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Senyorlsenyora,

De conformitat amb el que preveu I'article 67 de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de
régim juridic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em
plau d'acompanyar-vos, el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment
d'acreditació deis centres i serveis de medicina de I'esport, als efectes que aban s de
quinze dies ens feu arribar les vostres al'legacions, si s'escau,
La memoria general, la memoria d'avaluacio de I'impacte de les mesures
proposades i els informes preceptius d'acord amb I'article 64 de la L1ei 26/2010, de 3
d'agost, precitada, que han d'acompanyar el projecte de disposició reglamentaria
resta a la vostra disposició per ser consultada en les dependéncies de l'Assessoria
Jurídica del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave
Maria, 08028 Barcelona.

Roser ernández i Alegre
Secretaria general
27 de gener de 2014
(Ref.: MJBled)

Travessera de les Corts, 131·159

Pavel16 Ave MarIa
08028 Barcelorlíl

Tel. 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90

hUp:fl\'.........J.gencal.caUsalut

OECRET _ _/2014 de _
de
, pel qual s'estableix el procediment
d'acreditaci6 deis centres i servels de medicina de I'esport.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 162.1, estableix que correspon a
la Generalitat en materia de sanitat i salut pública la competencia exclusiva sobre
l'organitzaci6, el funcionament intern, l'avaluaci6, la inspecci6 i el control de centres,
serveis i establiments sanitaris, i a I'article 162.3.a) atribueix a la Generalitat la
competencia compartida en l'ordenaci6, la planlficaci6, la determinació, la regulaci6 i
l'execuci6 de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de
caracter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans. En el seu article 134.1.
estableix, aixl mateix, que correspon a la Generalitat la competencia exclusiva en
materia d'esports, i concretament en el seu apartat i) inclou el control i seguiment
medico.esportiu i de salut deis practicants de I'activitat física i esportiva.
L'article 50.1 del Text únic de la L1ei de l'Esport, aprovat pel Oecret legislatiu 1/2000,
de 31 de juliol, preveu els aspectes que ha d'atendre l'actuaci6 de caracter preventiu
que pertoca a la Generalilat en el terreny de la medicina esportiva.
En virtut del que estableix I'articte 50.2 d'aquest Text únic, la Generalitat fa aquesta
funci6 des deis seus centres especialitzats degudament acreditats o per mitja de
programes concertats amb allres centres' i serveis especialitzats.
Miljan9ant el Oecret 323/1992, de 28 de desembre, pel qual es regula el procedimenl
d'acreditaci6 deis centres de medicina de I'esport es van regular aquests centres per
primera vegada a Catalunya, aixi com el procediment per acreditar-los. El temps
transcorregut d'en9a la publicaci6 del citat Oecret 323/1992, I'experiencia assolida des
d'aquell moment, així com les noves necessitats detectades en la practica de la
medicina de I'esport fan aconsellable donar una nova regulaci6 a aquesta materia.
A mes, el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual 's'estableixen les bases
generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitarís, regula les
condicions basiques que han de complir els cenlres I serveis de reconeixements
medics per poder emetre les certificacions d'aptitud esportiva mitjan9ant una Unitat de
Medicina de l'Esport, on s'obliga els establiments esmentats a comptar amb un o una
especialista en Medicina de l'Educaci6 FIsica i l'Esport.
Escau ara, per tant, establir les actuacions i les activitats que es porten a terme en els
centres i serveis de medicina de I'esport, així com els nous requisits que han de reunir
per tal d'obtenir l'acreditaci6 a qué es refereix I'article 50.2 esmentat.
El compliment d'aquests requisits ha de servir perque s'assoleixi un grau óptim de
desenvolupament en l'execuci6 de les activitats que I'article 50.1 del Text únic de la
L1ei de I'esport precitat atribuelx als centres i serveis assenyalats.
O'altra banda, I'article 10.k) de la L1ei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitaria de
Catalunya estableix que correspon al Oepartament de Sanital i Seguretat Social
(actualment Oepartament de Salut) "l'autoritzaci6 de la creació, la modificací6, el
trasllat i el tancament deis centres, els ser\ieis i els establiments sanitaris i
sociosanitaris, si escau, i la cura del seu registrament, catalogació i acreditament, si
n'es el cas."
Les condicions i el procediment d'autorització de la creaci6, la modificaci6, el trasllat i
el tancament deis centres i serveis sanitaris estan regulats al Oecret 183/1981, de 2 de

juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han d'acomplir els centres, serveis
i establiments sanitaris assistencials, al Oecret 118/1982, de 6 de maig, sobre
autorilzaci6 de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, i també en el
desplegament normaliu realilzat mitjancant l'Ordre de 24 de gener de 1983, per la qual
s'estableix la normativa per a la sol'licitud i I'atorgament d'autorilzació administrativa
per a la creaci6, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o
establiments d'assisténcia hospitalaria.
Aixl mateix, en desplegament del Text únic de la L1ei de l'Esport, el Oecret 215/2005,
d'11 d'octubre, de reestructuraci6 de la Secretaria General de l'Esport i del Consel!
Catala de l'Esport, atribueix al Consel! Calala de l'Esport competéncies en materia
d'acreditació de centres propis i seguiment de centres aliens de medicina de I'esport.
És per aixó que es considera necessari que, addicionalment a la verificaci6 deis
requisits comuns que han de reunir els centres i serveis sanitaris, el procediment
d'acreditació deis centres i serveis de medicina de I'esport inclogui un informe
preceptiu i vinculant del Consel! Catala de l'Esport, com a órgan especialilzat, que
valori el compliment deis requisils especllics recollits en l'Annex d'aquest Oecret.
Aixl doncs, el procediment que regula el present Oecret es remet al procediment
general d'autorilzaci6 sanitaria de centres i serveis sanitaris i estableix els requisits
especlfics addicionals i les particularitats procedimentals associades a l'acreditaci6 per
la medicina de I'esport, en virtut del principi de simplificaci6 i racionalitat administrativa
que ha de regir I'actuació de l'Administraci6, d'acord amb I'article 31.2.Sisé de la L1ei
26/2010, del 3 d'agost, de régim jurldic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Atés el que disposen el citat article 50 del Text únic de la L1ei de l'Esport i I'ar~icle 10.k)
de la L1ei d'ordenaci6 sanitaria de Catalunya i en complir'nent del citat Relal decret
1277/2003, de 10 d'octubre.
Vist el dictamen del Consel! de Trebal!, Económic i Social de Catalunya.
Oe conformitat amb el que estableix la L1ei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidencia de la Generalitat i del Govern.
A proposta deis consel!ers de la Presidéncia i de Salut, visUd'acord amb el dictamen
de la Comissi6 Juridica Assessora i amb la deliberaci6 prévia del Govern,

