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INFORMACIÓ I REQUISISTS DE COMPLIMENT 
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• Les escoles de vol en parapent són centres de formació de l’aprenentatge i perfeccionament del vol

en parapent.

• La formació anirà a càrrec de monitors i instructors de parapent, mitjançant la impartició d’una

ensenyança reglada.

▪ L’escola haurà de complir els requisits mínims exigits en el Reglament de parapent en vigor actual,

Reglament de la Federació Aeronàutica Espanyola 1996.

▪ Les escoles hauran d’exigir als seus alumnes la llicència federativa de la FAC des de el primer dia de

l’activitat formativa.

▪ L’escola haurà de tenir la quota anual de pagament al corrent.

▪ Disposar del certificat de l'IAE (impost d'activitats econòmiques) corresponent a l’any en curs.

▪ L’escola haurà de disposar d’una assegurança que compleixi amb els mínims establerts al decret

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

▪ Serà condició imprescindible la qualificació d’escola reconeguda i activa per a poder reconèixer els

certificats de formació i de supervisió del llibre de vols, així com per poder presentar els seus

alumnes a examen.

▪ El reconeixement de les escoles és anual.

▪ La sol·licitud de reconeixement federatiu de les escoles de parapent serà valorada per l’àrea de

parapent de la Federació aèria catalana. Amb dit reconeixement, s’admet que l’escola compleix amb

les normes del Reglament vigent.

▪ La federació aèria catalana es reserva el dret de verificar la qualitat de l’ensenyança i el procediment

de seguretat aplicat per les escoles, optant així a la qualificació d’escola reconeguda per aquelles

que compleixin amb els requisits exigits, i amb previ informe favorable de l’Àrea de Parapent.
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1 DADES D’IDENTIFICACIÓ 

CIF 

Mòbil 

Data de sol·licitud 

1.1 Dades d’identificació de l’escola 

Nom de l’escola   

Ubicació  

Data de creació      

Direcció de la seu social   

Correu electrònic   

Telèfon Fix 

1.2 Dades d’identificació del representat 

Nom i Cognoms   

Document d’identificació 

Càrrec   

Correu electrònic    

Mòbil   
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▪ Adjuntar fotocopia del document d’identificació

Imatge ubicació: 
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2 EQUIP DOCENT 

2.1 Director Esportiu 

Nom i cognoms   

Núm. Llicència esportiva 

Titulacions: 

Tècnic Esportiu Nivell 1 (TD1)

Número titulat Data d’expedició 

Tècnic Esportiu Nivell 2 (TD2)

Número titulat Data d’expedició  

Tècnic Esportiu Nivell 3 (TD3)

Número titulat Data d’expedició 

Director Esportiu CCE

Número titulat Data d’expedició  

Altres
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▪ Relacionar als instructors de l’escola per ordre d’antiguitat.
▪ Adjuntar fotocopia del títol d’instructor; ROPEC, o certificat substitutori.
▪ En cas de tenir-ne més informació d’aquest apartat, s’haurà  de complimentar amb l’annex 1

(Instructors).
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2.2 Instructors  

Instructor núm.1  

Nom i cognoms  

Núm. Llicència esportiva 

Titulacions: 

Tècnic Esportiu Nivell 1 (TD1)

Número titulat Data d’expedició 

Tècnic Esportiu Nivell 2 (TD2)

Número titulat Data d’expedició 

Tècnic Esportiu Nivell 3 (TD3)

Número titulat Data d’expedició 

Director Esportiu CCE

Número titulat Data d’expedició  

Altres

Instructor núm.2

Nom i cognoms  

Núm. Llicència esportiva 

Titulacions: 

Tècnic Esportiu Nivell 1 (TD1)

Número titulat Data d’expedició 

Tècnic Esportiu Nivell 2 (TD2)

Número titulat Data d’expedició  

Tècnic Esportiu Nivell 3 (TD3)

Número titulat Data d’expedició  

Director Esportiu CCE

Número titulat Data d’expedició  

Altres
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3 ZONES DE VOL 

3.1 Zona de vol de l’escola on l’escola treballarà habitualment 

Pendent escola núm.1  

Nom  

Desnivell  

LlogatStatus terreny      Privat Cedit 

Altres 

Pendent escola núm.2  

Nom  

Desnivell  

Status terreny  Llogat    Privat Municipal Cedit 

Altres  

3.2 Vol d’altura (Especificar totes les possibles zones d’altura) 

Vol d’altura núm. 1 

Nom   

Situació Enlairament 

Status terreny  Llogat    Privat 

Desnivell   

Situació aterratge 

Municipal  Cedit 

Altres 

Vol d’altura núm. 2 

Nom   Desnivell   

Situació Enlairament Situació aterratge 

Status terreny Llogat  Privat Municipal  Cedit 

Altres 
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▪ En aquest apartat s’especificaran les zones de vol on l’escola treballarà habitualment.
▪ Adjuntar imatge i/o ubicació en coordenades la situació dels vols.
▪ En cas de tenir-ne més informació d’aquest apartat, s’haurà  de complimentar amb l’annex 2 (Zones

de vol).

