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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008,  
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 200-00015/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers 
Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, 
nomenada el dia 11 de febrer de 2015 i integrada per 
la diputada Maria Senserrich i Guitart, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, que n’ha estat de-
signada ponent relatora, Albert Donés Antequera, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari So-
cialista, Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans i Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt, de conformitat amb 
el que estableix l’article 109.4 del Reglament del Par-
lament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 10 
de març i 7 d’abril de 2105. Han assessorat la Ponèn-
cia la lletrada Esther Andreu i Fornós i les assessores 
lingüístiques Margarida Sanjaume i Marta Perxacs, i 
l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal 
i Galí.

Després d’estudiar el Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, la Ponència ha establert l’in-
forme següent

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport

Tram. 200-00015/10

Text presentat

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 professi-
ons 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.»

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

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’aques-
ta llei, la que s’exerceix específicament en els diversos 
àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjan-
çant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de 
les ciències de l’esport. Els diferents graus de conei-
xements, 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 ci-
entífica 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 se-
güents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 
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»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.»

Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

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: 

[...]

«2. Aquesta llei reconeix i regula les professions se-
güents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

»a) Professors i professores d’educació física

»b) Monitors i monitores esportius i poliesportius

»c) Tècnics i Tècniques o Instructors i Instructores fe-
deratius

»d) Entrenadors i Entrenadores professionals

»e) Directors i directores esportius.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

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’aques-
ta llei, la que s’exerceix específicament en els diversos 
àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjan-
çant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de 
les ciències de l’esport. Els diferents graus de conei-
xements, 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 cientí-
fica, havent de vetllar dins les seves atribucions 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.

»L’exercici d’una professió de l’esport es pot dur a ter-
me tant en l’àmbit del voluntariat com en el professio-
nal per compte propi o per compte d’altri, d’acord amb 
les característiques i condicions, en cada cas, de la 
prestació del servei.»

«2. Aquesta llei reconeix i regula les professions se-
güents 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.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 2

«[...] ciències de l’esport. Els diferents graus de conei-
xements, habilitats i competències de cada professió es-
tan relacionats en els nivells del Marc europeu de Qua-
lificacions (EQF) en 8 nivells.

»Aquests professionals participen en la planificació, 
execució o supervisió detallada dels plans d’exercici 
o entrenament fonamentats en la millor evidència ci-
entífica 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 corresponents segons la normativa de refe-
rència.» 

«2. Aquesta llei reconeix [...].»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Ciutadans (2)

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2, que res-
ten redactats de la manera següent: 

«Professions pròpies de l’esport i àmbit funcional ge-
neral

1. Els professionals de l’esport son les persones que 
exerceixen una tasca formativa pròpia de les ciències 
de l’esport, mitjançant transmissió de coneixements i 
l’aplicació de tècniques especifiques en cadascuna de 
les diferents disciplines esportives.

Es considera exercici professional, a l’efecte d’aquesta 
llei, la prestació dels serveis propis de les professions 
de l’esport mitjançant remuneració, quedant excloses 
les activitats realitzades en el marc de relacions de vo-
luntariat.

Els professionals de l’Esport tenen competències per 
l’exercici de llurs funcions en tot el territori de Cata-
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lunya pel que fa a i realitzar totes les funcions instru-
mentals o derivades, tals com planificar, programar, 
coordinar, tutoritzar o dirigir els plans d’exercici o en-
trenament de l’activitat esportiva, essent responsables, 
dintre de les seves atribucions, de vetllar per la salut i 
seguretat de les persones.

Per exercir com a professional de l’esport es requeri-
ran els títols mínims i les acreditacions previstes en la 
legislació bàsica dictada per l’Estat en la matèria i en 
la regulació establerta en aquesta llei.

2. Aquesta llei ordena les professions de l’esport en les 
següents categories: 

a) Professors i professores d’educació física.

b) Monitors i monitores esportius.

c) Entrenadors i entrenadores esportius (de la modali-
tat o especialitat esportiva corresponent).

d) Directors i directores esportius.»

Addició de noves lletres

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)

«e) Professionals de l’esport social i de l’activitat so-
cio-sanitària.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)

«f) Les altres professions que pugui decidir crear el 
Govern en relació a l’àmbit de l’esport, previ informe 
del Consell Català de l’Esport i del Col·legi de Llicen-
ciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport de Catalunya.»

Addició de nous apartats

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

«6. El departament competent en matèria d’esport ha 
de fomentar les mesures d’acció positiva d’informació, 
orientació, motivació, assessorament o altres procedi-
ments que facilitin i fomentin la presència de dones en 
les professions pròpies de l’àmbit de l’esport regulades 
per aquesta llei. El departament haurà de presentar al 
Parlament cada dos anys un informe sobre les mesures 
adoptades i el resultat de les mateixes.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes números 2 i 7 amb la següent re-
dacció: 

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 3/2008

»1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2 de 
la Llei 3/2008, que resten redactats de la manera se-
güent: 

»1. La professió de l’esport, a l’efecte del que estableix 
aquesta llei, s’exerceix específicament en els diversos 
àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjan-
çant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de 
les ciències de l’esport. Els diferents graus de coneixe-
ments, d’habilitats i de competències de cada professió 
es classifiquen, d’acord amb el Marc europeu de quali-
ficacions (EQF), en vuit nivells.

»1 bis. Els professionals de l’esport disposen de com-
petències exclusives dins del territori de Catalunya en 
la planificació, l’execució o la supervisió detallada dels 
plans d’exercici o entrenament fonamentats en la mi-
llor evidència científica disponible, i en l’exercici de 
llurs atribucions han de vetllar per la seguretat de les 
persones. Les competències i els coneixements neces-
saris per a exercir una professió de l’esport es poden 
acreditar mitjançant titulacions, certificacions o l’ex-
periència adequada acreditada d’acord amb el que es-
tableix la normativa corresponent.

»2. Aquesta llei reconeix i regula les professions se-
güents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

»a) Professors d’educació física.

»b) Monitors esportius.

»c) Entrenadors esportius (referits a un esport especí-
fic).

»d) Directors esportius.»

