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§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor d’Esport i Tu ris me.
Insti tu t Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca. Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Ma drid

§ VI CEN TE GÓ MEZ ENCI NAS
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport .
Pro fes sor d’Acti vi tats a la Na tu ra.
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca. Uni ver si tat Po litè cni ca de Ma drid

Resum
Aquest ar ti cle pre sen ta una pro pos ta dels

apar tats i as pec tes que po dria con te nir un

pro to col de se gu re tat per part de les em -

pre ses de tu ris me ac tiu. Per de sen vo lu -

par-lo ens hem ba sat en la nor ma ti va ac -

tual vi gent, re pre sen ta da pels Reials De -

crets per tan yents a tres Co mu ni tats Autò -

no mes: Ara gó, Anda lu sia i Astú ries, i com -

ple men tant la in for ma ció amb as pec tes de -

sen vo lu pats als de crets de Ca ta lun ya i Ga -

lí cia. 

Din tre de la nor ma ti va ac tual en re la ció al

tu ris me ac tiu, tres Co mu ni tats Autò no mes: 

Ara gó, Anda lu sia i Astú ries, ja es tan exi gint 

l’o bli ga ció de pre sen tar, per part de les em -

pre ses, un pro to col d’ac tua ció en cas d’ac -

ci dent; i en el cas d’Ara gó i Astú ries, l’o bli -

ga ció de pre sen tar-lo, a l’i ni ci de cada

 temporada, als ser veis ofi cials de Pro tec ció 

Ci vil de l’Admi nis tra ció de la Co mu ni tat

Autò no ma co rres po nent. 

El nos tre ob jec tiu és rea lit zar una pro pos ta

dels punts ge ne rals que po dria con te nir

aquest pro to col per tal d’orientar les em -

pre ses en la seva ela bo ra ció. 

L’aventura
com a acte mimètic

El risc, com a pos si bi li tat d’ac ci dent i les

se ves tràgi ques con se qüèn cies, cons ti tueix 

un dels re fe rents es sen cials a te nir en

comp te en el de sen vo lu pa ment glo bal del

marc de tre ball a les em pre ses de tu ris me

ac tiu. 

És en cer ta da la re la ció del ter me aven tu ra

amb les em pre ses de tu ris me ac tiu? Se -

gons el Dic cio na ri Reial de la Llen gua

Espan yo la, la pa rau la aven tu ra sig ni fi ca:

“Esde ve ni ment, suc cés o si tua ció es -

tranys”; “Empre sa de re sul tat in cert o que

pre sen ta ris cos”. Se gons aques ta de fi ni -

ció, el con cep te d’a ven tu ra re pro duït amb

fi de li tat no tin dria ca bu da en aquest marc

tu rís tic.

Per mo tius de se gu re tat i res pon sa bi li tat,

i en base a l’e vidè ncia que cap per so na

amb sana ca pa ci tat men tal vol dria rea lit -

zar ac ti vi tats que po ses sin en pe rill la

seva in te gri tat, el con cep te d’a ven tu ra

din tre de l’ac ti vi tat fí si coes por ti va en el

medi na tu ral ha d’en ten dre’s com un acte 

mimè tic, és a dir, com una di men sió

simb òli ca o ima ginà ria on tot està con tro -

lat, pre vist i tec ni fi cat. (Fei xa, 1995). 

Reflexions al voltant
del concepte de risc 
Sor tir al medi na tu ral és ex po sar-se a mul ti -

tud de pe rills si no s’hi va amb la pre pa ra ció 

ade qua da. Enca ra que po dem tro bar mol tes 

de fi ni cions del ter me risc po dem re su mir

que el comú de no mi na dor que hi tro bem és: 

una si tua ció de pràcti ca, la pro ba bi li tat

d’ac ci dent i l’e fec te le siu re sul tant. (Fus ter i

Eli zal de, 1995; Schu bert, 1996). 

La no ció de risc es pot en ten dre sota dos

as pec tes: el risc ob jec tiu, que ens con -

dueix a l’es tu di dels fac tors que con for men

la pràcti ca i po den do nar lloc a una si tua -

ció de risc, i el risc sub jec tiu que ens ofe -

reix un gran joc de pos si bi li tats en la crea -

ció de sen sa cions de risc (Fus ter i Eli zal de,

1995). 

