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1-Dictamen

DICTAMEN 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 25 de novembre de 2013 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport.
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general i d’una
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades en la norma.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 5 de desembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
L’Avantprojecte de llei consta d’una exposició de motius, deu articles, dues
disposicions addicionals i una disposició final.
En l’exposició de motius es descriu el marc competencial i normatiu en què
s’insereix l’Avantprojecte de llei. També es fa una explicació de totes les
modificacions que s’introdueixen a la Llei 3/2008.
L’article 1 modifica l’article 1.5 de la llei 3/2008 per incloure en l’àmbit de la
Llei les activitats de busseig professional i les de salvament i socorrisme.
L’article 2 modifica els apartats 1 i 2 de l’article 2 de la Llei 3/2008. Es fa
referència als nivells del Marc europeu de les qualificacions i a la valoració
de les competències professionals. També es modifica la nomenclatura de
dues professions que ara passaran a denominar-se “monitors i monitores
esportius” i “entrenadors i entrenadores esportius”.
L’article 3 incorpora un nou article, el 6 bis, que regula l’acreditació de la
formació per a l’exercici professional.
L’article 4 incorpora un nou apartat a l’article 8, per tal de possibilitar el
reconeixement i la incorporació dels professionals inscrits en el Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya a altres registres d’altres
estats membres de la Unió Europea.
L’article 5 modifica els apartats q) i t) de l’article 9, per clarificar la redacció
de dues de les obligacions dels professionals de l’esport.
L’article 6 incorpora una nova disposició addicional que regula la
incorporació al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya de
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professionals del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a
Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu.
L’article 7 incorpora una nova disposició addicional que regula l’acreditació
de professionals de les modalitats i disciplines esportives reconegudes per
l’Administració esportiva catalana, que estan inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat i que no estan reconegudes com a
modalitats esportives pel Consell Superior d’Esports. També regula
l’acreditació de professionals de les modalitats i disciplines esportives que
tot i estar reconegudes pel Consell Superior d’Esports no se n’ha publicat el
seu pla formatiu.
L’article 8 modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera i
regula l’acreditació i la incorporació registral per a l’exercici de les
professions de l’esport dels monitors o monitores esportius i dels
entrenadors o entrenadores esportius.
L’article 9 modifica la disposició final setena i autoritza la persona titular del
departament competent en matèria d’esports per regular l’acreditació de la
formació complementària i l’experiència professional.
L’article 10 modifica la disposició final vuitena per establir que les
federacions esportives poden realitzar una formació mínima per tal de
garantir la salut dels practicants de l’esport.
La disposició addicional primera estableix la substitució d’unes referències
de la norma.
La disposició addicional segona estableix que als professionals dels centres
d’immersió no els és d’aplicació aquesta Llei ni han d’estar inscrits al
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
La disposició final estableix que les titulacions o certificacions que habiliten
per exercir les professions seran exigibles a partir de l’1 de gener de 2015.

III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana unificar el que s’estableix al penúltim paràgraf del
preàmbul i a l’article 10, ja que en un lloc s’estableix el caràcter
obligatori i en l’altre el caràcter potestatiu del fet que les federacions
esportives desenvolupin la formació mínima sobre salut.
2. El CTESC recomana que en els paràgrafs 1 i 4 de l’article 6 es concreti
quina és la tramitació oportuna.
3. El CTESC proposa la modificació de l’article 8 per tal que, durant el
període transitori, les persones que disposin dels certificats enumerats
en aquest article puguin sol·licitar elles mateixes l’acreditació.
