Dictamen 07/2019 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme.

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 30 de setembre del 2019.
El Projecte de decret té per objecte establir una nova regulació de l’habilitació de guia de
turisme, mitjançant la qual les persones interessades puguin accedir a l’activitat en qualsevol
moment i sense necessitat d’esperar a la convocatòria d’un examen. A més, la nova regulació
preveu que les persones que disposin d’habilitació com a guia de turisme puguin optar, a
través d’un procediment voluntari, a l’obtenció d’una distinció de qualitat.
El nou procediment d’acreditació d’una titulació i una competència professional es fa
mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant el frontal de tramitació, és a dir
a l’Oficina de Gestió Empresarial, en tant que és la responsable d’impulsar i implantar la
Finestreta única Empresarial de les administracions públiques a Catalunya.
La nova habilitació de guia de turisme de Catalunya és necessària per a exercir l’activitat dins
dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya i de monuments declarats Bens
Culturals d’Interès Nacional, i es preveu que un cop obtinguda no hagi de ser renovada.
La nova regulació recull així mateix el procediment de reconeixement de qualificacions
professionals, d’acord amb la Directiva 2005/36/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 7
de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, i al Real Decret
581/2017, de 9 de juny, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva
2013/55/UE del Parlament europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, pel qual es
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el
Reglament (UE) 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema
d’Informació al Mercat Interior (Reglament IMI).
A més, el Projecte de decret fa esment a la possibilitat que els guies de turisme de Catalunya
puguin obtenir, de forma voluntària, una certificació de qualitat, dins el sistema català de
qualitat turística regulat per l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del
sistema català de qualitat turística.
Aquest segell de qualitat, avalat per l’administració turística, permetria als guies de turisme de
Catalunya que ho desitgin realitzar el guiatge d’acord amb la seva especialització segons les
titulacions o aptituds que acreditin, com per exemple una especialització en patrimoni cultural,
natural, immaterial, rutes temàtiques, literàries, insòlites, o les que resolgui la comissió de
valoracions que es creï d’acord amb el Sistema Català de Qualitat Turística.