Fins a quin punt po dem crear si tua cions de 

risc ima ginà ries en els clients, sen se ne -

ces si tat de fi car-los en zo nes de pe rill? En

una cova sen zi lla, de re co rre gut ho rit zon -

tal, on el joc de llums no per met de veu re’n

la ve ri ta ble to po gra fia, po dem ge ne rar una

sen sa ció d’a ven tu ra dei xant en ten dre que

una om bra és un avenc de gran pro fun di tat

o sim ple ment realitzant-la amb els llums

apagats... 

Protocol d’actuació
en cas d’accidents 

Com hem des ta cat a l’i ni ci, tres Co mu ni -

tats Autò no mes* es tan exi gint en els seus
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de crets so bre la re gu la ció de les em pre ses

de tu ris me ac tiu, l’o bli ga ció de pre sen tar,

per part de l’em pre sa, un “Pro to col d’ac -

tua ció en cas d’ac ci dent”. 

Tan ma teix, se’ns plan te ja un in te rro gant: 

quins con tin guts o qui na es truc tu ra ha

de te nir aquest pro to col d’ac tua ció?

Com que no apa reix es pe ci fi cat en lloc,

vo lem pro po sar uns punts  ge ne rals que

po dria con te nir aquest pro to col per tal

d’o rien tar les em pre ses en la seva ela bo -

ra ció. 

Introducció 

El pri mer as pec te que po dríem de sen vo lu -

par se ria re dac tar una in tro duc ció on fa -

ríem re ferè ncia als apar tats es ta blerts als

de crets on s’es pe ci fi quen cri te ris pel que fa 

a les  me su res de se gu re tat que han d’és ser 

adop ta des, tant per part de l’em pre sa com

en relació al client. 

En aquest sen tit, se ria con ve nient fer una

re vi sió dels di fe rents de crets i pre ci sar que

en els di fe rents apar tats del nos tre pro to col 

in clou rem tots els punts nor ma tius de se -

gu re tat que hàgim pogut trobar-hi. 

Objectius
del protocol 

De fi ni ció de qui na és la fi na li tat i els ob jec -

tius que vo lem as so lir amb aquest pro to -

col. Po dem as sen ya lar tres as pec tes ge -

nerals: 

n De ter mi nar i de fi nir qui nes se ran les ac -

tua cions que se gui rem en la nos tra em -

pre sa per pre ve nir l’ac ci dent en les ac ti -

vi tats que hi de sen vo lu pem. 

n Pre sen tar els re cur sos i els mit jans de

què dis po sem a l’em pre sa com a me su ra 

de se gu re tat per exer ci tar els seus ser -

veis.

n Esta blir les pau tes d’ac tua ció que han de 

rea lit zar els tècnics en cas d’ac ci dent per 

rescatar l’accidentat. 

Protocol
d’actuació:
Mesures de prevenció 

Amb me su res de pre ven ció vo lem fer re -

ferè ncia a to tes les ac cions prèvies d’anà li -

si, pla ni fi ca ció i or ga nit za ció que hem de

te nir en comp te abans de rea lit zar el nos tre 

marc d’ac ti vi tats. Se gons la qua li tat del

tre ball que de sen vo lu pem en aquest ni vell,

dis mi nui rem en ma jor o me nor mesura la

probabilitat d’accident. 

Anàli si dels fac tors

de risc que afec ten

les nos tres ac ti vi tats 

Hem vol gut po sar aquest punt en pri mer

lloc, per què el pe rill d’ac ci dent l’as so ciem

amb el de sen vo lu pa ment de les ac ti vi tats.

El nos tre punt de par ti da és ex pres sat per

la cita se güent: “Sem pre hi ha al gu na cosa 

que no s’ha via de fer, o al gu na cosa que

ca lia ha ver fet i no es va fer” (Pé rez de

Tudela, 1982, p. 11). 