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IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 9 de desembre de 2013

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formula Foment del Treball Nacional, integrant
del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en
relació amb el Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
Foment del Treball, pel que fa a l’article 2, considera que el fet que els
professionals disposin de competències exclusives pot no ajustar-se a
l’article 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, el
qual estableix que els estats membres faran allò necessari perquè els
prestadors no es vegin subjectes a requisits que els obliguin a exercir
exclusivament una activitat específica o que limitin l’exercici conjunt o en
associació de diverses activitats. En aquest sentit, considera que és
necessari garantir que els professionals puguin oferir serveis
multidisciplinaris i que les restriccions es limitin a allò estrictament necessari
per garantir la imparcialitat, la independència i la integritat de les professions
regulades.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Joan Canals i Oliva
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Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport.
Preàmbul
Amb data 2 de maig de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la Llei 3/2008 de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que regula els
aspectes bàsics de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, estableix d’una
manera expressa quines són aquestes professions, determina les titulacions necessàries per
exercir-les i atribueix a cada professió el seu propi àmbit funcional general.
Transcorreguts cinc anys des de l’aprovació de la Llei, l’Administració esportiva de la
Generalitat, per la seva experiència acumulada en l’aplicació de la norma, ha detectat la
necessitat d’efectuar modificacions en diversos preceptes, dotant-los d’una nova redacció,
així com també durant aquest període s’ha posat de manifest la conveniència de recollir i
donar regulació legal a diferents situacions que es plantegen dins de l’ampli col·lectiu que
desenvolupa la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en alguns
supòsits, davant d’un buit legal, al qual cal donar un contingut normatiu.
En aquest període de temps s’ha produït el desenvolupament reglamentari de la Llei 3/2008
que cal considerar com a factor fonamental, ja que ha estat l’aplicació de les normes de
desenvolupament una de les causes més rellevants que han conduit a plantejar la present
modificació del text legal.
Així, mitjançant el Decret 68/2009, de 28 d’abril, es va regular el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya.
S’aprovà també el Decret 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment
d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, sobre
l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei que
va desplegar reglamentàriament la disposició transitòria primera de la citada Llei 3/2008.
Mitjançant aquesta norma es va articular un procediment que va permetre habilitar les
persones que havien estat treballant professionalment abans de la publicació de la Llei, a fi
que amb aquesta habilitació poguessin seguir exercint la professió. El decret va fixar un
termini per a l’habilitació que ja va concloure.
I mitjançant la Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, es va regular el procediment de
validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de formacions
esportives en període transitori, a partir de la qual es van publicar diverses convocatòries de
validació. Aquestes disposicions van establir uns períodes per tramitar les inscripcions en el
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, un cop obtingudes les
validacions, períodes que ja han transcorregut.
D’altra banda cal destacar que, tal com preveu l’Acord de la Subcomissió de Seguiment
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en
relació amb la Llei 3/2008, en la reunió duta a terme el dia 29 de gener de 2009, i al qual es
va donar publicitat mitjançant Resolució IRP/262/2009, de 9 de febrer, el Consell de Govern
de la Generalitat de Catalunya es compromet a promoure’n la modificació del text.
Per això, i per tal de donar compliment a l’Acord esmentat, en la modificació de la Llei es
preveu que, per a l’exercici de les professions que s’hi regulen, les formacions es poden
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acreditar, tant mitjançant els títols als quals al·ludeix l’articulat de la Llei, com per altres
noves titulacions exigibles a mesura de la seva implantació, i també per les titulacions
obtingudes en els Estats membres de la Unió Europea.
Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions es poden acreditar mitjançant els
certificats d’acreditació, de professionalitat o d’altres reconeixements que duguin a terme els
departaments competents en matèria d’educació, ocupació i esport.
La primera modificació del text legal la trobem en les professions que resten fora de l’àmbit
de la Llei 3/2008. Des de la publicació de la Llei s’han regulat les formacions de modalitats
esportives com el salvament i socorrisme, i el busseig esportiu amb escafandre autònom. En
el text de la Llei que ara es modifica, aquestes activitats professionals i no merament
esportives estaven exemptes del seu compliment. Aquest fet era produït per l’existència de
dues formacions i certificacions diferenciades: la professional utilitària i la merament
esportiva.