Municipal 
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4 MATERIAL 
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El material i la seguretat de l’escola haurà de complir en tot moment amb el Reglament actual vigent, 
així com disposar del material adequat i sempre dins dels rangs de pes adequats a l’alumne.  

Seran imprescindible uns mitjans humans i materials mínims.: 

Mitjans humans mínims: 

▪ Un instructor director tècnic de l’escola.
▪ La presència mínima de dos formadors (instructors o monitors) durant les classes pràctiques.

Excepcionalment, podrà haver-hi només un formador sempre i quan la visió del camp
d’enlairament i d’aterratge siguin complerts per aquest únic formador.

▪ S’establirà el número necessari de monitors de parapent segons als alumnes.
▪ La relació formador/alumne no serà major de 1/10.

Mitjans materials mínims: 

▪ Equips de vol complets, que comprendran: Parapent amb homologació obligatòria d’iniciació;
Arnés, preferentment amb protecció dorsal; Casc homologat i adequat al vol en parapent.

▪ Una emissora de radio per cada alumne en vol i dues emissores de radio per l’ús dels instructors
o monitors.

▪ Anemòmetre.
▪ Tenir-ne mànigues de vent per l’enlairament i l’aterratge o bé disposar del material adequat que

indiqui la direcció del vent.
▪ Botíqui de campanya.
▪ Pales o banderoles per possibles errors en les emissores de ràdio.
▪ Recinte i materials apropiats per la impartició de classes teòriques.

L’àrea de parapent de la federació podrà ampliar o modificar aquests requisits amb la finalitat de 
garantir la seguretat i la qualitat de la formació, incloent aquestes variacions en el formulari de 
sol·licitud de Reconeixement de les Escoles.  
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4.1. Informació d’altre material: 

Ala  núm. 1 

Número Sèrie Any de certificació  

Model  Talla 

Marca   

Ala núm. 2 

Número Sèrie Any de certificació  

Model Talla 

Marca 

Ala núm. 3 

Número Sèrie Any de certificació  

Model Talla 

Marca 

Ala núm. 4 

Número Sèrie Any de certificació  

Model Talla 

Marca 
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▪ En cas de tenir-ne més informació d’aquest apartat, s’haurà  de complimentar amb l’annex 3
(Material).
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4.2 Aparells biplaça  

Aparell biplaça núm. 1 

Marca    Any de certificació  

Model   Talla 

Aparell biplaça núm. 2 

Marca    Any de certificació  

Model   Talla 

4.3 Torn 

Torn núm. 1  

Marca   Any de certificació  

Model   

Sistema d’arrossegada o solta  Bobines 

Altres Característiques 

Torn núm. 2  

Marca   Any de certificació  

Model   

Sistema d’arrossegada o solta  Bobines 

Altres Característiques 

- Pàgina 8 -
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5 SEGURETAT 

5.1 Organització d’auxili i socors en cas d’accident 

5.1.1 Zona de l’escola 1 

Organitzacions de socors     

Temps d’alerta a l’organisme competent   

Mitjans de comunicació  

Mitjà transport per l’evacuació  

Descriu un possible pla d’evacuació en cas d’accident LLEU i amb el temps necessari per transportar a 
l’accidentat al lloc de socors més proper. Menciona als organismes implicats en l’evacuació, els 
mitjans d’alerta, possibles temps de resposta, etc.  

Descriu un possible pla d’evacuació en cas d’accident GREU i amb el temps necessari per transportar 
a l’accidentat al lloc de socors més proper. Menciona als organismes implicats en l’evacuació, els 
mitjans d’alerta, possibles temps de resposta, etc. 
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▪ S’ha d’especificar la forma d’alertar als organismes competents en cas d’accident; quins son
aquests organismes; assistències més properes (hospitals, punts de creu roja, etc.). En cas de tenir-
ne un document específic pel pla d’evacuació, es podrà adjuntar el document i no caldrà omplir
aquest apartat de la fitxa.

▪ En cas de tenir-ne més informació d’aquest apartat, s’haurà  de complimentar amb l’annex 4
(Seguretat).
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5.2.2 Zona de vol d’altura 1 

Organitzacions de socors     

Temps d’alerta a l’organisme competent 

Mitjans de comunicació    

Mitjà transport per l’evacuació  

Descriu un possible pla d’evacuació en cas d’accident LLEU i amb el temps necessari per transportar a 
l’accidentat al lloc de socors més proper. Menciona als organismes implicats en l’evacuació, els 
mitjans d’alerta, possibles temps de resposta, etc.  