Aques ta re fle xió re su meix pot ser una de les 

grans ve ri tats que tots hem ex pe ri men tat

en la rea lit za ció d’ac ti vi tats en el medi na -

tu ral. Da vant la des cu ran ça de fac tors que

ens han apro xi mat a una si tua ció de risc

pel fet d’ac tuar des de la memò ria, el re -

cord o la con fian ça, és sum ma ment im por -

tant dis po sar d’al gu na clas si fi ca ció dels

fac tors de risc que hem de te nir pre sents a

l’ho ra de rea lit zar aques ta mena d’acti -

vitats. 

No hem d’o bli dar que rea lit zar aquest ti pus 

de clas si fi ca cions és molt di fí cil da vant el

gran nom bre de fac tors a te nir en comp te, i 

són “pre ci sa ment els pe rills no co ne guts i

no clas si fi cats el més te mi bles” (Pé rez de

Tudela, 1982, p. 12). 

En aquest apar tat vo lem fer re ferè ncia a

l’es tu di pre sen tat per Fus ter i Eli zal de

(1995). Aquest es tu di ens pre sen ta una

clas si fi ca ció on po dem de tec tar les cau ses

de la pràcti ca to ta li tat dels ac ci dents que

s’es de ve nen cada any en aquest sec tor i

que, un cop co ne guts, ens do nen la res -

pon sa bi li tat de co men çar a tre ba llar amb

“cons cièn cia”. Pre sen tem un qua dre re -

sum d’a quest es tu di (qua dre 1) da vant la

pos si bi li tat de tro bar el seu de sen vo lu pa -

ment com plet en aques ta ma tei xa re vis ta

(ve geu bi blio gra fia). 

La nos tra pro pos ta se ria que cada em pre sa 

fos ca paç d’e la bo rar un dossier es pe cí fic

per a cada ac ti vi tat, on s’a na lit zi com afec -

ta cada un d’a quests fac tors a ni vell de risc

i les de ci sions o me su res co rrec ti ves que

adoptarien. 

Un dossier amb car to gra fia es pe cí fi ca de

l’ac ti vi tat, tot as sen ya lant-hi iti ne ra ris, vies 

d’es ca pa ment, zo nes de des cans, zo nes

ha bi ta des, ubi ca ció d’hos pi tals, sis te mes

de co mu ni ca cions, post de la guàr dia civil,

telèfons d’interès... 

Fac tors es pe cí fics

a te nir en comp te

abans d’i ni ciar

cada ac ti vi tat 

Una ve ga da rea lit zat l’es tu di an te rior pas -

sa ríem a de fi nir una sèrie d’a par tats que

se gui rem abans de rea lit zar qual se vol ac ti -

vi tat. Aquests apar tats els ba sa rem en les

re ferè ncies trobades als decrets. 
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Fac to rs de ris c im pli ca ts en la rea li tza ció d’ac ti vi ta ts físi coe spor ti ves en el me di na tu ral.

Font: Fus ter i Eli zal de, 1995.



Tre ball

de camp 

Cada tem po ra da, i se gons el temps que es

cre gui con ve nient per a cada ac ti vi tat,

s’hau ria de fer un es tu di de camp a les zo -

nes d’o pe ra ció, tot con fir mant pos si bles

can vis o mo di fi ca cions de l’en torn, per tal

de no re fiar-se’n i no por tar-se sor pre ses

ines pe ra des. 

Ràtio

tècnics-clients 

Anda lu sia (ar ti cle 27, punt 4) es ta bleix

que en fun ció del risc es podrà es ta blir el

nom bre màxim d’u sua ris/usuà ries per

mo ni tor o mo ni to ra. En aquest apar tat

po dem ex po sar la nos tra ràtio per ac ti vi -

tat, tot di fe ren ciant, si s’es cau, ini cia ció,

mitjà o per fec cio na ment, i el com pro mís

d’a nul·lar l’ac ti vi tat quan el nom bre de

clients so bre pas si el lí mit que hem es ta -

blert per grup o el nom bre de tècnics si gui 

in su fi cient. 

Re vi sió i anà li si

dels equips i del ma te rial 

Tant al de cret d’Ara gó (ar ti cle 8, punt 1 i

2), Anda lu sia (ar ti cle 28, punt 2; ar ti cle

26 apar tat c) com al d’Astú ries (ar ti cle 9,

punt 1 i 2) s’es pe ci fi ca que el ma te rial

haurà d’es tar ho mo lo gat i que les em pre -

ses hau ran de vet llar pel bon es tat dels

equips i del ma te rial amb re vi sions pe riò di -

ques. 