»2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 2 de la Llei 
3/2008, que resta redactat de la manera següent: 

»6. El departament competent en matèria d’esport ha 
de fomentar les mesures d’acció positiva d’informació, 
orientació, motivació, assessorament o altres procedi-
ments que facilitin i fomentin la presència de dones en 
les professions pròpies de l’àmbit de l’esport regulades 
per aquesta llei. El dit departament ha de presentar al 
Parlament, cada dos anys, un informe sobre les mesu-
res adoptades i el resultat d’aquestes.»
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Addició de nous articles

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista (2)

«Article 2 bis. Addició d’un nou article 4 bis

S’addiciona un nou article 4 bis a la Llei 3/2008, del 
23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport, 
amb el següent redactat: 

Article 4 bis. Els tècnics federatius o tècniques fede-
ratives

1. La professió de Tècnic o Tècnica o Instructor o Ins-
tructora Federativa d’un esport determinat permet fer 
funcions d’instrucció esportiva, animació, control, tec-
nificació esportiva, conducció de l’activitat o pràctica 
esportiva de l’esport acreditat, la seva programació i 
avaluació dels practicants i demés funcions anàlo-
gues; si aquesta pràctica s’imparteix en la Federació 
Esportiva o en els Clubs i Escoles federades a la cor-
responent Federació Esportiva Catalana.

2. Per a exercir la professió de Tècnic o Tècnica o Ins-
tructor o Instructora federativa es requereix la corres-
ponent titulació federativa, la qual s’acreditarà mit-
jançant certificat que verifiqui la formació suficient en 
aquest nivell, emès per la Federació Esportiva de la 
modalitat corresponent.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista (3)

Article 2 ter. Modificació de l’apartat 2 de l’article 4

Es modifica l’apartat segon de l’article 4 de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril de l’exercici de les professions 
de l’esport, amb el següent redactat: 

«Article 4. els monitors i monitores esportius profes-
sionals

[...]

2. Per a exercir la professió de monitor o monitora es-
portiu en Federacions Esportives o clubs i escoles fe-
derades a la Federació corresponent, es requereix al-
guna de les titulacions següents: 

a) La Llicenciatura en ciències de l’activitat física i de 
l’esport o el títol de grau corresponent

b) El títol de tècnic o tècnica esportiu superior de l’es-
port què es tracti

c) El títol de tècnic o tècnica esportiu de grau mitjà de 
l’esport què es tracti

d) El títol federatiu acreditat mitjançant certificat que 
verifiqui la formació suficient en aquest nivell, emès 
per la Federació corresponent.

[...]»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista (4)

«Article 2 quater. Modificació de l’article 5

Es modifica l’article 5 de la Llei 3/2008, del 23 d’abril 
de l’exercici de les professions de l’esport, amb el se-
güent redactat: 

Article 5. Els entrenadors professionals

1. La professió d’entrenador o entrenadora professio-
nal d’un esport determinat permet fer l’entrenament, 
la selecció, l’assessorament, la planificació, la pro-
gramació, la direcció, el control, l’avaluació i el se-
guiment d’esportistes i d’equips, i funcions anàlogues, 
amb vista a la competició.

2. Per a exercir la professió d’entrenador o entrenado-
ra professional d’esportistes i d’equips durant llur par-
ticipació en competicions de nivell bàsic i mitjà es re-
quereix alguna de les titulacions següents: 

a) La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de 
l’esport o el títol de grau corresponent, amb formació o 
experiència en l’esport de què es tracti.

b) El títol de tècnic o tècnica esportiu superior de l’es-
port de què es tracti.

c) El títol de tècnic o tècnica esportiu de grau mitjà de 
l’esport de què es tracti.

d) El títol federatiu acreditat mitjançant certificat que 
verifiqui la formació suficient en aquest nivell, emès 
per la Federació corresponent. Aquesta titulació se-
rà vàlida per a l’exercici de la professió d’entrenador 
o entrenadora d’esportistes i d’equips de nivell bàsic i 
mitjà a Federacions esportives, clubs i escoles federa-
des a la corresponent Federació.

3. Per a exercir la professió d’entrenador o entrena-
dora professional d’esportistes i d’equips en competi-
cions d’alt nivell es requereix alguna de les titulacions 
següents: 

a) La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de 
l’esport o el títol de grau corresponent, amb formació o 
experiència en l’esport de què es tracti.

b) El títol de tècnic o tècnica esportiu superior de l’es-
port de què es tracti, tant si l’esport o la disciplina es-
portiva s’integren totalment en el sistema educatiu com 
si està en període transitori.

e) El títol federatiu acreditat mitjançant certificat que 
verifiqui la formació suficient en aquest nivell, emès 
per la Federació corresponent. Aquesta titulació serà 
vàlida per a l’exercici de la professió d’entrenador o 
entrenadora d’esportistes i d’equips d’alt nivell a Fede-
racions esportives, clubs i escoles federades a la cor-
responent Federació.
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4. A l’efecte d’aquesta llei, es considera que les per-
sones que ajuden l’entrenador o entrenadora profes-
sional a conduir o controlar els entrenaments, a re-
cuperar la condició física dels esportistes lesionats, a 
aplicar tests de valoració, a donar instruccions als es-
portistes, i en actuacions anàlogues, també exerceixen 
la professió d’entrenador o entrenadora professional i, 
en conseqüència, han de complir els requisits de titula-
ció establerts per aquest article.

5. Les titulacions acadèmiques requerides per aquest 
article només són exigibles si els entrenadors exercei-
xen la professió en entitats esportives que tenen el do-
micili a Catalunya. Les titulacions esmentades no són 
exigibles als tècnics de grau mitjà o superior d’entitats 
esportives o d’esportistes d’altres àmbits territorials 
que competeixen a Catalunya amb motiu de competici-
ons esportives estatals o interna cionals.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista (5)

Article 2 quinquies. Modificació de l’article 6

S’addiciona una lletra c) a l’apartat segon de l’article 6 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril de l’exercici de les pro-
fessions de l’esport, amb el següent redactat: 

«Article 6. Els directors esportius

[...]

2. Si l’activitat professional de director o directora es-
portiu s’exerceix en una Federació Esportiva, o en un 
club o escola federada a la Federació corresponent, es 
requereix alguna de les titulacions següents: 

[...]

c) El títol federatiu acreditat mitjançant certificat que 
verifiqui la formació suficient en aquest nivell, emès 
per la Federació corresponent.

