
 

Esmenes plec condicions homologació escoles d’esquí d’aplicació únicament a 
l’estació d’esquí i muntanya de La Molina (ref. HM01/19) 

Apartat 3: Requisits bàsics per ser homologat 

A la pàgina 2: 

On diu: 

 

Ha de dir: 

Els professors de les escoles han d’acreditar el seu nivell de coneixement i capacitat mitjançant 
la presentació dels diplomes o certificats corresponent, és a dir la certificació ROPEC que els 
acredita com a tècnics d’esquí i/o snowboard 

On diu 

 

Ha de dir 

L’Escola disposarà de fulls de reclamacions oficials per als clients que indicaran degudament en 
un lloc visible 

On diu 

 

Ha de dir 

L’Escola haurà de tenir contractada una assegurança per a accidents personals que acompleixi 
com a mínim els requisits establerts en la normativa d’activitats físico-esportives en el medi 
natural, així com promoure entre els seus particulars l’adquisició d’una assegurança per 
accidents. 

Apartat 4: Requisits de qualitat i bones pràctiques 

A la pàgina 3 

On diu 

 



Ha de dir 

Les classes d’esquí de La Molina no poden sobrepassar els 10 alumnes per professor, per tal de 
mantenir el control sobre el col·lectiu i prestar un servei de qualitat als grups. 

On diu: 

 

Ha de dir: 

Aquest punt no és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

Apartat 5: Reglamentació per a l’exercici de l’activitat de l’escola o les escoles 
concessionàries d’esquí dins l’àmbit de les estacions d’FGC  

A la pàgina 4 

On diu: 

 

Ha de dir: 

A l’estació d’esquí i muntanya de La Molina les escoles d’esquí no tenen prioritat a les cues 
dels remuntadors  

A la pàgina 5 

On diu: 

 

Ha de dir: 

No és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina perquè no s’organitzen activitats 
per als grups  

On diu: 

 



Ha de dir: 

Aquest punt no és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

Afegir a l’apartat 5 el següent punt: 

7.- L’Escola es compromet a promoure, entre els seus treballadors, aparcar en àrees allunyades 
de la primera línia de neu, sobretot en caps de setmana i dies de màxima afluència de visitants. 

A la pagina 6 

On diu: 

 

Ha de dir: 

Aquest punt no és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

Afegir a l’apartat 3 el següent punt: 

9.- L’Escola és coneixedora que qualsevol altra modalitat de forfet diferent a la de professor 
d’esquí/snowboard (Consell Comarcal, Ajuntament, PVP, segon resident, entrenador...) no és vàlida 
per a l’exercici de l’ensenyament de l’esquí i suposarà un cas de frau. 

Apartat 3: Documentació a presentar 

 

La documentació senyalada amb els punts 1 i 2 només s’hauran de lliurar en el cas que no hagi 
estat lliurada l’any anterior, o que ha estat motiu de modificació o actualització. En tot cas, 
l’Escola garantirà que l’estació disposa de la darrera actualització d’aquests documents.  

On diu: 

 

Ha de dir: 

No és d’aplicació en el cas de l’estació d’esquí i muntanya de La Molina perquè els professors 
no fan atenció sanitària que és responsabilitat de l’equip de písters.  



Apartat 4: Acompliment d’aquest plec de condicions  

A la pàgina 8 

 

Aquest punt no és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

Apartat 5: Resolució i termini de lliurament de la documentació  

A la pàgina 9 

On diu: 

 

Ha de dir: 

Aquest punt no és d’aplicació a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

 

 