En el cas del busseig i atenent a la publicació dels nous títols de formació professional
mitjançant el Reial decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic
esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom, apareixen nous escenaris ja que el
Reial decret va derogar a partir del setembre de l’any 2011 el Decret 2055/1969, de 25 de
setembre, pel que es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques en el que es refereix als
títols de bussejador monitor i bussejador instructor. Per aquest motiu, situa aquests
professionals en el sector i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les professions de
l‘esport, concretament en les professions dels monitors esportius o entrenadors esportius, a
excepció dels centres d’immersió regulats per la seva pròpia normativa.
Una situació similar és la dels professionals de salvament i socorrisme, respecte als quals es
va publicar el Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel que s’estableix el títol de tècnic
esportiu en salvament i socorrisme i que en el seu perfil i competències professionals
determina les funcions tant utilitària com esportiva i, per aquest motiu, situa aquests
professionals en el sector i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les professions de
l’esport, concretament en les professions dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.
Una altra de les primeres novetats de la present regulació és la incorporació, dins de
l’articulat, de la referència als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, així com la
valoració de les competències professionals.
Ara amb la present modificació, la proposta de recomanació 2006/1063 (COD) del
Parlament Europeu i del Consell Europeu, que ja es va tenir en compte per a l’aprovació de
la Llei 3/2008, continua essent un referent que s’ha utilitzat per a la valoració de
competències, l’assignació d’àmbits de treball i el control adequat de l’exercici dels
professionals.
La modificació també incideix en la nomenclatura de dues professions de l’esport que s’han
modificat, a fi d’identificar més clarament la professió amb el sector esportiu: es tracta de les
professions d’animador o animadora i monitor o monitora esportiu professional i dels
entrenadors o entrenadores professionals.
També s’ha considerat convenient incloure a l’articulat la possibilitat del reconeixement i
incorporació dels i les professionals, degudament inscrits en el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya, en altres registres de professionals de l’esport
d’altres estats membres de la Unió Europea, ja que en els darrers anys s’han creat alguns
registres de professionals del sector esportiu a nivell europeu.
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Quant als deures dels i les professionals, per tal de clarificar-los, s’ha puntualitzat i millorat el
redactat en el que fa referència a dues de les obligacions dels professionals.
La nova regulació es completa amb la incorporació d’algunes disposicions addicionals i la
modificació de disposicions transitòries i finals contingudes en el text de la Llei 3/2008, per
tal d’atendre noves necessitats detectades en el sector professional regulat per la Llei, i a les
quals cal donar la cobertura legal necessària:
Així, s’ha incorporat una disposició addicional quarta, ja que s’ha estimat que cal resoldre, a
demanda del sector professional, la situació derivada dels tècnics que es dediquen a
desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves
menors d’edat, ja sigui el personal que s’encarrega de la dinamització i desenvolupament de
les pròpies activitats poliesportives, com també el personal que intervé en esdeveniments
esportius per a menors d’edat. Aquest sector, que porta a terme activitats d’iniciació en
associacions i agrupacions esportives, entitats locals o centres educatius, on es realitzen
activitats poliesportives, actualment no està regulat a la Llei de les professions de l’esport i,
atès que la voluntat de la Generalitat és incloure-l’hi, s’ha previst l’esmentada disposició
addicional.
En la mateixa disposició addicional s’ha estimat també que cal resoldre, a demanda del
sector federatiu i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la situació de les
persones que es dediquen a desenvolupar tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva
concreta en les entitats esportives.
D’altra banda, cal exposar altres dues situacions problemàtiques en què es troben alguns
professionals des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 i que, en alguns casos, es veuen
impossibilitats de complir amb l’obligació d’estar registrats com a professionals a Catalunya,
problemàtica que es vol resoldre amb la incorporació d’una nova disposició addicional
cinquena.