Oecreto:
Capltol 1. Oisposicions. generals
Article 1
Übjecte del Oecret
Aquest Decret lé per objecle establir el procediment d'acreditad6 deis centres i serveis
de medicina de I'esport, que tindra els efectes d'autorilzaci6 sanitaria que determina
I'arlicle 29 de la L1ei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanital.
Article 2
Centres i serveis de medicina de I'esport
2.1. Als efectes del que disposa aquest Decret, es consideren centres i serveis de
medicina de I'esport els centres i serveis sanitaris que tenen com a objectiu el control i
el segulment d'esportistes des del punt de vista biol6gic, d'acord amb les prescripcions
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de I'article 50.1 del Text únic de la lIei de I'esport, i que hagin obtingut I'acreditació
necessaria.
2.2.S'estableixen tres nivells de centres I serveis de medicina de I'esport, .que es
c1assifiquen en: Nivell 1 (inicial), Nivell 2 (avanyat) i Nivell 3 (preterent) i en cadascun
deis quals es desenvolupen les diferents actuacions i protocols, segons preveuen els
articles 3, 4 i 5 següents.
Article 3
Centres i serveis de medicina de I'esport de Nivell 1 o inicial
Són aquells centres i serveis acreditats per poder estendre els certificats medics
d'aptitud per a la practica esportiva, per tal d'obtenir la IIicencia esportiva que permeti
I'exercici de I'activitat ffsica o de I'esport a Catalunya.
Article 4
Centres i serveis de medicina de I'esport de Nivell 2 o avanyat
Són aquells centres i serveis acreditats per poder desenvolupar controls i seguiments
d'esportisles d'esports de risc o especials i de maxim rendiment, dintre deis
procediments de control i valoració biológica de I'entrenament esportiu.
Article 5
Centres i serveis de medicina de I'esport de Nivell 3 o preterent.
Són aquells centres i serveis acreditats per poder desenvolupar protocols de
seguiment específics de la patologia derivada de la practica esportiva de maxim
rendiment.
Capltol 11. Procediment d'acreditació
Article 6
Competencia i termini de resolució
6.1 L'atorgament de I'acreditació com a centre o servei de medicina de I'esport
correspon al director o directora general competent en maleria d'ordenació i regulació
sanitaries del departament competent en materia de Salut, d'acord amb el procediment
i els requisits que fixa la normativa reguladora de I'autorilzació administrativa per a la
creació, la modificació, el trasllat o el tancament de centres, serveis o establiments
sanitaris, i els que s'estableixen en I'annex d'aquest Decret.
6.2 El termini maxim en qué s'ha de notificar la resolució d'acredilació és de tres
mesos, comptadors a partir de la data en que la sol· licitud hagi tingut entrad.a en el
registre del departament competent en materia de Salut. Exhaurit el termini anterior
sense que s'hagi emés resolució o s'hagi requerit I'esmena de la soHicitud, es pot
entendre desestimada la soHicitud d'acreditaci6 per silenci administratiu, d'acord amb
el que preveu la disposició addicional divuitena de la lIei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitaria de Catalunya.
6.3 Contra les resolucions que posen fi al procediment d'acreditació es pot interposar
recurs d'alyada davant el consellet o consellera competent en materia de Salut.
Article 7
Sol' licitud
7.1 Les soHicituds d'acreditació s'han de presentar davant l'Ofidna de Gestió
Empresarial (OGE), mitjanyant impres normalilzat que es pot descarregar des de la
seu corporativa electrónica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat), sens
perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d'acord amb
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el que disposa I'article 25.1.de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de regim juridic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
7.2 A la sol, licitud cal acompanyar la documentaci6 següent:
a) Copia de la documentaci6 que acrediti la identitat i, si escau, la representaci6 del
soHicitant.
b) Si el soHicitant és una persona jurldica: document de constituci6 de la societat,
estatuts i número d'ldentificació fiscal.
c) Documentaci6 acreditativa de la disponibilitat jurídica deis espais on s'hagi d'ubicar
.
el centre o servei.
d) Projecte técnic signat per professional competent (arquitecte o enginyer superior o
técnic), relatiu als espais on s'hagi d'ubicar el centre o servei, en qué hi consti el nom i
cognoms, titulació i número de coHegiat d'aquest professional. Aquest projecte es
composará de mem6ria técnica acreditativa del compliment de les normatives que li
són d'aplicació, aixi com deis plánols de situaci6 i empla9ament del centre o servei,
plánols de planta, distribució on s'indiquin totes les dependéncies del centre o servei
amb els diversos usos, superficies i el mobiliari i equipament corresponent i pl.anols
d'instal·lacions.
e) Organigrama amb' identificaci6 de les unitats que integrin tant I'estructura
organitzativa com I'oferta assistencial del centre o servei sanitari, amb identificaci6 deis
diferents responsables i la seva tilulaci6, quan sigui requerida especlficament per
ocupar el 1I0c.

f) Declaraci6 expressa de l'acceptaci6 del cárrec del responsable assistencial del
centre o servei de medicina de ¡'esport, quan escaigui.
g) Certificacions de lflols académics o professionals del personal del centre o servei,
que siguin exigibles per ra6 de ¡'oferta assistencial d'aquest, aixi com ¡'acredilaciQ de la
col·legiaci6.
h) Documentaci6 acreditativa del vincte professional existent entre el centre o servei i
els professionals sanitaris que hi treballen.
i) Pla funcional globa! i de les unitats que integren el centre o servei, amb indicaci6 del
conjunt de tecniqués, tecnologies i procediments que constitueixin la seva oferta
assistencial.