Aquí es po den pre sen tar les ho mo lo ga -

cions per ti nents; la lo gís ti ca d’em ma gat ze -

mat ge del ma te rial; l’or de na ció i clas si fi ca -

ció; i l’o bli ga ció per part dels tècnics de

l’em pre sa de re vi sar cada equip i tot el ma -

te rial que uti lit za rem abans i després de

realitzar l’activitat. 

Anàli si de l’ap ti tud

i ac ti tud dels clients 

Per exem ple, abans de co men çar l’ac ti vi tat 

pre gun ta rem als clients pel grau d’ex pe -

rièn cia en l’ac ti vi tat; pos si ble existència de

pro ble mes mèdics i pa to lo gies que de sa -

con se llen la pràcti ca d’ac ti vi tats, com s’es -

ta bleix al de cret d’Anda lu sia (ar ti cle 29,

punt 1, apar tat d); i n’a na lit za rem l’ap ti tud 

i l’ac ti tud, per tal de triar el grau de di fi cul -

tat més apro piat al seu ni vell. 

S’in for marà de l’e dat mí ni ma per a la

pràcti ca de les ac ti vi tats, com s’es ta bleix al 

de cret d’Ara gó (ar ti cle 10, punt 1, apar tat

c); i en cas de ser me nor de 16 anys de ma -

na rem l’es crit on la per so na si gui au to rit za -

da pel pare, tu tor o tu to ra, com es ta bleix el

de cret d’Andalusia a l’article 30. 

Tam bé tin drem pre sent que, a efec tes de

co brir-nos, tant a Anda lu sia (ar ti cle 26,

apar tat d) com a Astú ries (ar ti cle 13, punt

1) es dóna l’o por tu ni tat d’im pe dir la pràcti -

ca a les  per so nes per a les quals, a cau sa

de les se ves cir cumstàncies par ti cu lars,

l’ac ti vi tat pu gui re sul tar peri llosa.

Re vi sar

l’in for me me teo rolò gic 

Al Reial De cret d’Ara gó (ar ti cle 9, punt

4) s’es ta bleix que l’em pre sa tindrà en

comp te la pre dic ció me teo rolò gi ca ofi -

cial, re fe ri da a la zona de pràcti ca de les

ac ti vi tats, amb el més alt grau de de tall

geogr àfic i tem po ral pos si ble. En cas d’a -

ler ta o ac ti va ció del pla te rri to rial de pre -

ven ció da vant de fenò mens me teo rolò -

gics ad ver sos, ex tre ma ran la pre cau ció i

si cal, sota el seu cri te ri i res pon sa bi li tat,

sus pen dran la pràcti ca d’ac ti vi tats.

Inclou rem en aquest apar tat l’o bli ga ció

dels tècnics d’in for mar-se de la pre dic ció

del temps co rres po nent al dia d’ac ti vi tat,

tot con tras tant di ver ses in for ma cions me -

teo rolò gi ques per evi tar im pre vists.

(Schu bert, 1996).

Infor ma ció

als clients 

Des del punt de vis ta d’in for ma ció al client, 

tant Ara gó (ar ti cle 10, punt 1), com Anda -

lu sia (ar ti cle 29 punt 1) i Astú ries (ar ti cle

12), es ta blei xen que les em pre ses de tu ris -

me ac tiu hau ran d’in for mar per es crit els

seus clients, abans d’i ni ciar la pràcti ca de

l’ac ti vi tat de què es trac ti, de: 

a) Des tins, iti ne ra ri o tra jec te a re có rrer. 

b) Equip i ma te rial que ha d’u ti lit zar-se

en el cas que no el pro por cio ni l’em -

pre sa. 

c) Con di cions fí si ques i co nei xe ments

que es re que rei xen per a la pràcti ca

de les ac ti vi tats, així com di fi cul tats

que aques ta pràcti ca com por ta, i con -

duc ta que cal se guir en cas de pe rill. 

d) Existència d’u na pòlis sa de res pon sa -

bi li tat ci vil i d’u na as se gu ran ça d’as -

sistència o ac ci dent. 