Descriu un possible pla d’evacuació en cas d’accident GREU i amb el temps necessari per transportar a 
l’accidentat al lloc de socors més proper. Menciona als organismes implicats en l’evacuació, els 
mitjans d’alerta, possibles temps de resposta, etc. 

- Pàgina 10 -
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6 PLA D’ESTUDIS 

Cursos que impartirà l’escola sol·licitant: 

Curs d'iniciació Curs progressió Curs perfeccionament

Curs Biplaça Esportiu

Altres cursos 

Les titulacions que s’incorporaran i es mantindran al nou Reglament, seran les següents: 

▪ Alumne avançat
▪ Pilot de parapent
▪ Pilot expert

▪ Pilot de distància
▪ Pilot de competició
▪ Pilot d’acrobàcia
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▪ L’escola sol·licitant ha d’adjuntar un informe sobre el o els sistemes d’ensenyança i els programes
formatius dels diferents cursos que s’imparteixen, especificant les etapes de formació i objectius
a assolir.
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7 MODEL DE RECONEIXEMENT AMB ELS ALUMNES O PLEC DE DRET I DEURES 
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▪ Adjuntar el model de contracte formalitzat amb l’alumne o en el seu defecte un plec de drets i
deures (Fitxa alumne – escola).

▪ Les fitxes dels alumnes hauran d’incorporar la cessió de dades a la federació aèria catalana per
tal de poder tramitar la llicència corresponent.
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8 ALTRES OBLIGACIONS SEGONS DECRET 56/2003, ACTIVITAT F.E. AL MEDI NATURAL 
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• Adjuntar pòlissa d’assegurança d’accidents amb els imports mínims exigibles segons * l’article
7.1 a), del Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el
medi natural.
L'obligació de contractar aquesta assegurança no és exigible en el cas que les persones
practicants tinguin la llicència esportiva prevista a l'article 23.3 de la Llei de l'esport, Text únic
aprovat pel Decret legislatiu1/2000, de 31 de juliol.

• Adjuntar pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els imports mínims exigibles segons
* l’article 7.1 b), del Decret 56/2010, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural.

• Inscriure’s al Cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

• Disposar de full de reclamacions.

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

Article 6 
Subjectes 
Les previsions d'aquesta secció s'apliquen a totes les persones naturals i jurídiques que presten el servei organització i 
gestió de les activitats regulades en aquest Decret, excepte les que reuneixin els requisits establerts a l'article 12. 
Article 7 
Obligacions 
7.1 Les persones o entitats previstes a l'article 6 han de complir, a més del que estableix la resta de normativa que els és 
d'aplicació, les obligacions següents: 
 a) Tenir contractada una pòlissa d'assegurances d'accidents personals per a les persones practicants de les activitats 
fisicoesportives, que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 euros per víctima i un capital mínim
per víctima de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en cas d'invalidesa. L'obligació de contractar aquesta 
assegurança no és exigible en el cas que les persones practicants tinguin la llicència esportiva prevista a l'article 23.3 
de la Llei de l'esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu1/2000, de 31 de juliol.
b) Tenir contractada una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament 

de les activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.
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 ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS 

☐   L’escola sol·licitant i en el seu nombre l’instructor Director Esportiu accepta la veracitat de les dades

i els informes ressenyats en aquest formulari.  Es compromet també a informar per escrit a la  Federació 

Aèria Catalana de totes les modificacions convenients relacionats amb les dades i informes ressenyats  

anteriorment, tantes vegades com sigui necessari. Es compromet a l’acceptació i al compliment de les 

següents condicions.  

En  , a   de  de     . 

Signatura: Segell escola: 
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L’escola sol·licitant i en el seu nombre l’instructor Director Esportiu: 

 Es comprometen a: 
▪ Tenir tots els tràmits administratius al corrent.
▪ Tenir la quota anual d’escola al corrent de pagament.
▪ Complir amb tots els requisits en quant a material i seguretat amb la finalitat de garantir la qualitat

de la formació.
▪ Estar constantment actualitzats en quant els requisits d’escola que puguin ampliar-se o modificar-

se per part de l’Àrea de parapent.

Accepten: 
▪ Assistir a les reunions informatives i al desenvolupament de les formacions de reciclatge que

s’imparteixin per part de la Federació Aèria Catalana.
▪ Les condicions de reconeixement de l’escola per part de la Federació Aèria Catalana,  i es

compromet a respectar totes les normes del Reglament de parapent vigent en cada moment.
▪ Que l’incompliment d’alguna de les condicions aquí esmenades, donarà dret a la federació aèria

catalana a decidir sobre aquesta. Reservant-se el dret de desestimar el certificat ‘d’escola
federativa’ si ho creu oportú.
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