[...]»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Ciutadans (3)

«Article 2 bis. Incorporació dels professionals del sec-
tor de la dinamització d’activitats poliesportives a Ca-
talunya 

Els dinamitzadors esportius: 

1. Els dinamitzadors i coordinadors esportius desenvo-
lupen tasques de foment impuls, planificació, coordi-
nació o direcció d’activitats físiques i esportives per a 
infants i joves menors d’edat que es programin fora de 
l’horari lectiu.

a) Es consideren dinamitzadors esportius tan el perso-
nal que s’encarrega de la dinamització i desenvolupa-
ment de els pròpies activitats esportives o poliesportives.

b) Es consideren coordinadors esportius el personal 
que intervé en esdeveniments esportius per a menors 
d’edat.

2. Els dinamitzadors i coordinadors esportius desen-
volupen les seves activitats en aquelles associacions 
esportives escolars i entitats degudament inscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport.

3. Per exercir com a dinamitzador i coordinador espor-
tiu es requerirà una formació específica de nivell bàsic 
que serà desenvolupada i certificada per l’Escola Cata-
lana de l’Esport com a òrgan docent del Consell Català 
de l’Esport.

4. La Secretaria General de l’Esport haurà d’oferir 
una oferta formativa específica d’acord amb els mí-
nims establerts en la normativa en vigor.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

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 professio nal

»Per a l’exercici de les professions a què fan referèn-
cia els preceptes anteriors, les formacions es poden 
acreditar tant mitjançant els títols als quals al·ludeixen 
aquests articles, com per altres noves titulacions exigi-
bles a partir de la seva implantació, i també per les ti-
tulacions equivalents i homologades, obtingudes en els 
Estats membres de la Unió Europea.

»Així mateix, les formacions es poden acreditar mit-
jançant els certificats següents: 

»– certificat de professionalitat

»– certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de 
competència

»– certificat de superació de les formacions mínimes 
per als monitors esportius de les activitats de dina-
mització 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, 
per al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsi-
ca, reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport,

»– certificats que resultin de les previsions contingu-
des en l’ordenament vigent a cada moment.»
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Esmenes presentades

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Supressió de l’article 3

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Ciutadans (4)

«Article 3. Incorporació d’un nou article 6 bis

S’incorpora un nou article 6 bis a la llei 3/2003, de 
l’exercici de les professions de l’esport

6 bis. Acreditació de la formació per al exercici pro-
fessional: 

1. Per acreditar la formació adequada per exercir com 
a professional de l’esport a que fan referencia els pre-
ceptes anteriors es podrà acreditar mitjançant: 

a) Els títols acreditatius d’haver cursat la llicenciatura 
en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de 
grau corresponent, amb formació i experiència en les 
activitats de què es tracti.

b) El títol acreditatiu d’haver cursat els estudis de tèc-
nic o tècnica esportiu superior de l’esport i/o de la mo-
dalitat o especialitat esportiva de què es tracti.

c) Pel procediment d’avaluació i acreditació de les 
competències professionals adquirides per l’experièn-
cia laboral o per altres vies no formals de formació.

2. L’acreditació podrà obtenir-se mitjançant el conjunt 
d’actuacions dirigides a avaluar i reconèixer aquestes 
competències que tindran com a referents les unitats de 
competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que estiguin incloses en títols de forma-
ció professional i/o en certificats de professionalitat i 
d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions.

3. Correspon a la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, implementar el procediment 
pel qual l’Escola Catalana de l’Esport ha de planifi-
car, dirigir i coordinar la gestió del procediment que 
permeti acreditar les competències professionals ad-
quirides per l’experiència laboral o per altres vies no 
formals de formació esportiva.

4. La certificació s’expedirà per l’Escola Catalana de 
l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Es-
port de la Generalitat de Catalunya un cop superat el 
procediment d’avaluació i acreditació de les competèn-
cies professionals adquirides per l’experièn cia laboral o 
per altres vies no formals de formació esportiva.

5. Les federacions, d’acord amb el que disposa la nor-
mativa bàsica, podran col·laborar en la formació de 
tècnics esportius i llurs competències professionals 
hauran de ser acreditades per l’Escola Catalana de 

l’Esport d’acord amb el procediment d’avaluació es-
tablert.

6. Per tal de garantir donar resposta a les sol·licituds 
presentades a les quals es refereix el punt anterior, les 
administracions competents realitzaran, almenys, una 
convocatòria anual amb la finalitat de facilitar que pu-
guin obtenir com a mínim una qualificació professio-
nal de nivell I abans de finalitzar el termini de la mo-
ratòria.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

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 referèn-
cia els preceptes anteriors, les formacions es poden 
acreditar tant mitjançant els títols als quals al·ludeixen 
aquests articles, com per altres noves titulacions exigi-
bles a partir de la seva implantació, i també per les ti-
tulacions equivalents i homologades, obtingudes en els 
Estats membres de la Unió Europea.

»Així mateix, les formacions es poden acreditar mit-
jançant els certificats següents: 

»– certificat de professionalitat

»– certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de 
competència

»– certificat de superació de les formacions mínimes 
per als monitors esportius de les activitats de dina-
mització 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 entitats ins-
crites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, per 
al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica, 
reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport,

»– certificats que resultin de les previsions contingu-
des en l’ordenament vigent a cada moment.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (4)

D’un incís en el penúltim paràgraf de l’article 3

«– certificat de cursos de formació de les federacions 
i dels consells esportius, per al desenvolupament de la 
iniciació esportiva bàsica, reconegut per l’Escola Ca-
talana de l’Esport,»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 16.

Addició de nous articles

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Article 3 bis. Modificació de l’article 7

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 7. Reserva de denominacions

»1. Les denominacions de les professions especificades 
pels articles 3 al 6 es poden emprar només si l’exercici 
professional s’ajusta al que estableixen aquesta llei i la 
resta de normes aplicables.

»2. No és permès d’emprar altres denominacions que, 
pel significat o la similitud, puguin induir a confusió.

»3. Les denominacions d’animador o animadora o mo-
nitor o monitora esportiu i d’entrenador o entrenadora 
es poden emprar en totes i cadascuna de les activitats 
esportives si la professió esportiva s’exerceix en règim 
de voluntariat.

»4. La denominació d’entrenador o entrenadora pro-
fessional s’entén sens perjudici de la denominació que 
puguin emprar les organitzacions esportives de classi-
ficació dels diferents nivells de formació i titulació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

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 com-
petències mínimes amb altres registres de professi-
onals de l’esport d’altres estats membres de la Unió 
Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els dife-
rents sectors de l’esport.

