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Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Maialen 
Fernández Cabezas, diputada, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parla
mentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'adopció 
de mesures per pal liar la manca de socorristes en platges i piscines pú 
bliques que pateix Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d'Afers Institucional, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Les platges i piscines catalanes pateixen una manca de professionals del so
corrisme aquàtic sense precedents des de l'aprovació l'any 2015 de la Llei 
7/2015 que modificava la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'es
port. 

Aquest fet ha provocat que molts municipis no hagin pogut obrir aquest estiu 
les seves instal·lacions de piscines municipals per manca de professionals de la 
vigilància en aquestes àrees a què la llei obliga. 

Per molts municipis aquest recurs és vital per a la temporada estival i la seva 
vida comunitària en la temporada d'estiu. La problemàtica generada amb l'úl
tima norma que afecta el sector, consisteix en el fet que els candidats que vul
guin accedir a llocs de treball de tècnic esportiu en salvament i socorrisme ha
gin d'acreditar un mínim de dos anys d'experiència abans de l'entrada en vigor 
de la norma per poder inscriure's en el ROPEC (Registre Oficial de Professionals 
de I Esport de Catalunya). Això resulta del tot contradictori i contraproduent, 
donat que per accedir a una plaça de socorrista s'ha d'estar inscrit en aquest 
mateix registre, fet que causa que moltes de les persones amb formació sufici-
ent en matèria de salvament i socorrisme no puguin adquirir l'experiència sufi-
cient 0 que l'adquirida no se'ls reconegui per haver estat adquirida després de 
l'entrada en vigor de la norma. 
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L'exposat anteriorment fa que les necessitats reals per a tenlTWieraañ'díaoWs 
mínimes de seguretat en platges i piscines a Catalunya estiguin totalment des
fasades amb la capacitat formativa que aconsegueix l'acció de la Generalitat en 
aquest àmbit. A més, no s'estableixen en aquesta norma criteris que puguin 
facilitar l'accés a aquestes vacants tampoc per a persones formades fora de 
Catalunya i es denega, per tant, el reconeixement de la seva formació acredita
da per institucions dependents d'altres administracions públiques. Tot això fa 
que el compliment de la llei vigent en matèria de socorrisme doni lloc a una 
lamentable situació per a tots els interessats perquè moltes persones amb 
formació i experiència suficients en matèria de socorrisme no poden accedir a 
les múltiples ofertes públiques, que romanen vacants, i en darrer terme, im
possibilita bé l'obertura de piscines públiques amb condicions de seguretat, bé 
la màxima vigilància possible de les platges. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Incrementar els centres i institucions que imparteixen els estudis neces
saris per a l'obtenció del títol de tècnic esportiu en salvament i socor
risme i, en conseqüència, l'augment de places disponibles per cursar 
aquests estudis. 

2. Determinar de manera clara, senzilla i àgil els requisits d'homologació 
d'acreditació de formació assimilable a la de tècnic esportiu en salva
ment i socorrisme i implementar un procediment d'homologació profes
sional senzill i àgil. 

3. Eliminar els requisits i males pràctiques administratives innecessàries 
per a l'acreditació i el reconeixement com a professional de salvament i 
socorrisme com són la Imposició de dos anys d'experiència amb caràc
ter previ a l'any 201 5, la tramitació de certificats addicionals als acredi
tatius de la formació reglada, el pagament de taxes d'inscripció excessi-
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ves en aquests registres, i la injustificada denegació del reconeixement 
de la formació oficial impartida per institucions publiques d'altres co
munitats autònomes. 

4. Establir un pla anual d'Inspeccions periòdiques del compliment de les 
condicions de seguretat i els serveis de socorrisme i salvament de plat
ges i piscines que s'executi abans i durant l'estiu, posant especial èmfa
si en la detecció de la manca de personal suficient i adequadament for
mat i acreditat. 

5. Procurar que totes les administracions públiques disposen d'un projecte 
d'obertura i manteniment de platges i piscines de la seva competència 
on consti el degut i previ compliment de les condicions de seguretat ne
cessàries i, en especial, la contractació de personal suficient i adequa
dament format i acreditat. 

6. Avaluar l'afluència de públic a platges i piscines públiques i determinar 
aquelles que precisen obligatòriament de personal de socorrisme i sal
vament suficient amb atenció tant a ràtio vigilant/usuaris que raona
blement garanteixin la seguretat com d'altres circumstàncies com la 
configuració o situació geogràfica i la distancia i temps de transport a 
centres d'atenció sanitària. 

7. Garantir la presència de telèfons públics d'emergència i la màxima co
bertura possible de serveis de telecomunicacions que permeti l'ús de te
lèfons privats en cas d'emergència. 

8. Fomentar l'adopció i execució de les mesures necessàries proposades 
pels municipis que pretenguin adquirir i mantenir la certificació ambien
tal de bandera blava per a les seves platges, mitjançant recursos pres
supostaris suficients, Inclosos els que hi ha de destinar el Fons Climàtic 
a aquest fi. 
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Palau del Parlament, 19 de juny de 201 8 

Carrizosa Torres 
Portaveu del GP Cs 

Maialen Fernández Cabezas 
Diputada del CP Cs 
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