La primera situació s’ha detectat en els tècnics que professionalment exerceixen com a
entrenadors o entrenadores professionals de modalitats esportives legalment reconegudes
pel Consell Català de l'Esport, que estan assumides per federacions esportives catalanes
inscrites al Consell Català de l'Esport, però als qual l’Administració no els pot oferir formació
oficial, ja que la modalitat no esta reconeguda per part del Consell Superior d’Esports.
L’article 8 de la Llei estatal 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport atribueix al Consell Superior
d’Esports la competència per a reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva.
La segona d’aquestes situacions ve determinada per la normativa de la formació, tant dels
ensenyaments esportius com la dels tècnics d’esport en període transitori, de les modalitats
esportives legalment reconegudes, també d’acord amb el citat article 8 de la Llei estatal
10/1990, de l’esport.
En la formació en modalitats esportives reconegudes pel Consell Superior d’Esports en
període transitori, i que encara no s’ha publicat el pla formatiu de la modalitat o especialitat
esportiva en el BOE, no es pot desenvolupar la formació a Catalunya.
Davant d’aquestes dues situacions i per tal de donar una solució transitòria que permeti al
col·lectiu exercir la seva professió dins la legalitat, s’ha previst que l’Escola Catalana de
l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport pugui portar a terme la formació
corresponent a les modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de
l'Esport i assignades a federacions esportives catalanes, inscrites al Consell Català de
l'Esport, encara que aquesta modalitat no estigui reconeguda pel Consell Superior d’Esports.
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I que, així mateix, pugui transitòriament oferir formació respecte a les modalitats esportives
que es troben en període transitori i que no tenen encara el pla formatiu publicat en el BOE.
D’aquesta manera, els i les professionals podran ser inscrits al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya, al qual sense aquesta formació no hi podien accedir.
Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició transitòria tercera, donada la diversitat
de situacions i problemes plantejats davant l’Administració esportiva per part de múltiples
entitats esportives i tècnics en actiu, els quals, tot i que el Consell Català de l’Esport ha
vingut realitzant una tasca important d’informació i difusió de la Llei 3/2008, encara no han
pogut adaptar l’exercici de la seva professió als mandats legals.
Per això, s’ha valorat necessari que la Generalitat, mitjançant el Consell Català de l’Esport,
pugui donar sortida a aquests professionals del sector esportiu que disposen de diversos
certificats que acrediten tant la formació com l’experiència professional i se’ls atorguin les
atribucions i competències per poder incorporar-los al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya.
De l’aplicació de la Llei, un dels temes que no s’han resolt ha estat desplegar la previsió
continguda a la disposició final setena: establir i desenvolupar un procediment per tal de fixar
els mínims requisits de formació complementaria i d’experiència professional per poder
desenvolupar professionalment la tasca d’aquelles professions que estableix la Llei i que així
ho requereixin. Ara, amb la modificació d’aquesta disposició, es permet desenvolupar aquest
procediment.
Així mateix i per últim, es preveu una modificació de la disposició final relativa a la
reglamentació federativa, ja que transcorreguts els anys des de l’aplicació de la Llei 3/2008 i
atenent al desenvolupament del voluntariat, s’ha considerat necessari que les federacions
esportives realitzin una formació mínima, per tal de garantir la salut dels practicants. Aquesta
formació serà certificada per l’Administració esportiva, concretament des de l’òrgan docent
del Consell Català de l'Esport, atenent a les funcions de l’Escola Catalana de l'Esport
determinades en el Decret 4/1994, d’11 de gener.
Pel que fa a l’exigibilitat de les titulacions i certificacions regulades en la Llei s’estableix, en
una disposició final relativa a l’entrada en vigor, que només són exigibles a partir de l’1 de
gener del 2015, una vegada finalitzat el període de suspensió de la vigència dels apartats 1
(excepte els epígrafs c i d) i 3 de l’article 13 de la Llei, establert per la disposició addicional
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa, i pel Decret-llei 6/2012, del 27 de desembre.