»Amb aquests convenis i acords signats, els i les pro-
fessionals catalans inscrits al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya, poden accedir als 
registres de professionals de l’esport europeus i, qual-
sevol professional inscrit en un registre europeu, prè-

via sol·licitud, pot accedir al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya».

Esmenes presentades

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Supressió de l’article 4.

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Ciutadans (5)

«Article 4. Incorporació d’un nou apartat a l’article 8

S’incorpora un nou apartat 6 a l’article 8 de la llei 
8/2003, de l’exercici de les professions de l’esport 

6. La Secretaria General de l’Esport de Catalunya, d’a-
cord amb el Consejo Superior de Deportes, establiran 
el procediment per homologar les condicions i compe-
tències exigibles entre els diferents registres de profes-
sionals de l’esport a d’altres estats membres de la Unió 
Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els dife-
rents àmbits de l’Esport.

A través d’aquest conveni, els professionals de l’esport 
a Catalunya inscrits en el Registre oficial dels Profes-
sionals de l’esporta a Catalunya podran accedir en 
igualtat de condicions, als registres de professionals de 
l’esport europeu i qualsevol professionals europeu ins-
crit en un registre europeu, prèvia sol·licitud, pot ac-
cedir al registre oficial de professionals de l’esport de 
Catalunya.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«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 com-
petències mínimes, establertes en aquesta llei i nor-
mativa que la desenvolupi, 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 pro-
fessionals catalans inscrits al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya, poden accedir als 
registres de professionals de l’esport europeus i, qual-
sevol professional inscrit en un registre europeu, prè-
via sol·licitud, pot accedir al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 5. Modificació de l’article 9

Es modifiquen els apartats m), n), q) i t) de l’article 9, 
que resten redactats de la manera següent: 

«m) Col·laborar activament a promoure el degut con-
trol mèdic dels esportistes per mitjà dels professionals 
de la sanitat. Controlar les normes alimentàries adap-
tades al sexe dels esportistes i als seus cicles vitals 
concrets.»

«n) Col·laborar activament amb tots els professionals 
que puguin ajudar els esportistes a millorar-ne el ren-
diment o la salut, atenent a les diferents necessitats i 
particularitats derivades de seu gener. Acompanyar les 
esportistes en les transformacions del seu cos, i en els 
qüestionaments de les esportistes en la protecció dels 
seus drets en relació a la seva feminitat, sexualitat i 
reproducció.»

«q) Exercir l’actuació professional protegint els i les 
esportistes, especialment els menors d’edat, de tota ex-
plotació abusiva i de qualsevol forma d’abús o asset-
jament sexual. 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 con-
trastada, que intervé mà d’obra infantil.»

«t) Fer servir productes esportius adequats –calçat, ro-
ba, 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.»

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous articles

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP de Ciutadans (6)

«Nou article 5 bis

S’afegeix un nou punt a l’article 9.d) de la llei 3/2008, 
de l’exercici de les professions de l’esport

Nou article 9.d bis

Els professionals de l’esport estan obligats a col·la-
borar en la prevenció, control i denuncia de l’ús de 
substàncies o fàrmacs prohibits i/o mètodes prohibits 
en la pràctica de l’esport.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 21.

Text presentat

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 profes-
sionals del sector de la dinamització d’activitats poli-
esportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu.

»1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’in-
corporar al Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya, les persones que es dediquen a des-
envolupar 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 desen-
volupament de les pròpies activitats esportives o poli-
esportives, com també el personal que intervé en esde-
veniments esportius per a menors d’edat.

»2. Aquestes activitats poliesportives es porten a ter-
me en patronats municipals, ajuntaments, consells 
comarcals, AMPA, centres educatius, associacions 
esportives escolars, consells esportius i entitats degu-
dament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Es-
portives del Consell Català de l’Esport.

»3. Atès que no existeix formació oficial inicial polies-
portiva 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 es-
tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la for-
mació, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan do-
cent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya.

»4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Adminis-
tració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, les persones que es dediquen a desenvolupar la 
iniciació esportiva bàsica, que doni resposta a unes ne-
cessitats del sector de l’esport federat que no quedaven 
prou recollides amb la formació reglada dels ensenya-
ments esportius de règim especial.

»5. Atesa la realitat del desenvolupament de les activi-
tats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius 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 perso-
nes que es dediquen a desenvolupar tasques molt bà-
siques en una modalitat esportiva, i per tal que aquest 
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sector no resti fora de les professions de l’àmbit de la 
Llei, el Departament d’Ensenyament podrà regular el 
reconeixement acadèmic d’aquesta formació, mitjan-
çant l’òrgan docent del Consell Català de l’Esport que 
és l’Escola Catalana de l’Esport. D’aquesta manera, 
aquests tècnics es podran incorporar al Registre de 
Professionals de l’Esport de Catalunya.

»6. Els o les professionals que disposin d’aquestes cer-
tificacions esmentades en els apartats 3 i 5 s’han d’ins-
criure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya.»

Esmenes presentades

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

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 profes-
sionals del sector de la dinamització d’activitats poli-
esportives 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, les persones que es dediquen 
a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats fí-
siques 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 comar-
cals, AMPA, centres educatius, associacions esportives 
escolars, consells esportius i entitats degudament ins-
crites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del 
Consell Català de l’Esport.

»3. Atès que no existeix formació oficial inicial polies-
portiva 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 es-
tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la forma-
ció, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan docent 
del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Ca-
talunya.

»4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Admi-
nistració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, les persones que es dediquen a desenvolupar la 
iniciació esportiva bàsica, que doni resposta a unes ne-
cessitats del sector de l’esport federat que no quedaven 

prou recollides amb la formació reglada dels ensenya-
ments esportius de règim especial.

»5. Atesa la realitat del desenvolupament de les acti-
vitats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius 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 l’àmbit de la Llei, el 
Departament d’Ensenyament podrà regular el reconei-
xement acadèmic d’aquesta formació, mitjançant l’òr-
gan docent del Consell Català de l’Esport que és l’Es-
cola Catalana de l’Esport. D’aquesta manera, aquests 
tècnics es podran incorporar al Registre de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya.

»6. Els o les professionals que disposin d’aquestes cer-
tificacions esmentades en els apartats 3 i 5 s’han d’ins-
criure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya.»

23 Esmena núm. 23
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

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 profes-
sionals del sector de la dinamització d’activitats poli-
esportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu.