j) Memoria descriptiva de I'equipament, material, instrumental
compta el centre o servei.

utillatge amb que

k) Cópia de la p61issa d'asseguran9a de responsabilitat civil que cobreixi els danys que
es puguin ocasionar a tercers en les seves instal'lacions i en el desenvolupament de
les seves activitats sanitáries.
1) Declaració responsable relativa ¡¡I compliment deis requisits establers per la
normativa sanitaria vigent, i particularment sobre história i documentaci6 cllnica,
consentimenl informal, gestió de residus sanitaris, formació continuada del personal
sanitari, dipósit de medicaments, fulls de reclamaci6, protecci6 de dades, i disposici6
de guies assistencials basades en I'evidencia cientlfica disponible.
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m) Justificant del pagament de les taxes.
Els documents acreditatius requerits poden ser substitu'lts per la prévia comprovaci6
per I'OGE de la concurréncia deis requisits per mitjans telematics, quan aixó sigui
técnicament possible.
7.3 L'Oficina de Gesti6 Empresarial ha de verificar, en el mateix moment en qué es
presenta la sol'licitud, que s'aporten tots els documents preceptius d'acord amb aquest
article i, quan aixó sigui possible, ha de comprovar per mitjans telematics el requisits
deciarats pel titular, aixi com verificar el pagament de la taxa.
Article 8
Informe del Consell Catala de l'Esport
8.1 La Unitat d'Esport i Salut del Consell Cata la de ¡'Esport ha d'emetre un informe
preceptiu i vinculant sobre les soHicituds d'acreditaci6 com a centre o servei de
medicina de I'esport, de qualsevol nivell. L'esmentat informe, que té el caracter de
determinant del contingut de la resolució del procediment, ha de valorar el compliment
pel centre o servei deis requisits establerts en I'annex d'aquest Oecret.
8.2 A aquests efectes, I'Oficina de Gestió Empresarial ha de trametre a la Unitat
d'Esport i Salut del Consell Catala de l'Esport, la sol, licitud amb la documentació
presentada.
8.3 L'informe ha de ser emés, amb el vistiplau del/de la presidenUa del Consell Catala
de l'Esport, i lIiurat, juntament amb la documentació original presentada pel centre o
servei, a la direcci6 general competent en matéria d'ordenació i regulaci6 sanitaries en
el lermini maxim d'uri mes de I'entrada de la sol'licitud en el regislre de la Unitat
d'Esport i Salut del Consell Catala de l'Esport.
Article 9
Vigéncia, renovaci6 i revocaci6 de les acreditacions
9.1. El termini de vigéncia de les acreditacions és de 6 anys comptadors des de
I'endema de la data de la resoluci6.
9.2 L'acreditació es pot renovar per terminis de durada igual, mitjanyant sol licitud del
centre o servei formulada dins deis tres mesos anteriors a la finalilzació de la seva
vigéncia, acompanyada d'una de.claració responsable del/de la titular que reculli ,que
s'han mantingut inalterades i es continuen complint totes les condicions i requisits que
van determinar I'atorgament inicial de ¡'acreditació.
Les soHicituds de renovaci6 s'han de presentar davant l'Oficina de Gesti6 Empresarial
(OGE), mitjanyant imprés normalilzat que es pot descarregar des de la seu corporativa
electrónica de la Generalitat de Catalunya (hltp://seu.gencat.cat), sens perjudici del
dret de les persones interessades a presentar els documents d'acord amb el que
disposa I'article 25.1 de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurldic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
9.3 Els centres i serveis de medicina de I'esport han de mantenir, durant la vigéncia de
I'acreditació, les condicions que han determinat que els hagi estat atorgada. La
direcció general del departament competent en matéria d'ordenacl6 i regulaci6
sanitaries pot revocar i'acreditació atorgada, p'révia la tramitaci6 de I'expedient
corresponent, que ha d'incloure un informe del Consell Catala de l'Esport, i amb
audiéncia de I'entitat interessada, quan es constati que no es compleixen, de forma
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inicial o sobrevinguda, les condicions o requisits que van determinar el seu