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Article 1
Modificació de l’article 1
Es modifica l’apartat 5 de l’article 1, que resta redactat de la manera següent:
“Resten fora de l’àmbit d’aquesta llei les professions relacionades amb les activitats
nauticoesportives, les activitats esportives que es basen en la conducció d’aparells o de
vehicles de motor, amb l’excepció dels monitors esportius professionals i dels entrenadors
professionals dels esports corresponents. També en resten fora les professions exercides
pels àrbitres i els jutges esportius.”
Article 2
Modificació de l’article 2
1.Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2, que resten redactats de la manera següent:
“1 S’entén per professió de l’esport, a l’efecte d’aquesta llei, la que s’exerceix específicament
en els diversos àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjançant l’aplicació de
coneixements i tècniques propis de les ciències de l’esport. Els diferents graus de
coneixements, habilitats i competències de cada professió estan relacionats en els nivells
del Marc europeu de Qualificacions (EQF) en 8 nivells.
Aquests professionals disposen de les competències exclusives dins del territori català en la
planificació, execució o supervisió detallada dels plans d’exercici o entrenament fonamentats
en la millor evidència científica disponible, essent responsables dins les seves atribucions de
vetllar per la seguretat de les persones.
Les competències i coneixements necessaris per exercir una professió es poden acreditar
mitjançant les titulacions, certificacions o l’experiència adequada acreditada segons la
normativa de referència.”
“2 Aquesta llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies de l’àmbit de
l’esport:
a) Professors i professores d’educació física.
b) Monitors i monitores esportius.
c) Entrenadors i entrenadores esportius (referits a un esport específic).
d) Directors i directores esportius.”
Article 3
Incorporació d’un nou article 6 bis.
S’incorpora un nou article 6 bis, que resta redactat de la manera següent:
“Acreditació de la formació per a l’exercici professional
Per a l’exercici de les professions a què fan referència els preceptes anteriors, les
formacions es poden acreditar tant mitjançant els títols als quals al·ludeixen aquests articles,
com per altres noves titulacions exigibles a partir de la seva implantació, i també per les
titulacions equivalents i homologades, obtingudes en els Estats membres de la Unió
Europea.
Així mateix, les formacions es poden acreditar mitjançant els certificats següents:
certificat de professionalitat
certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència
certificats de reconeixement acadèmic
certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les activitats
de dinamització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent
del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
certificat de cursos de formació de les Federacions i l’Escola Catalana de l’Esport, per al
desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica.
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certificats que resultin de les previsions contingudes en l’ordenament vigent a cada
moment.”
Article 4
Incorporació d’un nou apartat a l’article 8.
S’incorpora l’apartat 6 a l’article 8, que resta redactat de la manera següent:
“6.La Secretaria General de l’Esport ha d’establir els convenis i acords d’equiparació de
professions i competències mínimes amb altres registres de professionals de l’esport d’altres
estats membres de la Unió Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els diferents
sectors de l’esport.
Amb aquests convenis i acords signats, els i les professionals catalans inscrits al Registre
Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, poden accedir als registres de
professionals de l’esport europeus i, qualsevol professional inscrit en un registre europeu,
prèvia sol·licitud, pot accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya”.
Article 5
Modificació de l’article 9.
Es modifiquen els apartats q) i t) de l’article 9, que resten redactats de la manera següent:
“q) “Exercir l’actuació professional protegint els i les esportistes, especialment els menors
d’edat, de tota explotació abusiva. No promoure el consum de productes per a la pràctica de
les activitats físiques i esportives en l’elaboració dels quals se sàpiga, d’una manera
contrastada, que intervé mà d’obra infantil.”
t) Fer servir productes esportius adequats -calçat, roba, material i equipaments- en el procés
de fabricació dels quals no s’atempti contra el medi natural. Si en l’exercici professional hi
intervenen animals, se n’ha de garantir el bon tracte i la cura.”