»1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’in-
corporar al Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya, les persones que es dediquen a des-
envolupar 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 desen-
volupament de les pròpies activitats esportives o poli-
esportives, com també el personal que intervé en esde-
veniments esportius per a menors d’edat.

»2. Aquestes activitats poliesportives es porten a ter-
me en patronats municipals, ajuntaments, consells 
comarcals, AMPA, centres educatius, associacions 
esportives escolars, consells esportius i entitats degu-
dament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Es-
portives del Consell Català de l’Esport.

»3. Atès que no existeix formació oficial inicial polies-
portiva 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 es-
tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la for-
mació, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan do-
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cent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya.

»4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Admi-
nistració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, les persones que es dediquen a desenvolupar la 
iniciació esportiva bàsica, que doni resposta a unes ne-
cessitats del sector de l’esport federat que no quedaven 
prou recollides amb la formació reglada dels ensenya-
ments esportius de règim especial.

»5. Atesa la realitat del desenvolupament de les acti-
vitats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius i entitats degudament inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport, les quals 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 
l’àmbit de la Llei, el Departament d’Ensenyament po-
drà regular el reconeixement acadèmic d’aquesta for-
mació, mitjançant l’òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport que és l’Escola Catalana de l’Esport. D’aques-
ta manera, aquests tècnics es podran incorporar al Re-
gistre de Professionals de l’Esport de Catalunya.

»6. Els o les professionals que disposin d’aquestes cer-
tificacions esmentades en els apartats 3 i 5 s’han d’ins-
criure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya.»

24 Esmena núm. 24
De modificació 
GP de Convergència i Unió (1)

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 profes-
sionals del sector de la dinamització d’activitats poli-
esportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu 

1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’in-
corporar al Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya, les persones que es dediquen a des-
envolupar 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 desen-
volupament de les pròpies activitats esportives o poli-
esportives, com també el personal que intervé en esde-
veniments esportius per a menors d’edat.

2. Aquestes activitats poliesportives es porten a terme 
en patronats municipals, ajuntaments, consells comar-
cals, AMPA, centres educatius, associacions esporti-
ves 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 polies-
portiva 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 es-
tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la forma-
ció, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan docent 
del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Ca-
talunya. L’Escola Catalana de l’Esport podrà també 
emetre un certificat als alumnes que estiguin cursant el 
grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i com-
pleixin amb el procediment establert pel Consell Cata-
là de l’Esport. En ambdós casos es realitzarà d’ofici la 
inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya com a monitor esportiu.

4. Així mateix i pel que fa a l’àmbit federatiu l’Admi-
nistració esportiva de la Generalitat ha d’incorporar 
al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Ca-
talunya, 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 queda-
ven prou recollides amb la formació reglada dels ense-
nyaments esportius de règim especial.

5. Atesa la realitat del desenvolupament de les acti-
vitats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius i entitats degudament inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport, i atès que les federacions esportives catalanes 
desenvolupen formació per atendre a aquestes perso-
nes que es dediquen a desenvolupar tasques molt bà-
siques en una modalitat esportiva, i per tal que aquest 
sector, malgrat està vinculat al voluntariat, si cal, no 
resti fora de les professions de l’àmbit de la Llei, s’atri-
bueix al Consell Català de l’Esport mitjançant el seu 
òrgan docent la facultat d’acreditar, mitjançant cer-
tificació, els monitors de la modalitat corresponent, 
sempre que compleixin els requeriments mínims esta-
blerts a la legislació estatal referent a la formació de 
tècnics esportius Aquests tècnics hauran de seguir el 
procediment establert pel Consell Català de l’Esport. 
Es realitzarà d’ofici la inscripció al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor 
esportiu en la modalitat corresponent.»

Apartat 3

25 Esmena núm. 25
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)

«3. Atès que no existeix formació oficial inicial polies-
portiva 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 es-
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tablerts a la normativa vigent. Aquesta formació l’ha 
de desenvolupar i certificar, un cop superada la for-
mació, l’Escola Catalana de l’Esport com a òrgan do-
cent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya. Atès que els Consells Esportius desen-
volupen formació per atendre a les persones que es de-
diquen a desenvolupar tasques bàsiques en la modali-
tat esportiva, i per tal que aquest sector no resti fora 
de les professions de l’àmbit de la llei, el Departament 
d’Ensenyament podrà regular el reconeixement acadè-
mic d’aquesta formació mitjançant l’òrgan docent del 
Consell Català de l’Esport que és l’escola Catalana de 
l’Esport.»

Apartat 5

26 Esmena núm. 26
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (6)

«5. Atesa la realitat del desenvolupament de les acti-
vitats d’una modalitat esportiva a nivell bàsic, que es 
porten a terme en federacions esportives, consells es-
portius i entitats degudament inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport, i atès que les federacions esportives cata-
lanes i els consells esportius 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 l’àmbit de la Llei, el Departament 
d’Ensenyament podrà regular el reconeixement acadè-
mic d’aquesta formació, mitjançant l’òrgan docent del 
Consell Català de l’Esport que és l’Escola Catalana de 
l’Esport. D’aquesta manera, aquests tècnics es podran 
incorporar al Registre de Professionals de l’Esport de 
Catalunya.»

Apartat 6

27 Esmena núm. 27
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (7)

«6. Els o les professionals que disposin d’aquestes cer-
tificacions esmentades en els apartats 3 i 5 s’han d’ins-
criure d’ofici al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya. També es podran inscriure els 
estudiants, els llicenciats i els graduats en Ciències de 
l’Activitat Esportiva i l’Esport, o titulació equivalent, 
que tinguin acreditada una formació equiparable a les 
esmentades en els apartats 3 i 5 d’aquest article, po-
dent així obtenir la certificació atorgada per l’Escola 
Catalana de l’Esport, prèvia sol·licitud de la persona 
interessada.»

Addició de nous apartats

28 Esmena núm. 28
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (8)

«7. El departament competent en matèria d’esport cre-
arà una Plataforma única de borsa de treball dels pro-
fessionals i les professionals de l’esport.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes números 23, 24, 26, 27 i 28 amb 
la següent redacció: 

«Article 6. Addició d’una disposició addicional, la 
quarta, a la Llei 3/2008

»S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 
3/2008, amb el text següent: 

»Quarta. Inscripció 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’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya les persones que es dediquen a 
exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i es-
portives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi 
el personal que s’encarrega de la dinamització i el des-
envolupament de les activitats esportives o poliespor-
tives i també el personal que intervé en esdeveniments 
esportius per a menors d’edat.