atorgament. Durant la tramitaci6 der procediment de revocaci6, es pot acordar la
suspensi6 del funcionament del centre per raons sanitaries, d'higiene o de seguretat
per als pacients, degudament motivades.
Article 10
Inscripci6 registral deis centres i serveis acreditats
Les acreditacions atorgades d'acord amb aquest capitol s'inscriuen d'ofici en el
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris.
Article 11
Modificaci6, trasllat i tancament
Les sol'licituds de modificacl6, trasllat i tancament deis centres i serveis acreditats de
medicina de I'esport es tramitaran per la direcci6 general competent en materia
d'ordenaci6 i regulaci6 sanitaries del departament competent en materia de Salut
d'acord amb el procediment establert per la modificaci6, el trasllat o el tancament de
centres, serveis o establiments sanitaris, i s'inscriuran d'ofici en el Registre de centres,
serveis i eslabliments sanitaris. En el cas de la modificad6 de centres i serveis de
medicina de I'esport, es preceptiva l'emissi6 de I'informe que regula I'article 8, amb la
tramitaci6 que s'eslableix al mateix article..
Capitollll Esport adaptat
Article 12
Esport adaptat
A I'empara del que estableix I'article 49 del Text únic de la L1ei de I'esport, i per tal de
promoure el desenvolupament de l'educaci6 fisica i de les activilats esportives en les
persones discapacitades, el departament competent en materia de salul i el Consell
Calalá de l'Esport han d'actuar de forma coordinada, a fi de fomentar la realilzaci6 deis
seguiments i els controls a que fan referencia els articles 4 i 5 d'aquest Decret en els
pra~ticants d'aclivitats f1siques adaptades.
Disposici6 transitoria
Acreditacions anteriors
Els centres i serveis acreditats de conformitat amb el Decret 323/1992 que ara es
deroga, tenen un termini d'un any des de I'entrada en vigor d'aquest Decret, per
adequar-se als requisils que s'hi estableixen. A aquests efectes, abans de l'expiraci6
d'aquest lermini, hauran de presentar una sol, licitud de renovaci6 de la. seva
acreditaci6 amb subjecci6 als requisits i procedinient que s'estableixen en el present
Decret. Si es verifica el compliment deis requisits que estableix aquest Decret,
s'emelra una resoluci6 d'acredilació, amb la vigencia establerta a I'article 9; en cas
contrari, la direcci6 general competenl en materia d'ordenació i regulaci6 sanitaries del
departament competent en materia de Salul revocara I'acreditació atorgada, previa
audiencia a la persona interessada i d'acord amb el procediment establert, que ha
d'incloure un informe del Consell Catalá de l'Esport.
Disposici6 derogatoria
Queden derogades toles aquelles normes del mateix rang o inferior que s'oposin a
aquesl Decret i, de forma expressa:
- el Decret 323/1992, de 28 de desembre, pel qual es regula el procediment
d'acreditaci6 deis centres i serveis de medicina de I'esport.
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- "apartal 19 de I'annex del Oecrel 180/1994, de 13 de julior, pel qual es modifiquen
diversos procedimenls en matéries de la compeléncia del Oepartamenl de Sanital i
Segurelal Social, a ¡'efecle de la seva adequaci6 a les previsions de la L1ei 30/1992, de
26 de novembre, de régim juridic de les administracions públiques ¡del procedimenl
administratiu comú.
Oisposicions finals
Primera. Oesenvolupament
Es faculta la persona titular del departamenl compelent en matéria esportiva i la
persona titular del departament competent en matéria de salut per dictar les normes i
prendre les mesures oportunes per al desplegament i l'execuci6 d'aquest Oecret 1,
particularment, per a modificar, mitjanyant Ordre conjunta, el contingut del seu annex.
Segona. Unital d'Esport i Salut
Es modifica I'apartal b) de I'article 22 del Oecret 215/2005, d'11 d'octubre, de
reestructuraci6 de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Catala de l'Esport, el
qual queda redactat de la manera segUent: "Emetre un informe, preceptiu i vinculanl,
sobre l'acreditaci6 i fer el seguiment de centres i serveis de medicina de I'esport".