Article 6
Incorporació d’una nova disposició addicional.
S’incorpora la disposició addicional quarta, que resta redactada de la manera següent:
“Disposició addicional quarta. Incorporació de professionals del sector de la dinamització
d’activitats poliesportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu.
1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya, prèvia la tramitació oportuna, les persones que es
dediquen a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a
infants i joves menors d’edat, ja sigui el personal que s’encarrega de la dinamització i
desenvolupament de les pròpies activitats esportives o poliesportives, com també el
personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.
2. Aquestes activitats poliesportives es porten a terme en patronats municipals, ajuntaments,
consells comarcals, AMPA, centres educatius, associacions esportives escolars, consells
esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del
Consell Català de l’Esport.
3. Atès que no existeix formació oficial inicial poliesportiva en aquestes activitats, en un nivell
bàsic, i amb la finalitat que aquest sector no resti fora de la Llei de les professions de
l’esport, l’Administració ha d’oferir una oferta formativa especifica, atenent als mínims
establerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha de desenvolupar i certificar, un cop
superada la formació, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan docent del Consell Català
de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
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4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Administració esportiva de la Generalitat ha
d’incorporar al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, prèvia la tramitació
oportuna, les persones que es dediquen a desenvolupar la iniciació esportiva bàsica que
doni resposta a unes necessitats del sector de l’esport federat. que no quedaven prou
recollides amb la formació reglada dels ensenyaments esportius de règim especial.
5. Atesa la realitat del desenvolupament de les activitats d’una modalitat esportiva a nivell
bàsic, que es porten a terme en federacions esportives, consells esportius i entitats
degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de
l’Esport, i ates que les federacions esportives catalanes desenvolupen formació per atendre
a aquestes persones que es dediquen a desenvolupar tasques molt bàsiques en una
modalitat esportiva, i per tal que aquest sector no resti fora de les professions de la Llei, cal
reconèixer aquesta formació per part del centre docent de l’Escola Catalana de l’Esport com
a crèdits i unitats formatives. D’aquesta manera l’Escola Catalana de l’Esport podrà lliurar un
certificat per la incorporació d’aquestes persones al Registre de Professionals de l’Esport de
Catalunya.
6. Els o les professionals que disposin d’aquestes certificacions esmentades en ela apartats
3 i 5 s’han d’inscriure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
Article 7
Incorporació d’una nova disposició addicional.
S’incorpora la disposició addicional cinquena, que resta redactada de la manera següent:
“Acreditació de professionals de les modalitats i disciplines esportives reconegudes per
l’Administració esportiva catalana i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya o d’aquelles que, tot i estar reconegudes pel Consell Superior
d’Esports, no se n’hagi publicat el pla formatiu.
1. Transitòriament a Catalunya, l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del
Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a terme la formació de
les modalitats esportives que estan inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, però no estan reconegudes com a modalitats esportives pel
Consell Superior d’Esports i, per tant, no es pot desenvolupar la formació oficial i
reconeguda a nivell estatal.
2. Així mateix, i pel que fa a les modalitats esportives reconegudes pel Consell Superior
d’Esports, en període transitori, i de les quals encara no s’ha publicat el pla formatiu en el
Butlletí Oficial de l’Estat, transitòriament l’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme la
formació d’aquestes modalitats.
3. Aquesta formació ha de complir amb els continguts mínims establerts en la normativa
vigent. D’aquesta manera, els i les professionals que superin el curs de formació i disposin
del certificat acreditatiu de l’Escola Catalana de l'Esport, s’han d’inscriure d’ofici en el
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en la modalitat o especialitat que
correspongui.”
Article 8
Modificació de la disposició transitòria tercera.
Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera, que resten redactats de la
manera següent:
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“Acreditació i incorporació registral per a l’exercici de les professions de l’esport dels
monitors o monitores esportius i dels entrenadors o entrenadores esportius.
