període que estigui contractat per realitzar l’activitat.
Quan el/la guia professional actuï per compte propi, serà aquest/a qui haurà de disposar de l’assegurança de
responsabilitat civil citada.
D’altra banda, és imprescindible disposar (tant l’entitat organitzadora com el professional que actuï per compte
propi) d’una assegurança d’accidents que cobreixi qualsevol accident que es pugui produir durant l'activitat i
que inclogui, per exemple, la possibilitat de finançar un rescat, especialment important quan les activitats tenen
lloc a la muntanya o en indrets poc accessibles. Aquesta cobertura de l’assistència sanitària es pot incloure en el
preu de l’activitat (desglossada).
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2.3. Més enllà de l’execució del propi guiatge, cal algun/a professional específic/a
que assumeixi les responsabilitats d’organització tècnica de l’activitat?
L’única normativa que fa referència a aquest requeriment és el Decret 56/2003 pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural. Així doncs, abans d’explicar el requeriment en qüestió, cal acotar que només
s’aplica a les activitats regulades per aquest decret. En l’àmbit d’aquest informe, les activitats que regula aquest
Decret4 sobre les quals s’aplicaria aquest requeriment són l’alpinisme i les raquetes de neu.
El Decret 56/2003 estableix que l’entitat organitzadora d’una activitat ha de designar un responsable tècnic o
responsable tècnica de l’activitat, que ha de tenir alguna de les titulacions previstes en l’apartat 1 de l'annex 2
del Decret (entre d’altres, la de Tècnic/a superior d'esport en la modalitat, disciplina o especialitat corresponent).
El responsable tècnic o responsable tècnica no ha de ser present necessàriament en l’execució de l’activitat però
ha de dur-ne a terme la planificació, el control, el seguiment i l’avaluació.
El Decret no concreta com s’han de materialitzar aquestes tasques de planificació i seguiment, si bé els experts
consultats apunten que no hauria de comportar massa complicacions: per exemple, el fet de tenir les rutes al
web de l’entitat organitzadora, amb el seu grau de dificultat ben detallat, ja implica una planificació. En definitiva,
es tracta de tenir formalitzat, per escrit, la descripció tècnica de l’activitat prevista i, un cop finalitzada, disposar
d'algun document/fitxa que expliqui breument com ha anat.
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2.4. En aquelles activitats on intervinguin dos o més guies/empreses diferents,
com es valoren o reparteixen les responsabilitats legals?
Segons s’estableix en el Decret 56/2003 (art. 7), les diferents entitats i/o guies responsables tenen les mateixes
obligacions.
El repartiment de les responsabilitats derivades d'un hipotètic accident no són en cap cas absolutes ni es poden
determinar sense contextualització de cada cas en concret. Queda a criteri del jutge davant d'un hipotètic litigi (i,
per tant, de les evidències i les circumstàncies del succés) el fet de decidir si el repartiment és a parts iguals de
manera absoluta o hi ha altres criteris aplicables, com poden ser el volum de facturació, la participació en aspectes concrets de l’organització o l’aportació d’usuaris per a l’activitat prevista, en aquest repartint responsabilitats.
També és cert que, a nivell individual, la major responsabilitat recaurà en aquells professionals que es considerin
amb més responsabilitat en l’activitat realitzada atenent a indicadors de nivell de formació, nivell d’experiència
(sempre que es pugui verificar de manera fefaent) i nivell de representació respecte al grup en el moment de dur
a terme l'activitat. En aquest sentit, si el guia que es considera de més responsabilitat està contractat per una
empresa, també se'n derivaran més o menys responsabilitats per a l'empresa en qüestió.
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D’altra banda, el Decret també estableix que el personal tècnic que ha d’acompanyar els o les practicants durant l’execució de l'activitat (és a dir, els/les guies) ha de ser major d’edat i ha de tenir alguna de les titulacions o
acreditacions formatives que es detallen a l’annex 2 (Tècnic/a d’esport en la modalitat, disciplina o especialitat
corresponent, o bé tècnic/a en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural).
Així doncs, i segons el que fixa el Decret, els/les tècnics/tècniques d’esport no poden assumir la responsabilitat
de planificar i fer el seguiment i avaluació de les activitats. Es tracta d’una competència que només poden assumir
els/les tècnics/tècniques superiors.

4. D’acord amb l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

3. ASPECTES OPERATIUS
DE LES ACTIVITATS GUIADES

3.1. Per exercir professionalment com a guia al medi natural, cal estar inscrit
en algun registre oficial?
3.2. Hi ha alguna norma que determini una ràtio màxima de guia/clients?
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3.3. Com s’han de gestionar les dades dels clients o participants en una activitat
guiada, així com les respostes als habituals qüestionaris de satisfacció?
3.4. Per fotografiar o gravar les persones que participen en una activitat guiada,
cal demanar algun permís?
3.5. Quins requeriments legals s’han de complir si hi ha menors d’edat
a les activitats guiades?
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3.1. Per exercir professionalment com a guia al medi natural, cal estar inscrit
en algun registre oficial?
El ROPEC és el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya previst a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport. És l'eina que garanteix l'acreditació de les persones que exerceixen les
activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.
Les persones que disposin de titulacions vinculades a ensenyaments esportius i vulguin dur a terme guiatges
professionals a la muntanya han d’estar inscrites al ROPEC. Així mateix, cal disposar de la contractació prèvia de
les assegurances corresponents (vegeu resposta 2.2). La resta de titulacions que habiliten per fer guiatges al medi
natural també solen requerir la inscripció en altres registres professionals per poder exercir l’activitat professional.

