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A) Marc legal; quina llei regeix ara mateix la professió de socorrista aquàtic? 

El Consell Català de l’Esport va publicar la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport on va 
deixar fora del seu àmbit d’aplicació la professió de salvament i socorrisme, el qual aquest col·lectiu 
restava exempt de formalitzar la seva inscripció al ROPEC. 

L’any 2011, però, el Ministeri d’Educació va regular la formació dels tècnics de socorrisme mitjançant els 
Reials Decrets RD878/2011 i RD879/2011 i va unificar les funcions del tècnic esportiu en socorrisme i les 
pròpies més utilitàries de socorrista en instal·lacions aquàtiques, i va establir la necessitat de cursar un 
cicle formatiu de grau mig i un cicle formatiu de grau superior per poder obtenir aquest títol reconegut 
en els Ensenyaments Esportius de règim especial del Departament d’Ensenyament. A partir d’aquest any, 
les principals entitats de formació del país (Creu Roja i Federació Catalana de Salvament i Socorrisme) es 
van adaptar a aquesta nova normativa. 

Quan l’any 2015 el Parlament de Catalunya, per iniciativa del Govern, va modificar la Llei de professions 
de l’Esport adequant-la a la normativa vigent va incorporar també la professió de socorrista aquàtic en 
totes les seves competències. En aquesta Llei 7/2015, i per facilitar la incorporació del sector dels 
socorristes aquàtics, es va incloure una disposició transitòria per tal d’adequar a tots els professionals que 
fins al moment complien els requisits del Decret 95/2000 de Salut abans de l’entrada en vigor de la Llei 
7/2015. 

D’aquesta manera totes les persones que fins el 21 de maig de 2015 havien exercit com a socorrista es 
podien incorporar al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya com a socorrista aquàtic en 
piscines sempre que acreditessin la formació del Decret 95/2000 i una experiència contrastada de més 
dues temporades. 

Finalment, la nota informativa publicada el 21 de juny de 2017, explica que l’experiència de dues 
temporades/700 hores han d’estar efectuades anteriors a la de la data d’entrada en vigor, per tant, el 31 
de març de l’any 2017.  

Finalment, aquest any, a la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos, s’ha incorporat un article 
(l’article 222) que modifica la Llei 7/2015 i que amplia les formacions contemplades en el Decret de Salut 
per afegir-hi també totes aquelles, fetes abans de la publicació d’aquesta llei, referides al salvament 
aquàtic: formacions contrastades d’altres Departaments, d’altres Comunitats Autònomes, d’empreses... 

Cal tenir en compte que la professió regulada i que ha de complir amb la normativa anterior és la de 
Socorrista. Existeix també la figura del Vigilant, que queda recollida en el Decret 165/2001 i que, en el cas 
de piscines de làmina d’aigua superior a 200m2, pot exercir sempre que estigui acompanyat com a mínim 
d’un socorrista degudament acreditat. Cal recordar també que la normativa explicita que, quan la piscina 
disposa d’una làmina d’aigua inferior a 200m2, únicament cal la figura d’un vigilant amb les competències 
establertes al Decret 95/2000 de Salut, malgrat que des del Consell Català de l’Esport aconsellem sempre 
la figura del socorrista acreditat. 

 

B) Quin títol tinc i què necessito per a poder registrar-me al ROPEC i exercir com a socorrista?              

Tenint en compte les lleis anteriors per a l’acreditació del títol de socorrisme, és necessari que tinguis la 

formació reglada necessària i l’experiència requerida si fos necessari (700h o 2 temporades abans del 

31/03/2017). 

En aquest quadre, podràs informar-te de la necessitat o no d’experiència, segons la teva formació, i la 

data d’expedició d’aquesta: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=490794&action=fitxa
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12632
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12721
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=694073&language=ca_ES
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2000/03/20000306/DOGC_20000306_026_029.pdf
https://www.coplefc.com/intranet/files/nota%20info%20modific%20DT6%20socorristes%2021%206%2017-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
http://cido.diba.cat/legislacio/132421/decret-1652001-de-12-de-juny-de-modificacio-del-decret-952000-de-22-de-febrer-pel-qual-sestableixen-les-normes-sanitaries-aplicables-a-les-piscines-dus-public-departament-de-sanitat-i-seguretat-social


 

 

*En centres: 45 graus centre de formació, AQUASOS serveis integrals aquàtics, AUNAR Rescue Academy, FADEI Fundación Ayuda al Desarrollo Emergencias Internacionales, 
G&F NOBAS Gestió i Formació. 
**En centres: ASME, ORTHOS Escola de Formació i Salut, PRO-ACTIVA Escola de formació Serveis Aquàtics. 
***En centres: Uniesport-bcn, Sport&Salvament, Asociación Nacional de Empresas de Vigilancia y Salvamento Acuàtico 

****Altres formacions contrastades referides a salvament i socorrisme  Llei 5/2017 Article 222 

Formació Temps 
Necessitat d’experiència 

demostrable? 