A aquest ni vell po dem pre sen tar el dossier

o do cu men ta ció que hem ela bo rat per co -

brir aques ta nor ma ti va. A més a més, po -

dem in tro duir per es crit el que s’es ta bleix

al Reial De cret d’Astú ries (ar ti cle 13, punt

1) en re la ció als usua ris, on s’es pe ci fi ca

que hau ran de se guir les ins truc cions dels

tècnics, uti lit zar el ma te rial in di cat per

aquests i l’em pre sa ri es podrà ne gar a do -

nar ser vei si s’in com plei xen aques tes obli -

ga cions.

Me su res ge ne rals

de se gu re tat 

Amb aquest apar tat dei xem ober ta la pos -

si bi li tat d’a fe gir més ele ments, com ara:

ve ri fi ca ció per part dels tècnics dels com -

po nents de la far ma cio la i la seva ca du ci -

tat, les ba te ries del telè fon i la ràdio...; o la

co mu ni ca ció a Pro tec ció Ci vil o als cos sos

de se gu re tat del nom bre de par ti ci pants i

del tra jec te pre vist, amb els ho ra ris apro xi -

mats, com es ta bleix el de cret d’Ara gó (ar ti -

cle 9, punt 3). 

Fac tors es pe cí fics

a te nir en comp te du rant

l’ac ti vi tat 

Aquest punt su po sa ad jun tar, per part de

l’em pre sa, el “Re gla ment Intern” de dis ci -

pli na a se guir pels tècnics de les ac cions a

com plir du rant el de sen vo lu pa ment de

l’ac tivitat. Po dria con te nir els apartats

següents: 

n Es rea lit zarà l’ac ti vi tat se gons el pla es -

ta blert. 

n Re vi sió amb els clients de les me su res

de se gu re tat. 

n De mos tra ció de les tècni ques per ti -

nents.

n Con fir ma ció que les tècni ques s’han

entès i s’han après. 

n Rea lit zar re comp tes pe riò dics dels

clients. 

n Res pec tar les po si cions de con trol en el

grup pels tècnics.

n Pres tarà més su port als clients amb

menys re cur sos fí sics. 

n Evi tarà ac tua cions im pru dents per part

dels clients. 

n Esta bli ment de pro to cols en la re vi sió de

tan ques, nu sos, col·lo ca ció del ma te rial, 

an co rat ges de seguretat... 
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Recursos disponibles
de l’empresa en matèria
de seguretat 
En aquest apar tat po dem es pe ci fi car tots

els re cur sos tec nolò gics, sa ni ta ris, hu -

mans, le gals... de què dis po sa l’em pre sa

com a su port a les me su res de se gu re tat

adop ta des a l’em pre sa i ex pli ca des an te -

rior ment. 

Apa rells de co mu ni ca ció 

Als de crets d’Ara gó (ar ti cle 9, punt 1),

Anda lu sia (ar ti cle 27, punt 3) i Astú ries

(ar ti cle 11, apar tat 2), que da es ta blert

que els tècnics hau ran de por tar un apa rell

de co mu ni ca ció per po der avi sar en cas

d’ac ci dent o per a qual se vol al tra neces -

sitat. 

En aquest apar tat ex po sa rem el nom bre

de mit jans de co mu ni ca ció (telè fons,

ràdios...) de què dis po sa l’em pre sa, i es -

pe ci fi ca rem els que co rres po nen a l’o fi ci -

na i als tècnics res pon sa bles de l’ac ti vi tat, 

da tes de ca du ci tat, pers pec ti ves d’am plia -

ció de mit jans... 

Mit jans sa ni ta ris 

Als ma tei xos apar tats dels de crets ci tats

al punt an te rior s’hi es ta bleix, igual ment,

l’o bli ga ció de por tar far ma cio la de pri -

mers au xi lis. En aquest sen tit in for ma rem 

del nom bre de far ma cio les de què dis po -

sem, els com po nents que in clou, com

 estan re par tits i on se si tuen. A més a

més, pre sen ta rem llis tes i plànols dels

hos pitals més pro pers, farm àcies de la

zona, i ens in for ma rem dià ria ment de a

qui nes els co rres pon es tar de guàr dia,

telè fons...

