
 

 

 

REQUISITS PARTICIPACIÓ DIA A CAVALL 2018 

ACTIVITATS EQÜESTRES 2018 

Requisits per a la participació dels centres eqüestr es (hípiques, centres de teràpies, activitats 

assistides i centres de turisme eqüestre) que volen  participar en el Dia a Cavall organitzat per 

ADRINOC i amb la col·laboració de la Federació Catalana  d’Hípica. 

Aquests requisits s’estableixen amb l’objectiu de v etllar per un criteris de qualitat òptims per 

al correcte desenvolupament de l’acte, per ajudar e n l’estructuració/regulació del sector i per 

evitar l’intrusisme professional. 

1. Permisos administratius: 

Cal disposar de tots els permisos requerits per al normal funcionament de l’activitat hípica al centre:  

- Full de dades de l’explotació ramadera  

- Codi REGA: Nº de Registre d’Explotació Ramadera, constar en actiu i capacitat d’animals 

correcte en base el cens donat d’alta 

- Notificació del cens anual de l’any en curs 

- Llicència municipal per a l’activitat (permís conforme s’està donat d’alta de l’activitat a 

l’Ajuntament corresponent) i/o full de tramitació conforme s’ha fet la sol·licitud 

- Passaports equins en regla i animals amb microxip 

- Assegurança de Responsabilitat Civil on s’incloguin les visites turístiques (i especificar les 

àrees de la hípica a cobrir a la pòlissa) i en el cas d’oferir passejades a cavall o poni 

assegurança d’accidents 

- Haver comunicat la voluntat d’adhesió al Projecte d’Activitats Eqüestres i omplir la fitxa 

d’adhesió al Dia a Cavall 2018 facilitada per ADRINOC 

- Acceptar i signar el full de declaració i acceptació de compromisos pel Dia a Cavall 

d’ADRINOC 

- Sortejar una activitat introductòria o tastet d’un servei (classe, activitat, teràpia, entre 

d’altres) durant el Dia a Cavall entre els visitants 

L’organització també valorarà el fet de que el Centre eqüestre estigui Federat per la FCH i que 

els gerents del mateix estiguin inscrits al Registre de Professionals de l’Esport (en els casos en 

els que sigui possible). 

D’aquesta manera caldrà aportar: 

-Full de dades de l’explotació 

- Notificació i/o Declaració dels cens de l’any en cu rs 

- Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civ il a tercers anual 



 

 

- Fotocòpia de l’assegurança d’accidents anual 

- Fotocòpia de la llicència municipal per a l’activ itat o el full conforme s’ha sol·licitat el 

permís d’activitat 

- Titulació d’1 o 2 membres de l’equip del centre e qüestre conforme al punt 2 (Nom, 

cognoms, DNI de la persona del responsable i/o person a de l’equip que compleix els 

requisits) 

- Fitxa d’adhesió Dia a Cavall 2018 

- Full de declaració i compromisos del Dia a Cavall 2 018 

* En el cas d’entitats sense ànim de lucre també ca ldrà notificar el número de registre 

com a entitat. 

Aquells centres que ja van participar en el Dia a Cavall 2017, només caldrà que aportin la nova 

documentació sol·licitada pel Departament i la documentació anual de caràcter canviant 

 

2. Titulació  

Per tal de poder participar en el Dia a Cavall tots els centres hauran de garantir que com a mínim 1 o 

2 persones del seu equip siguin presents en el Dia a Cavall, amb una titulació igual o superior a les 

següents: 

- Tècnic Esportiu en Hípica 1 o 2 

- Postgrau i/o Màster en Teràpies Assistides amb Cavalls, Hipoteràpia, Equitació Terapèutica 

Caldrà presentar:  

- Nom, cognoms, DNI i nom de la titulació del respons able i/o persona de l’equip que 

compleix els requisits 

*En cas de dubte sobre la titulació si us plau poseu-vos en contacte amb l’organització 