Obligatorietat 
d’estar 

registrat al 
ROPEC 

-Cicle inicial de salvament i socorrisme (Departament d’ensenyament) 
 

ILIMITAT 
NO 

 

-Certificat de professionalitat de socorrista en instal·lacions aquàtiques (SOC: Servei d’ocupació 
de Catalunya). 

 

-Procediment d’acreditació de competències de socorrista aquàtic en piscines, si disposen de 
formació i experiència. (Institut Català de Qualificacions Professionals). 

 

Formacions de la Federació Española de Salvamento y Socorrismo 
Abans del 15 de 

juliol de 1999 

Cicle formatiu Grau Superior AAFE 

Abans del 21 de 
maig de 2015 

700 hores o 2 temporades 
abans del 31/03/2017 

-Creu Roja 
-Federació Catalana de Salvament i Socorrisme 

-Escola Catalana de l’esport 
Bombers, mossos i policia 

Formacions de la Federació Española de Salvamento y Socorrismo 
Entre 15/07/99 i el 

20/05/2016 

Estudis impartits per la Generalitat de Catalunya (60h): 
-Pel Departament de Salut/Institut d’Estudis de la Salut* 

-Departament de treball, industria, comerç i Turisme (SOC)** 
Abans del 21 de 

maig de 2015 

Estudis impartits per la Universitat Autònoma de Barcelona (60h)*** 

Altres formacions**** 
Abans del 21 de 

maig de 2015 
700 hores o 2 temporades 

abans del 31/03/2017 
 



 

C) Què haig de fer per a poder exercir com a socorrista? 

És obligatori que estiguis registrat al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC), el qual hi ha 

dues vies disponibles: 

·Si ets llicenciat/graduat en EF/CAFiE en CAFiE i per tant, estàs col·legiat al COPLEFC*, pots fer el 

tràmit via online, accedint a la pàgina web. Accedint al teu perfil podràs tramitar el títol de 

socorrista en l’apartat “Tramitació SOS” acreditant formació i experiència. 

 Si no ets llicenciat/graduat en EF/CAFiE, has de registrar-te al ROPEC a la pàgina web de l’Escola 

Catalana de l’Esport, on t’hauràs de registrar amb la formació deguda i la experiència sol·licitada, 

en cas de necessitar-la. En aquest enllaç, també podreu demanar un duplicat del certificat 

conforme esteu registrats al ROPEC. 

*Recorda que si ets llicenciat/graduat en EF/CAFiE és obligatori estar col·legiat al COPLEFC segons la Llei 

3/2008. Ho pots fer via online, clica aquí. En aquesta mateixa, podràs veure tots els avantatges que tens 

al ser col·legiat. 

 

D) Passos per treure’m el títol de salvament i socorrisme: 

Actualment el títol de socorrista aquàtic és un ensenyament esportiu i s’ha d’estar registrat al ROPEC com 

a Tècnic Esportiu de nivell 1 en Salvament i socorrisme. 

En cas de no tenir el títol i voler cursar-lo, has de seguir els passos següents: 

• Inscriure’t a la prova d’accés i superar-la. Aquestes inscripcions s’efectuen del 1 al 12 de 

setembre de 2017, consulteu calendari, clica aquí. 

• Matricular-se en el centre educatiu on es desitgi cursar. 

• Podràs convalidar totes aquelles assignatures/matèries segons la formació que hagis cursat 

anteriorment. 

Una vegada hagis obtingut el títol de Tècnic nivell 1 en Salvament i socorrisme, hauràs d’estar registrat al 

ROPEC, per a poder exercir com a tal. Si ets llicenciat/graduat en EF/CAFiE has de realitzar el registre 

d’aquest títol a la part interna del web, clica aquí. 

 

E) Quina formació ha de tenir un vigilant? 

Ha d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats físiques i 

esportives i/o el diploma de monitor en el lleure infantil i juvenil lliurar per la Secretaria General 

de Joventut, o bé d’acreditar la superació de programes d’atenció sanitària immediata de nivell 

1 o 2 a què fa referència el DECRET 225/1996 de 12 de Juny, pel qual es regula la formació en 

atenció sanitària immediata. 

 

 

https://coplefc.playoffinformatica.com/FormColegiatWeb.php?accio=entradaWeb
http://www.coplefc.com/intranet/tr_socorrista.php
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Esports%2C%20lleure%20i%20oci
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Esports%2C%20lleure%20i%20oci
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Esports%2C%20lleure%20i%20oci&moda=3
https://coplefc.playoffinformatica.com/FormColegiatWeb.php?accio=entradaWeb
https://www.coplefc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=61
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-especifiques-dacces-als-ensenyaments-esportius?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari-2016-2017/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/correspondencies/
http://www.coplefc.com/intranet/tr_socorrista.php


 

 

 

F) He de tenir socorristes a la meva instal·lació? 