Barcelona, __ de

de 2014

Artur Mas i Gavarr6
Presidenl de la Generalilal de Catalunya

Francesc Homs i Molisl
Conseller de la Presidéncia

Boj Ruiz i Garcia
Conselier de Salut
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Annex
Requisits per les acreditacions com a centre o servei de medicina de I'esport:

Requisits relatius al personal sanitari
Tots els centres i serveis han de comptar amb personal facultatiu en possessi6 del tltol
d'especialista en Medicina de l'Educaci6 FIsica i l'Esport i personal de suport en I'ambit
sanitari i administratiu.
Els centres i serveis que optin a l'acreditaci6 de nivell avanyat (Nivell 2), a més, han de
comptar amb personal sanitari de suport en I'ambit de la medicina de I'esport, i els que
optin a I'acreditació de nivell preferent (Nivell 3) han de comptar amb especialistes en
Cardiologia, Cirurgia Ortopédica i Traumatologia i d'altres especialitats afins i que
aportin valor afegit a I'activitat principal.
Tot el personal sanitari que presti els seus serveis en un centre o servei de medicina
de I'esport ha de comptar amb la formaci6 que, en cada cas, exigeixi la normativa
vigent i, obligatóriament, en Reanimaci6 Cardio-Pulmonar (RCP) bésica.

Requisits relatius al Pia funcional del cenlre o servei
Tots els centres i serveis han de comptar amb un Pla funcional que ha de comprendre:
En tots els cenlres i serveis (Nivell 1, 2 i 3):
a} Model de documentació cllnica (historia cllnica, consentiments informats, model de
dictamen d'aptitud) i documentació esportiva
b} Protocol d'exploraci6 cllnica per aparells i sistemes .
c} Protocol d'actuació en cas d'emergéncia cardiorespiratória
d} Protocol de neteja, desinfecci6 i esterilitzaci6, si escau.
En els cenlres i serveis de nivell avanyat (Nivell 2), addicionalment
e} Protocol de derivaci6 per a la realitzaci6 de proves complementaries per al
diagnostic de les diverses patologies relacionades 8mb I'exercici de I'esport i per a
I'analisi de mostres biologiques
f) Conveni formalitzat amb els centres sanitaris col'laboradors autoritzats, per a la
realitzaci6 de proves complementaries.
g} Protocol de realitzaci6 de proves d'esfory maximes amb determinaci6 de
parametres metabolics i respiratoris.
En els centres i serveis de nivell preferent (Nivell 3), addicionalment
e} Unilat de diagnostic per imatge propia i conveni de coHaboració formalitzat amb
altres cenlres sanilaris autoritzats per a la realitzaci6 de proves complementaries d'alta
especificitat i tecnologia.
f) Capacilat de formació de professionals sanitaris en I'ámbit de la Medicina de I'esport
i disciplines afins, d'acord amb la normativa reguladora d'aplicaci6.

Requisits relatius a I'ulillatge i equipament
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Tots els centres o serveis de medicina de I'esport hauran de disposar del segUent
ulillatge:
a) Electrocardiograf de repos
b) Espirometre per a reaiitzar proves funcionals respiratories
c) Equipament per a realitzar mesures biométriques
d) Aparells per a la realitzaci6 de proves d'esfor,,: mlnim, per a la valoraci6 de les
diferents vies metaboliques i d'adaptaci6 general
Els centres i serveis de nivell avan,,:at i preferenl (Nivell 2
addicionalment a I'anterior:

3), han de disposar,

e) Aparell per a la realitzaci6 de proves d'esfor,,: maximes, per a la valoraci6 de
parametres metabolics i respiratoris.
Els centres i serveis de nivell preferent (Nivell 3), han de disposar, addicionalment a
tots els anteriors:

f) Equipament basic de diagnostic per imatge
L'ulillatge cllnic i la resta de material de qué disposin els centres i serveis de medicina
de I'esport han de tenir la qualitat necessaria per poder complir de forma adienl els
prolocols de valoraci6 ¡han d'estar degudament homologats. De tots ells s'lla de
disposar d'un contracte amb una empresa responsable del seu manteniment, tant
preventiu com correcliu.
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