Mit jans de trans port 

Aquí s’in for marà del vehi cle o vehi cles de

què dis po sa l’em pre sa, que s’en ca rre ga ran 

de rea lit zar l’e va cua ció si s’es cau, i de quin 

iti ne ra ri se se gueix fins a l’hos pi tal més

pro per. 

Ti tu la cions 

Com es ta bleix Ara gó (dis po si ció tran sitò -

ria, punt 3) i Anda lu sia (ar ti cle 27, punt

2) els mo ni tors/es hau ran d’es tar en pos -

ses sió del tí tol de so co rris ta o de pri mers

au xi lis. En aquest apar tat po dem ad jun tar

els do cu ments que acre di ten les ti tu la cions 

dels nos tres tècnics junt amb el tí tol de

socorrista o de primers auxilis. 

Aquí tam bé po dríem re fle xio nar so bre la

nor ma ti va que es ta bleix Anda lu sia (ar ti -

cle 31) so bre la sub scrip ció de con ve nis i

acords amb les fe de ra cions per tal de re bre

as ses so ra ment i col·la bo ra ció, me ca nis -

mes per a l’ho mo lo ga ció de ma te rial... 

Fi nal ment, cal re for çar el con junt d’a ques -

ta in for ma ció tot in di cant l’o bli ga ció dels

tècnics de l’em pre sa d’es tu diar-ne el pro to -

col de se gu re tat i con èi xer el seu obli gat

com pli ment, i el més im por tant, una re vi -

sió anual del pro to col per in tro duir-hi les

millores pertinents. 

Asse gu ran ces con trac ta des 

Un as pec te que no po dem pas sar per alt en 

par lar de la ges tió del risc és el pro ble ma

de les as se gu ran ces. Tots els Reials De -

crets que s’han pu bli cat en re la ció amb el

tu ris me ac tiu les exi gei xen, però amb di fe -

rents perspectives. 

Se guint un or dre cro nolò gic en l’a pa ri ció

dels pri mers de crets de tu ris me ac tiu a

Espan ya, a Ca ta lun ya (De cret 81/1991,

de 25 de març, ar ti cles 2 i 4) s’hi es ta -

bleix com a re qui sit per do nar d’al ta l’em -

pre sa, el fet de dis po sar d’u na pòlis sa

d’as se gu ran ces que co brei xi, de for ma su -

fi cient, el risc d’ac ci dents de les per so nes

que prac ti quen aques tes ac ti vi tats. Tan -

ma teix, no s’hi es ta bleix què es con si de ra

su fi cient ni quin ti pus d’as se gu ran ces.

(Na sa rre Sar mien to, Hi dal go Rúa i Ber -

nard, 2001). 

A Ga lí cia (De cret 116/1999, de 23 d’a -

bril, ar ti cle 2) són més ex plí cits i ja es co -

men ça a exi gir, per a la ins crip ció de l’em -

pre sa, que tin gui una pòlis sa de res pon sa -

bi li tat ci vil amb una quan tia mí ni ma de 75

mi lions de pes se tes (450.759,07 eu ros)

que com pren gui danys per so nals, ma te -

rials i econò mics; se n’ex clou qual se vol ti -

pus de fran quí cia i no s’hi es pe ci fi ca res so -

bre as se gu ran ça d’ac ci dents o d’as -

sistència. (Na sa rre Sar mien to, Hi dal go

Rúa i Ber nard, 2001). 

Dos anys més tard (De cret 42/2001, d’1

de fe brer, ar ti cle 43, punt 2, apar tat c) re -

duei xen la quan tia a 65 mi lions de pes se -

tes (390.657,86 eu ros) i es ta blei xen el lí -

mit de danys per so nals en 30 mi lions de

pes se tes (180.303,63 eu ros) i per danys

ma te rials en 10 mi lions de pes se tes

(60.101,21 euros). 

A la seva nor ma ti va, a més a més, s’e xi geix 

acre di tar la vigè ncia de la pòlis sa de res -

pon sa bi li tat ci vil, pre sen tant tem po ral -

ment els re buts de pa ga ment; i apor tar

(De cret 116/1999 ar ti cle 3, punt 2 i De -

cret 42/2001 ar ti cle 44, punt 2, apar tat f) 

una fo tocò pia com pul sa da de la pòlis sa,

amb la co ber tu ra, quan tia i tots els altres

requisits establerts al decret. 