»2. Les activitats poliesportives a què fa referència 
l’apartat 1 són les que es duen a terme en patronats 
municipals, ajuntaments, consells comarcals, associa-
cions de mares i pares d’alumnes, 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. L’Administració de la Generalitat ha d’oferir una 
oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria 
poliesportiva, atenent els mínims que estableix la nor-
mativa vigent. Aquesta formació l’ha de dur a terme 
i certificar, una vegada superada, l’Escola Catalana 
de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta es-
cola també pot expedir un certificat als alumnes que 
estan cursant el grau de ciències de l’activitat física i 
de l’esport i compleixen el procediment que estableix el 
Consell Català de l’Esport. En ambdós casos, es durà 
a terme d’ofici la inscripció en el Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor 
esportiu.

»4. L’Administració esportiva de la Generalitat ha 
d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de 



17 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 540

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 14

l’Esport de Catalunya les persones que exerceixen la 
iniciació esportiva bàsica.

»5. El Consell Català de l’Esport, per mitjà del seu òr-
gan docent, està facultat per a acreditar, mitjançant 
una certificació, els monitors esportius de la modalitat 
corresponent, sempre que compleixin els requeriments 
mínims que estableix la legislació estatal referent a la 
formació de tècnics esportius. Aquests tècnics han de 
seguir el procediment que estableix el Consell Català 
de l’Esport i s’inscriuran d’ofici al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitors 
esportius en la modalitat corresponent.

»6. El departament competent en matèria d’esport ha 
de crear una plataforma única de borsa de treball dels 
professionals de l’esport.»

Text presentat

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 dis-
ciplines 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’Es-
ports, 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’Es-
port de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a terme la 
formació de les modalitats esportives que estan inscri-
tes 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 perío-
de transitori, i de les quals encara no s’ha publicat el 
pla formatiu en el Butlletí Oficial de l’Estat, transitòri-
ament 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’Esco-
la Catalana de l’Esport, s’han d’inscriure d’ofici en el 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, en la modalitat o especialitat que correspongui.»

Esmenes presentades

29 Esmena núm. 29
De supressió i modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

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 dis-
ciplines 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’Es-
ports, no se n’hagi publicat el pla formatiu.

»1. A Catalunya, l’Escola Catalana de l’Esport, com a òr-
gan docent del Consell Català de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha de dur a terme la formació de 
les modalitats esportives que estan inscrites al Regis-
tre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalu-
nya, però no estan reconegudes com a modalitats es-
portives 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 la formació de les di-
ferents 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 corresponent a 
les modalitats pròpies de les federacions catalanes re-
conegudes.

»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’Esco-
la Catalana de l’Esport, s’han d’inscriure d’ofici en el 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, en la modalitat o especialitat que correspongui.»

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP de Ciutadans (7)

Article 7

S’incorpora la disposició addicional cinquena, que 
resta redactada de la manera següent: 

«Acreditació de professionals de les modalitats i dis-
ciplines 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’Es-
ports, 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’Es-
port de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a terme la 
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formació de les modalitats esportives que estan inscri-
tes 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 perío-
de transitori, i de les quals encara no s’ha publicat el 
pla formatiu en el Butlletí Oficial de l’Estat, transitòria-
ment 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’Esco-
la Catalana de l’Esport, s’han d’inscriure d’ofici en el 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalu-
nya, en la modalitat o especialitat que correspongui.»

31 Esmena núm. 31

De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Article 7. Incorporació d’una nova disposició addicional

S’incorpora la disposició addicional cinquena, que res-
ta redactada de la manera següent: 

«Acreditació de professionals de les modalitats i disci-
plines esportives reconegudes per l’Administració espor-
tiva catalana i inscrites en el Registre d’Entitats Esporti-
ves 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’Es-
port de la Generalitat de Catalunya, ha de dur a terme la 
formació de les modalitats esportives que estan inscri-
tes 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 perí o-
de transitori, i de les quals encara no s’ha publicat el 
pla formatiu en el Butlletí Oficial de l’Estat, transitòri-
ament l’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme 
la formació d’aquestes modalitats.

»2 bis. En cap cas la formació duta a terme per l’Esco-
la Catalana de l’Esport tindrà el caràcter d’oficial, tret 
que hi hagi acord amb el Consell Superior d’Esports.

»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’Esco-

la Catalana de l’Esport, s’han d’inscriure d’ofici en el 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya, en la modalitat o especialitat que correspongui.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Addició de nous articles

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Article 7 bis. Incorporació d’una nova disposició ad-
dicional

S’incorpora la disposició addicional sisena, que resta 
redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional sisena. Incorporació de pro-
fessionals amb formació i experiència contrastada 
abans de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei 
3/2008 

Aquelles persones amb formació i experiència contras-
tada i que, abans de l’entrada en vigor de la modifi-
cació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, estiguin desen-
volupant la seva activitat en categories professionals 
del sector esportiu, podran obtenir un certificat per a 
la incorporació al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport, com a professionals del sector esportiu, lliu-
rat per l’Escola Catalana de l’Esport com l’òrgan do-
cent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, que l’emetrà prèvia presentació de la 
sol·licitud corresponent, de conformitat amb els mí-
nims previstos a la legalitat vigent.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Article 7 ter. Incorporació d’una nova disposició addi-
cional

S’incorpora la disposició addicional setena, que resta 
redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional setena. Incorporació de pro-
fessionals del grau professional de dansa

1. L’Administració esportiva de la Generalitat veu con-
venient incorporar al Registre Oficial de Professionals 
de l’Esport de Catalunya les persones que han obtingut 
el grau professional de dansa i es dediquen a desenvo-
lupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i es-
portives amb suport musical.

2. Actualment els professionals de l’àmbit del condicio-
nament físic en grup amb suport musical s’incorporen 
a la Llei 2008 per la via de l’obtenció de la qualifica-
ció professional en condicionament físic en grup amb 
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suport musical de la família d’activitats físiques i es-
portives.

3. Actualment la sortida professional d’aquest col-
lectiu en moltes ocasions va encaminada en l’àmbit de 
l’activitat fisicoesportiva amb suport musical i amb la 
finalitat que aquest sector professional de la dansa que 
no ha cursat estudis específics de la família de l’activi-
tat física i esportiva no resti fora de la Llei de les pro-
fessions de l’esport, l’Administració creu convenient 
donar una sortida professional i la incorporació a la 
Llei 3/2008.

