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APROBADO A MODIFICACIÓN DO DECRETO DE SOCORRISMO, QUE AMPLÍA CATRO
ANOS O PRAZO TRANSITORIO PARA ACREDITAR A FORMACIÓN MÍNIMA DOS
SOCORRISTAS

cobertura
As novidades que se introducen no decreto buscan asegurar a co
bertura de
efectivos nas praias e instalacións acuáticas galegas e seguir ofrecendo as
máximas garantías de seguridade
Amplíanse as titulacións polas que se poderá acreditar a formación mínima, así
como se establecen as entidades que poden impartir os novos
novos cursos de adaptación
ou reciclaxe
O Consello da Xunta aprobou hoxe a modificación do Decreto 104/2012, do 16 de
marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e
regula o Rexistro Profesional de Socorristas de Galicia.
As novidades que se introducen son froito do consenso cos principais axentes
implicados: Fegamp, tres universidades galegas, Cruz Vermella e Federación de
socorrismo de Galicia. Ademais, o texto foi sometido a exposición pública para ter en
conta as achegas da cidadanía.
O novo decreto ten como obxectivo fundamental seguir ofrecendo as maiores
garantías de seguridade nas praias e instalacións acuáticas galegas. Por iso, entre
outras novidades, amplíase ata o 2021 o período transitorio para obter a nova
formación establecida en 2012, isto é, catro anos máis do inicialmente previsto.
No texto de 2012 regulábase a formación mínima para os socorristas, que se podía
acreditar con certificado de profesionalidade de socorrismo; título de técnico deportivo
ou superior en Salvamento e Socorrismo; calquera outro título de grao medio ou
superior de formación profesional que incluíse no seu currículo os módulos formativos
asociados a todas as unidades de competencia da cualificación de socorrismo en
instalacións acuáticas do Catálogo nacional de cualificacións profesionais; ou a
acreditación de ter superado as catro unidades de competencia da cualificación
profesional de socorrismo en instalacións acuáticas, obtidas a través do procedemento
de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
A continuación, establecíase un período transitorio de cinco anos -que vencería en abril
deste ano- para que os profesionais anteriores a esta regulación tivesen a posibilidade
de obter a cualificación ou formación correspondente. Agora, coa modificación
aprobada hoxe, este prazo esténdese ata 2021 para evitar unha baixada de efectivos
nas praias e instalacións acuáticas e para continuar dando a opción ás persoas non
puideron ata agora obter a nova formación.
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Outras das novidades relevantes da modificación é a ampliación das titulacións polas
que se poderá acreditar a formación mínima, que pasan a incluír tamén o título de
graduado en Ciencias da Actividades Física e o Deporte, así como o título de técnico
superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas. En ambos os casos,
deberán superar un curso de adaptación.
Ademais, establécense as entidades que poderán impartir os novos cursos de
adaptación así como os cursos de reciclaxe, que non estaban definidos no actual
decreto e que só tiña impartido ata o momento a AGASP. A partir de agora, tamén os
poderán impartir as mesmas entidades acreditadas conforme á normativa aplicable aos
Centros e Entidades de Formación para o Emprego; as universidades; os centros con
ensinanzas deportivas autorizadas na modalidade de salvamento e socorrismo; e as
entidades locais de Galicia. Deberán comunicar á AGASP a celebración destes cursos a
través dun procedemento electrónico.
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