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Resposta a comentaris diversos 
 
Ens agradaria aclarir una sèrie de comentaris que han estat fets arribar a l’Àrea 
de Paramotor sobre el Nou reglament de paramotor. 
 
Evidentment la federació respondrà qualsevol dubte sobre aquest reglament per 
evitar interpretacions errònies. 
 
En primer lloc comentar que no apareix en el reglament cap paràgraf sobre els 
espais aeris, llevat els relatius als continguts formatius, en els quals s'estableix 
que el coneixement sobre aquests espais ha de ser obligatori en els cursos. 
 
Sobre l'article 32, on s'estableix l'equip d'ús obligat per a la pràctica del 
paramotor, pensem que casc, paracaigudes i armilla (si escau), són elements de 
seguretat passius que comprometen la vida d'el pilot en cas de caiguda, 
incidències greu amb la vela o caiguda a l'aigua. 
 
En tercer lloc entenem que, en absència d'un reglament propi, la implementació 
d'un nou reglament representa una limitació de la llibertat que teníem. Aquest 
reglament té, com a principals objectius, millorar la seguretat, definir els 
continguts formatius i establir les vies formatives per a esportistes i professionals. 
 
En quart lloc, la preocupació per no poder realitzar competicions amb vols a baixa 
alçada, hem de dir que està totalment infundat. Fent una comparació és com dir 
que la prohibició existent de circular en cotxe a més de 120 km / h impedeix la 
realització de carreres oficials d'autos i motos en els circuits creats per a la 
competició. 
 
Finalment, pel que fa al reglament de paramotor de la federació espanyola, hem 
de recordar que aquest reglament té uns 20 anys d'antiguitat, quan el nombre de 
pilots era molt petit i veure volar un paramotor era una pràctica poc habitual. 
Sabem de la pressió que actualment pateix el nostre esport, de vegades 
justificada, donada la dificultat de compaginar la convivència amb els veïns, 
pensem que hem de autoregularnos o veurem com aquesta pressió es 
transforma en prohibició. 
 
Pel que fa al proteccionisme cap a les actuals escoles hem d'aclarir que per als 
professionals hem aplicat la llei de l'esport de Catalunya per a aquest col·lectiu. 
Només recordar que no afrontar la regulació dels professionals ha estat una de 
les raons per les quals no s'ha desenvolupat anteriorment un reglament i ha 
bloquejat històricament la normalització del nostre esport així com la 
professionalització. 
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