 

3. Instal·lacions 

- Tots els centres hauran de tenir unes instal·lacions adequades per atendre als visitants i un estat 

de neteja òptim. Si hi hagués zones de risc caldrà senyalitzar-les expressament per evitar accidents 

- Disposar del personal necessari per atendre als visitants. Una persona preparada de l’equip 

s’haurà d’encarregar de la rebuda i informació inicial als assistents 

 



 

 

- El personal del centre haurà de portar roba identificativa del Dia a Cavall facilitada 

per l’organització i col·laboradors per tal de que els usuaris externs puguin 

reconèixe’ls en cas de necessitat 

- Senyalitzar els serveis que s’ofereixen (zona d’aparcament, bar, serveis, etc) així com dels 

accessos per carretera a la hípica i/o centre des de la carretera principal més propera 

- Cada centre disposarà del material necessari per atendre als visitants i comunicarà a ADRINOC i 

entitats organitzadores aquells serveis “extres” o tallers que oferirà a través de la fitxa d’adhesió Dia 

a Cavall 2018 

Altres requisits indispensables: 

- Totes les activitats/tallers oferts durant la jornada de portes obertes han de ser gratuïtes 

- Complir la normativa de benestar animal i garantir que tots els cavalls i ponis es troben en 

les millors condicions físiques i psicològiques  

- Participar a les sessions formatives i informatives  del Dia a Cavall 2018 (de caràcter 

obligatori) 

- Tots els centres hauran d’obrir les seves portes el diumenge 16 de setembre de 

2018 de 10 a 14h amb el següent format: 

o 10h Passejades en poni i/o cavall i/o passejades al  costat dels ponis i/o 

cavalls 

o 13:30h Demostració dels centres: cada centre comunicarà amb antelació a 

l’organització quina disciplina esportiva i/o tècnica terapèutica i/o activitat turística 

amb els cavalls vol oferir com a demostració 

o Tallers complementaris 10 a 13h: es recomana oferir altres activitats i/o tallers 

complementaris sempre que siguin gratuïts i sempre i quan hagin estat informats a 

l’organització en els terminis establerts 

- Els centres es comprometen a oferir la màxima difusió possible de l’event a través dels seus 

mitjans de difusió així com de fer arribar els cartells de l’acte als espais considerats 

estratègics. 

- Els centres hauran de portar el control d’assistents al seu centre durant la jornada de portes 

obertes. L’organització facilitarà un full de control. 

- Els centres hauran de tenir en un espai visible les enquestes de satisfacció als assistents i 

informar-los de la seva existència. L’organització s’encarregarà de facilitar-les. 

- Finalment els centres seran encarregats de facilitar durant la jornada i de manera àgil, 

fotografies de l’acte a l’organització i/o voluntaris així com dels llistats d’assistència i les 

enquestes tal i com decideixi l’organització 

- Cada centre serà el responsable d’organitzar els sorteigs de material i/o activitats tal i com 

s’establirà  a la jornada formativa 

 

 

 



 

 

Recomanacions: 

És recomanable que els centres eqüestres participants en el Dia a Cavall estiguin classificades com 

a Explotacions per a la Pràctica Eqüestre o com a Exp lotacions d’Oci . Qualsevol altra tipus de 

classificació podrà ser exclosa en futures edicions del Dia a Cavall 

 

 

Molt important:  

ADRINOC és l’entitat encarregada de l’organització i l a coordinació de l’acte, però queda 

exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’incid ència o accident als centres hípics. Serà 

així cada centre el responsable de les activitats i  el desenvolupament de les mateixes durant 

l’acte. 

Organitza:     Col·labora: 

 

 

 

Acció  subvencionada pel DARP en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d’Acció Local 
i cofinançada pel FEADER.  

Convocatòria 2018. Ordre ARP/2559/2017, de 25 d’octubre 

 