4. Els o les professionals que disposin de la titulació de 
grau professional de Dansa regulat pel Decret 24/2008 
de 29 de gener, es podran inscriure al Registre Oficial 
de Professionals de l’Esport de Catalunya en la profes-
sió de monitor esportiu.»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista (6)

Article 7 bis. Incorporació d’una nova disposició ad-
dicional

S’addiciona una nova disposició addicional sisena a la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril de l’exercici de les professi-
ons de l’esport, amb el següent redactat: 

«Disposició addicional sisena. Actualització dels co-
neixements i condició física del personal que presta 
serveis de salvament i socorrisme

1. Les persones que presten serveis de salvament i so-
corrisme han de tenir una formació de qualitat per po-
der realitzar les seves funcions amb la capacitació més 
adequada.

2. Per tal d’assegurar l’actualització dels coneixements 
i d’una condició física adequada, les persones que 
presten serveis de salvament i socorrisme hauran de 
realitzar cursos de reciclatge cada 5 anys.

3. Els cursos de reciclatge establerts a l’apartat ante-
rior seran impartits per la Federació Catalana de Sal-
vament i Socorrisme qui haurà de portar un Registre 
d’aquests cursos.

L’Escola Catalana i el Consell Català de l’Esport té ac-
cés a aquest registre.

4. Les persones que realitzin el curs de reciclatge tenen 
dret a l’obtenció d’una llicència federativa amb Res-
ponsabilitat Civil inclosa durant el termini d’un any, a 
comptar des de l’expedició del certificat de realització 
del curs de reciclatge.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 33.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena número 32 amb la següent redacció: 

«Article 7 bis. Addició d’una disposició addicional, la 
sisena, a la Llei 3/2008

»S’afegeix una disposició addicional, la sisena, a la 
Llei 3/2008, amb el text següent: 

«Sisena. Inscripció de professionals amb formació i ex-
periència contrastada en l’àmbit esportiu abans de l’en-
trada en vigor de la modificació de la Llei 3/2008 en el 
Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya

«1. Les persones amb formació i experiència contras-
tada en l’àmbit esportiu i que exerceixen la seva acti-
vitat en el sector esportiu poden obtenir un certificat 
per a la inscripció en el Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya com a professionals del 
sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a 
òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat 
amb presentació prèvia de la sol·licitud corresponent, i 
de l’informe preceptiu de la federació esportiva catala-
na corresponent que acredita la formació federativa i 
l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.

»2. La tramitació del certificat a què fa referència 
l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una 
bonificació equiparable a la taxa per a l’emissió d’un 
duplicat del certificat al Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya, durant un període mà-
xim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vi-
gor d’aquesta llei.»»

Text presentat

Article 8. Modificació de la disposició 
transitòria Tercera

Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició tran-
sitòria tercera, que resten redactats de la manera se-
güent: 

«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 mo-
nitora esportiu i entrenador o entrenadora esportiu el 
Govern ha verificat una manca real de professionals 
titulats per a atendre la demanda existent o be ha cons-
tatat l’existència de nous àmbits de treball amb una 
manca de formació específica, per la qual cosa les per-
sones que disposen d’alguns dels certificats que s’enu-
meren a continuació, poden sol·licitar la inscripció al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport: 

»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 d’acord amb la normativa vigent.
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»3. Certificat de superació de les formacions míni-
mes per als monitors esportius de les activitats de di-
namització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana 
de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»4. Certificat de cursos de formació per al desenvolu-
pament de la iniciació esportiva bàsica, lliurat per les 
federacions esportives, i reconegut per l’Escola Cata-
lana de l’Esport.

»5. Certificats que resultin de les previsions contingu-
des 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 en-
senyaments esportius o de la formació del nivell 1 en 
període transitori, en relació a la modalitat esportiva.»

Esmenes presentades

35 Esmena núm. 35
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

Article 8. Modificació de la disposició transitòria Tercera

Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició tran-
sitòria tercera, que resten redactats de la manera se-
güent: 

«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 mo-
nitora esportiu i entrenador o entrenadora esportiu el 
Govern ha verificat una manca real de professionals 
titulats per a atendre la demanda existent o be ha cons-
tatat l’existència de nous àmbits de treball amb una 
manca de formació específica, per la qual cosa les per-
sones que disposen d’alguns dels certificats que s’enu-
meren a continuació, poden sol·licitar la inscripció al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport: 

»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 d’acord amb la normativa vigent.

»3. Certificat de superació de les formacions míni-
mes per als monitors esportius de les activitats de di-
namització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana 
de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»4. Certificat de cursos de formació per al desenvolu-
pament de la iniciació esportiva bàsica, lliurat per les 
federacions esportives, i reconegut per l’Escola Cata-
lana de l’Esport.

»5. Certificats que resultin de les previsions contingu-
des 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 en-
senyaments esportius o de la formació del nivell 1 en 
període transitori, en relació a la modalitat esportiva.»

Addició de nous apartats

36 Esmena núm. 36
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (9)

«6. Certificat acreditatiu dels crèdits cursats en la car-
rera de Ciències de l’Activitat Esportiva i l’Esport, 
d’acord amb els criteris que fixi l’Escola Catalana de 
l’Esport.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 36.

Addició de nous articles

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

«Article 8 bis. Incorporació d’una nova disposició 
transitòria

S’incorpora una disposició transitòria sisena, que res-
ta redactada de la manera següent: 

«Disposició transitòria sisena. Incorporació de profes-
sionals de socorrisme aquàtic en piscines que desenvo-
lupaven la seva tasca atenent la normativa vigent amb 
experiència contrastada, d’almenys dues temporades, 
abans de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei 
3/2008

A l’efecte del que disposa l’article 4.2, específicament 
per a les activitats esportives de socorrisme aquàtic en 
piscines, resten habilitades per a exercir les funcions 
pròpies dels monitors esportius professionals en aquest 
tipus d’activitats, les persones que acreditin la forma-
ció determinada en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, 
pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
a les piscines d’ús públic, modificat mitjançant el De-
cret 165/2001, de 12 de juny, i que així mateix tinguin 
reconeguda l’experiència professional en socorrisme 
aquàtic en piscines, com a mínim de dues temporades, 
abans de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei 
3/2008.