3.2. Hi ha alguna norma que determini una ràtio màxima de guia/clients?
No hi ha cap normativa general que estableixi aquest tipus de ràtio. Tan sols s'estableixen ràtios molt estrictes per
a les activitats en l’àmbit escolar, que impliquen als centres educatius i no pas a les empreses o professionals que
ofereixen activitats turístiques.
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Ara bé, alguns espais naturals de protecció especial sí que tenen regulada la ràtio de grup (nombre màxim de
persones per guia) per a les activitats guiades que tenen lloc a l’interior dels espais en qüestió. És el cas del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ho regula a través del seu Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG),
aprovat pel Decret 39/2003. El PRUG estableix (art. 23.d) que “en el cas d’itineraris a peu per l’interior del Parc,
caldrà un guia interpretador per cada vint persones”.

3.3. Com s’han de gestionar les dades dels clients o participants en una activitat guiada,
així com les respostes als habituals qüestionaris de satisfacció?
Les dades dels clients o participants en una activitat guiada s’han de gestionar segons la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
D’altra banda, sovint els organitzadors d’activitats guiades demanen als participants que responguin un qüestionari de satisfacció. Per tal de complir de manera fàcil amb la Llei abans esmentada, i també per incentivar la
resposta a aquest tipus de qüestionaris, es recomana que les persones responguin de manera anònima.

3.4. Per fotografiar o gravar les persones que participen en una activitat guiada,
cal demanar algun permís?
En aquesta situació hi ha dos supòsits: 1) si les persones es poden identificar en les imatges, o 2) si les persones
no es poden identificar. En cas que no es puguin identificar (perquè apareixen d’esquenes, per exemple, o no se’ls

veu bé la cara), no cal demanar cap tipus de permís explícit, si bé per raons d’educació sempre és bo comentar
a les persones implicades que se’ls farà una fotografia o se’ls gravarà un vídeo en els quals apareixeran però no
se’ls reconeixerà.
En el primer supòsit, quan les persones siguin reconeixibles, caldrà demanar prèviament una autorització per
captar i posteriorment utilitzar les fotografies o imatges. Aquesta autorització ha de ser expressa, no és suficient
amb un consentiment tàcit. Per tant, caldrà que les persones emplenin i signin un full d’autorització de cessió dels
drets d’imatge en el qual figuri:
P Nom i DNI de la persona que cedeix els drets. En cas que les persones siguin menors d’edat, l'autorització l’ha
d’emplenar i signar el pare/mare, tutor/a o representant legal del menor.
P Nom de l’empresa o entitat que en farà ús.
P Ús o usos que es farà de les imatges (en cap cas es pot fer un ús il·limitat i per a qualsevol cosa).
P Localització on tindrà lloc la captació de les imatges.

3.5. Quins requeriments legals s’han de complir si hi ha menors d’edat
a les activitats guiades?
Una qüestió prèvia a tenir en compte i que diferencia els requeriments que cal tenir presents és si:
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A.
B.

El/la menor d'edat (de menys de 18 anys) està acompanyat/ada pel seu pare/mare/tutor-a o algun responsable legal.
El/la menor d'edat (de menys de 18 anys) no està acompanyat/ada per cap responsable.

El més habitual durant les activitats guiades és que es doni la situació A. En aquest cas, les exigències són les
mateixes que en la resta de casos (persones adultes).
En el cas B, caldria considerar els requeriments següents:
P Els professionals han de disposar del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, segons la normativa espanyola.
P Autorització del pare/mare/tutor-a legal o representant per dur a terme l’activitat en qüestió.
P Si l’activitat inclou la degustació d’algun tipus d'aliment o beguda, caldria disposar d'un document on s’explicitin
possibles al·lèrgies o intoleràncies (sempre en el cas que l'organització sigui la que aporti aquests aliments o
begudes).
P Si l’activitat és de dificultat mitjana o alta, explicitar si tenen algun tipus de malaltia (document signat per responsables legals).

4. REFERÈNCIES DE LES PRINCIPALS
NORMES CITADES

P Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoespo rtives en el medi natural.
P Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi
natural (contingut al Decret 56/2003).
P Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la llei de l’esport.
P Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se aprueban las correspondientes
enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas.
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P Real Decreto 611/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia
profesional Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexos II y III del Real Decreto
711/2011, de 20 de mayo.
Normativa aprovada posteriorment a la redacció dels informes tècnic i jurídic
P Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior
en Alta Montaña y Técnico Deportivo Superior en Escalada y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de
acceso.
P Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los
requisitos de acceso
P Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural
y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo.
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