1. Per a l’exercici de les professions de monitor o monitora esportiu i entrenador o
entrenadora esportiu en què el Govern, a proposta dels agents esportius i socials
interessats, verifiqui una manca real de professionals titulats per a atendre la demanda
existent, o en el cas que es constati l’existència de nous àmbits de treball amb una manca
de formació específica, cal acreditar les persones que disposin d’algun dels certificats
següents:
1.Certificat de Professionalitat de la família de les activitats físiques i esportives, lliurat pel
Departament d’Empresa i Ocupació.
2.Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència lliurat pel Departament
d’Ensenyament.
3.Certificat de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència
laboral o en activitats socials lliurat pel Departament d’Ensenyament.
4.Certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les
activitats de dinamització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan
docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
5. Certificat de cursos de formació de les Federacions i l’Escola Catalana de l’Esport, per al
desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica.
6. Certificats que resultin de les previsions contingudes en l’ordenament vigent a cada
moment.
També es considera que té la competència professional suficient tothom qui tingui el
certificat corresponent al primer nivell o el cicle inicial del grau mitjà dels ensenyaments
esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori, en relació a la modalitat
esportiva.
Les persones que disposin de qualsevol d’aquests certificats poden sol·licitar la inscripció al
Registre Oficial de Professionals de l'Esport”.
Article 9
Modificació de la disposició final setena.
Es modifica la disposició final setena, que resta redactada de la manera següent:
“Autorització per regular l’acreditació de la formació complementària i l’experiència
professional.
Es faculta a la persona titular del departament competent en matèria d’esports perquè
determini, mitjançant una ordre, el procediment i les condicions per acreditar la formació
complementaria i l’experiència professional que aquesta llei preveu per poder exercir alguna
de les professions regulades.”
Article 10
Modificació de la disposició final vuitena.
Es modifica la disposició final vuitena, que resta redactada de la manera següent:
“Reglamentació federativa de les activitats de voluntariat i similars.
Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei de les activitats en el marc de les
relacions de voluntariat, d’amistat, familiars i les que siguin anàlogues, les federacions
esportives poden regular-les en el marc de les activitats que els són pròpies, d’acord amb el
Text únic de la Llei de l’esport.
Per a garantir la salut dels practicants de l’esport de què es tracti, o d’acord amb els riscos
que les activitats puguin portar implícits, les federacions esportives poden desenvolupar una
formació mínima sobre com ha d’actuar el voluntari o la voluntària en la modalitat esportiva
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que pertoqui. Aquesta formació l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com a
òrgan docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de les federacions esportives catalanes corresponents. Un cop realitzada la
formació, l’Escola Catalana de l'Esport ha de lliurar un certificat d’assistència.”
Disposicions addicionals
Primera
Substitució de referències
Com a conseqüència de la modificació de l’article 2.2, se substitueixen totes les referències
que el text de la Llei fa a la professió de ”animadors o monitors esportius professionals” per
“monitors o monitores esportius” i la referència que es fa als “entrenadors professionals” per
“entrenadors o entrenadores esportius”.
Segona
Professionals dels centres d’immersió
Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, d’acord amb la seva normativa
reguladora, resten habilitats per a exercir les funcions de personal tècnic d’un centre
d’immersió les persones que disposin del certificat del cicle inicial o del cicle final de tècnic
de busseig esportiu amb escafandre autònom, així com les persones que disposin dels
certificats de les resolucions d’equiparació emesos pel departament competent en matèria
de pesca i afers marítims, d’acord amb la seva normativa reguladora específica. A aquests o
aquestes professionals no els és d’aplicació aquesta Llei ni han d’estar inscrits al Registre
Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.
Disposició final
Entrada en vigor
Les titulacions o certificacions que habiliten per a exercir les professions regulades en
aquesta Llei són exigibles a partir de l’1 de gener de 2015.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
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