Tant a Ara gó (De cret 146/2000 de 26 de

ju liol, ar ti cle 5, punt 4); Astú ries (ar ti cle

4, punt 2) com a Anda lu sia (ar ti cle 23 i

24, punt 1) s’e xi geix com a re qui sit per què 

l’em pre sa pu gui exer cir les se ves ac ti vi tats, 

a més a més d’u na còpia de la pòlis sa d’as -

se gu ran ça de res pon sa bi li tat ci vil, una as -

se gu ran ça d’as sistència o ac ci dent que co -

brei xin de for ma su fi cient els pos si bles

riscs im pu ta bles a l’em pre sa per l’e xer ci ci

de les se ves ac ti vi tats. Tam bé és co mu na a 

tots tres (i més es pe cí fic res pec te a al tres

de crets) l’o bli ga ció de pre sen tar anual ment 

una còpia de vigè ncia del rebut de l’as -

segurança de responsabilitat civil i ac -

cidents o assistència. 

A Ara gó (De cret 146/2000, de 26 de ju -

liol, ar ti cle 5, punt 4, apar tat c) s’hi exi -

geix una pòlis sa de l’as se gu ran ça de res -

pon sa bi li tat ci vil amb una quan tia mí ni ma

de 100 mi lions de pes se tes per si nis tre,

sen se cap fran quí cia. Però més tard (De -

cret 92/2001, de 8 de maig, ar ti cle únic,

punts 1 i 2), i da vant la di fi cul tat de les

em pre ses per con trac tar pòlis ses d’as se gu -

ran ça per la quan tia es ta bler ta s’o bre la

pos si bi li tat de fran quí cia, en ca ra que li mi -

tant-ne la quan tia a 100.000 pes se tes

màxim a la de res pon sa bi li tat ci vil i a

25.000 pes se tes màxim per a la d’ac ci -

dent o as sistència. 

Ara gó es ta bleix de for ma es pe cí fi ca un ter -

mi ni d’un any per pre sen tar la còpia de la

pòlis sa i re but vi gents, su pe rant la man ca

d’es pe ci fi ci tat que es ta bleix la nor ma ti va

de Ga lí cia en aquest aspecte. 

A Astú ries tam bé s’es ta bleix una quan tia

mí ni ma per a l’as se gu ran ça de res pon sa bi -

li tat ci vil de tres-cents mil cinc-cents set

eu ros (50 mi lions de pes se tes), i s’hi afe -

geix una cosa nova, la quan tia per a l’as se -
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gu ran ça d’as sistència o ac ci dents de tren ta 

mil cin quan ta eu ros (5 mi lions de pes se -

tes); es pot pac tar una fran quí cia que no

superi els cent cinquanta euros. 

A Anda lu sia, en ca ra que s’e xi gei xen to tes

dues as se gu ran ces, tan ma teix, no s’es pe -

ci fi ca prou, a l’es pe ra del que s’es ta blei xi

mit jan çant Ordre de la Con se lle ria de

Turisme i Esport. 

En aquest apar tat po dem ad jun tar tota la

do cu men ta ció re la ti va als ti pus d’as se gu -

ran ces con trac ta des, amb la suma as se gu -

ra da i les se ves co ber tu res, ac ti vi tats co -

ber tes, ex clu sions... 

Protocol d’actuació:
Actuació en cas
d’accident 

Un apar tat pràctic que hau ríem de de sen -

vo lu par al pro to col són les pau tes d’ac tua -

ció que ha de se guir el res pon sa ble de l’ac -

ti vi tat, en cas d’ac ci dent; pau tes que po -

drien cons tar, es que ma tit za des, en un

qua dre re sum. Aques ta in for ma ció hau ria

de que dar re flec ti da en un do cu ment sen -

zill, que hau ria d’es tu diar cada tècnic i fins

i tot por tar-lo al da munt, per no im pro vi sar

o per no dei xar-se por tar per la por i te nir

clars els pas sos a se guir. 