A les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina d’aigua igual o inferior als 
200 metres quadrats, no és obligatòria la presència de personal de salvament i socorrisme: 
 

• Tanmateix, en aquelles instal·lacions en què s’accedeixi a la piscina mitjançant el pagament d’una 
quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés directa hi ha d’haver una persona 
encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de 
règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents. 

• A les piscines d’aquestes mateixes dimensions que estiguin integrades en establiments de 
restauració, com també en allotjaments turístics, inclosos els càmpings, i altres tipus d’ 
instal·lacions i establiments reservats a l’ús exclusiu de les persones que hi estiguin allotjades, 
sense necessitat de pagament d’una quota d’accés directa, hi ha d’haver una persona que, entre 
les seves tasques, tingui encarregada la vigilància dels banyistes i la supervisió del compliment 
de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la 
prevenció dels accidents. 

• A les piscines a què fa referència el paràgraf immediatament anterior, quan la direcció de 
l’establiment programi activitats organitzades de natació o jocs aquàtics destinades a grups de 
persones menors d’edat, la vigilància, mentre durin aquestes, serà assumida per una persona 
que tingui habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i estigui en possessió de la titulació de 
grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives o del diploma de monitor en el lleure 
infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé que acrediti la superació dels 
programes d’atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/ 1996, 
de 12 de juny. 

• -En les piscines de tot tipus d’instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups d’infants i de joves 
en exercici d’activitats amb finalitat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o d’esbarjo, 
organitzades d’acord amb la seva normativa reguladora, pels centres docents de nivell no 
universitari de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels propis professors, serà 
obligatòria la presència del servei de salvament i socorrisme. 

• -Queden excloses de les obligacions de presència de personal de salvament i socorris- me i de 
vigilància establertes en els apartats anteriors les piscines integrades en allotjaments turístics en 
les modalitats de residències-cases de pagès regulades al Decret 214/1995, com també en la 
resta d’allotjaments turístics amb una capacitat màxima autoritzada de 15 places.



 

 

 *S’ha d’indicar aquesta circumstància en un lloc visible per a l’usuari de la següent manera: “Aquesta instal·lació no disposa de servei de salvament i socorrisme”                                                                           

**S’ha de fixar en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el missatge següent: “Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni cap vigilància dels banyistes”.               

***Persona que entre les seves tasques, tingui encarregada la vigilància dels banyistes i la supervisió i la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells 

aspectes que fan referència a la prevenció d’accidents.

 PISCINES D’ÚS PÚBLIC: Totes les piscines de titularitat pública i les de titularitat privada, la utilització de les quals està 

condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directe o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús 
particular. 

 Igual o menys 200 m2 làmina aigua Més de 200m2 làmina aigua 

Tipus d’activitat 

En tot tipus d’instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups 
d’infants/joves en exercici d’activitats amb finalitat 

educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o d’esbarjo, 
organitzada pels centres docents de nivell no universitari de 
Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels 

propis professors. 

SOCORRISTA SOCORRISTA 

S’efectua 
pagament 

d’entrada o quota 
d’accés 

 VIGILANT* SOCORRISTA 

Tipus 
d’establiment 

Establiments de restauració, com també en allotjaments 
turístics, inclosos els càmpings, i altres tipus d’instal·lacions i 
establiments reservats a l’ús exclusius de les persones que hi 

estiguin allotjades, sense necessitat de pagament d’una quota 
d’accés directe. 

VIGILANT* 
Si fan activitats organitzades de natació 

o jocs aquàtics amb menors d’edat. 
(Només en el moment de l’activitat) 

SOCORRISTA 

PERSONA ENCARREGADA*** 

Allotjaments turístics a les modalitats de residències-Cases de 
pagès 

** 

SOCORRISTA 

Allotjaments turístics amb capacitat màxima 15 places SOCORRISTA 

Piscines d’ús particular ** 

Piscines termals, les de centres de tractament d’hidroteràpia i 
d’altres destinades a usos exclusivament mèdic. 

** ** 



 

  

E) Quants socorristes hauria de tenir? 

Als efectes de la determinació del nombre de socorristes es tindrà en compte, com a mínim, la relació 

d’un socorrista per cada grup de 200 banyistes. Has de tenir un socorrista per cada fracció de 200 

banyistes o fracció. El nombre de banyistes es calcularà a raó de 2 per cada 5 m2 de làmina d’aigua.  

Exemple càlcul d’aforament màxim: 

• Si la piscina té 300 m2 de làmina d’aigua: 

300/5=60x2=120 banyistes amb 1 socorrista. 

• Si la piscina té 502.5m2 de làmina d’aigua: 

502.5/5=100.5x2=201 banyistes amb 2 socorristes  

 