Pau tes d’ac tua ció

i uti lit za ció

de l’as se gu ran ça 

Po dríem ad jun tar, a més a més, la in for -

ma ció que tindrà el tècnic de les ac cions

més im por tants a se guir en cas d’un ac ci -

dent, amb vis ta a la uti lit za ció de l’as se gu -

ran ça i a es ta blir el res cat de l’ac ci den tat,

és a dir: 

n En pri mer lloc, i si cal, avi sa rem els

grups de res cat de la re gió (telè fon 112) i 

els in for ma rem de ta lla da ment de l’ac ci -

dent. Les da des a fa ci li tar són: des crip -

ció del que ha pas sat; lo ca lit za ció, com

més pre ci sa mi llor; nom bre d’ac ci den -

tats; le sions apa rents dels ac ci den tats;

punt de tro ba da amb els ser veis d’e -

mergència; con di cions me teo rolò gi ques; 

nom bre de telè fons de con tac te; qual se -

vol al tra dada que sol·li ci ti l’o pe ra do ra

del 112. Guar da rem to tes les pro ves que 

fa cin re ferè ncia al si nis tre. 

n Po sar-se, tan aviat com es pu gui, en

con tac te amb la com pan yia as se gu ra do -

ra i in for mar-la del si nis tre. Fa ci li ta rem

les da des més im por tants, com ara nom

i cog noms de l’ac ci den tat, do cu ment na -

cio nal d’i den ti tat, da des so bre la pos si -

ble le sió, lloc on et tro bes. 

n Si els ser veis de res cat t’han tras lla dat al

cen tre més pròxim i no està con cer tat,

in for mar l’as se gu ra do ra per què faci les

ges tions, fac tu res, tras llats, ambulàn -

cies... En qual se vol cas, de ma nar les

fac tu res, in for me mèdic de ta llat... 

n Com veiem, és es sen cial por tar sem pre

al da munt fo tocò pia de les as se gu ran -

ces, els telè fons de con tac te de la com -

pan yia as se gu ra do ra, i com plir amb el

pro to col de sen vo lu pat a l’empresa. 

Conclusions 

No hem d’o bli dar que l’e la bo ra ció de de -

crets so bre el marc d’ac tua ció de les

 empreses de tu ris me ac tiu, per part dels

or ga nis mes res pon sa bles, a més a més

d’a judar a re gu lar el sec tor, es ta blint uns

cri te ris mí nims i com petè ncies, aju den a

pro te gir la in te gri tat fí si ca i pa tri mo nial

dels ciu ta dans que gau dei xen d’a quest ti -

pus d’ac ti vi tats (Aspas Aspas, 2000). 

Con si de rem que la ges tió del risc per part

de les em pre ses de tu ris me ac tiu, en re la -

ció amb l’ac ci dent i les se ves pos si bles

con se qüèn cies, cons ti tueix una ne ces si tat

de pri mer or dre en aquest sec tor i el re fe -

rent so bre el qual s’hau ria de ba sar el seu

de sen vo lu pa ment re gla men ta ri. 

Tan ma teix, si te nim pre sent l’e le vat nom -

bre d’em pre ses de tu ris me ac tiu que hi ha

a Espan ya, re sul ta pa ra do xal que no més

en cinc Co mu ni tats Autò no mes s’ha gin de -

sen vo lu pat de ma ne ra es pe cí fi ca reials

 decrets per de fi nir el marc d’ac tua ció de les 

em pre ses de tu ris me ac tiu; i que no més en

tres d’a ques tes (Ara gó, Anda lu sia i Astú -

ries) s’ha gi es ta blert l’o bli ga ció de de sen -

vo lu par un pro to col d’ac tua ció en cas d’ac -

ci dent. 

Enca ra que aquí hem ofert idees so bre

com ela bo rar aquest pro to col, no vo lem

con clou re sen se fer es ment de la res pon -

sa bi li tat, per part de to tes les em pre ses

del sec tor (in clo ses o no en Co mu ni tats

amb de cret es pe cí fic), d’a bor dar aquest

com pro mís i co men çar a tre ba llar en

aquest sen tit; tot guan yant te rreny, a més

a més, da vant una rea li tat que tard o d’ho -

ra s’es ta blirà. 
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