Aquests professionals podran obtenir un certificat per 
a la incorporació al Registre Oficial de Professionals 
de l’Esport, com a professionals en socorrisme aquàtic 
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en piscines, lliurat per l’Escola Catalana de l’Esport 
com l’òrgan docent del Consell Català de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya, que l’emetrà prèvia pre-
sentació de la sol·licitud corresponent.»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Article 8 bis. Incorporació d’una nova disposició tran-
sitòria sisena

«Disposició transitòria sisena. Règim transitori dels tí-
tols federatius

Mentre no es produeixi l’homologació com a títols ofi-
cials, dels títols atorgats per les federacions esportives 
catalanes, aquests habilitaran als seus posseïdors per 
a l’exercici professional de l’esport que correspongui 
als efectes d’aquesta llei.» 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 37.

Text presentat

Article 9. Modificació de la disposició final 
setena

Es modifica la disposició final setena, que resta redac-
tada 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 com-
petent en matèria d’esports perquè determini, mitjan-
çant 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.» 

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 10. Modificació de la disposició final 
vuitena

Es modifica la disposició final vuitena, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«Reglamentació federativa de les activitats de volun-
tariat i similars.

»Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei 
de les activitats en el marc de les relacions de volunta-
riat, 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 activi-
tats 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 que pertoqui, i que inclogui les diferències 
en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta formació 
l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com 
a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la col·laboració de les fe-
deracions esportives catalanes corresponents. Un cop 
realitzada la formació, l’Escola Catalana de l’Esport 
ha de lliurar un certificat d’assistència.»

Esmenes presentades

39 Esmena núm. 39
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

Supressió de l’article 10.

40 Esmena núm. 40
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

Article 10. Modificació de la disposició final vuitena

Es modifica la disposició final vuitena, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«Reglamentació federativa de les activitats de volunta-
riat de les entitats esportives.

»Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei 
de les activitats en el marc de les relacions de volunta-
riat, d’amistat, familiars i les que siguin anàlogues, les 
entitats 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 activi-
tats 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 que pertoqui, i que inclogui les diferències 
en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta formació 
l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com 
a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la col·laboració de les fe-
deracions esportives catalanes corresponents. Un cop 
realitzada la formació, l’Escola Catalana de l’Esport 
ha de lliurar un certificat d’assistència.»
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41 Esmena núm. 41

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (10)

«Reglamentació federativa i dels consells esportius de 
les activitats de voluntariat i similars.»

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (11)

«Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei 
de les activitats en el marc de les relacions de volunta-
riat, d’amistat, familiars i les que siguin anàlogues, les 
federacions esportives i els consells esportius poden 
regular-les en el marc de les activitats que els són prò-
pies, d’acord amb el Text únic de la Llei de l’esport.»

43 Esmena núm. 43
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (12)

«Per a garantir la salut dels practicants de l’esport de 
què es tracti, o d’acord amb els riscos que les activi-
tats puguin portar implícits, les federacions esportives 
i els consells esportius poden desenvolupar una forma-
ció mínima sobre com ha d’actuar el voluntari o la vo-
luntària en la modalitat esportiva que pertoqui, i que 
inclogui les diferències en l’atenció a la salut de les 
dones. 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 i la Unió de Consells Esportius de Cata-
lunya. Un cop realitzada la formació, l’Escola Catala-
na de l’Esport ha de lliurar un certificat d’assistència.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP Socialista (7)

Article 10. Modificació de la disposició final vuitena

Es modifica la disposició final vuitena, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«Reglamentació federativa de les activitats de volun-
tariat i similars.

»Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei 
de les activitats en el marc de les relacions de volunta-
riat, 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 activi-
tats 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 que pertoqui, i que inclogui les diferències 
en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta formació 
l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com 
a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la col·laboració de les fe-
deracions esportives catalanes i els consells esportius 
corresponents. Un cop realitzada la formació, l’Escola 
Catalana de l’Esport ha de lliurar un certificat d’assis-
tència.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes nú-
meros 41 i 42.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes números 43 i 44 amb la següent 
redacció: 

«2. Per a garantir la salut dels practicants de l’esport de 
què es tracti, o d’acord amb els riscos que les activitats 
puguin comportar, les federacions esportives i els con-
sells esportius poden desenvolupar una formació míni-
ma sobre com ha d’actuar el voluntari en la modalitat 
esportiva que pertoqui, que ha d’incloure les diferènci-
es en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta forma-
ció 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 i la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya. Un cop feta 
la formació, l’Escola Catalana de l’Esport ha d’expedir 
un certificat d’assistència.»

Addició de nous articles

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

Article 11. Incorporació d’una nova disposició final

S’incorpora la disposició final novena, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«Disposició final novena

Aquesta llei s’entendrà substancialment derogada en el 
moment en que Catalunya es doti d’un Estat propi i, en 
conseqüència, assumeixi plenes competències en ma-
tèria de titulacions i desenvolupi sense limitacions les 
competències en esport i lleure.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Text presentat

Disposicions addicionals

Text presentat

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 d’«animadors o monitors espor-
tius professionals» per «monitors o monitores espor-
tius» i la referència que es fa als «entrenadors profes-
sionals» per «entrenadors o entrenadores esportius».

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Segona. Professionals dels centres d’immersió

Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, 
d’acord amb la seva normativa reguladora, resten ha-
bilitats 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 reso-
lucions d’equiparació emesos pel departament compe-
tent 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 Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista (8)

«Disposició addicional tercera. Professió de tècnic o 
instructor federatiu

El Govern, mitjançant el departament competent en la 
matèria, haurà de validar i adaptar el contingut de les 
qualificacions professionals que siguin necessàries per 
incloure la Professió de Tècnic o Instructor federatiu 

a la classificació professional d’activitats físiques i es-
portives.»

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP Socialista (9)

«Disposició addicional quarta. Quadre de convalida-
cions esportives

1. La Secretaria General d’Esports haurà de fixar jun-
tament amb el Departament d’Ensenyament el quadre 
de convalidacions corresponent en cada modalitat es-
portiva, que permeti els titulats federatius ac cedir als 
Cicles Formatius de la mateixa modalitat esportiva.

2. El reconeixement previ de la formació superada per 
les titulacions federatives s’haurà d’acreditar mitjan-
çant certificat expedit per la Federació Esportives i 
convalidada per les unitats formatives corresponents.»

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP Socialista (10)

«Disposició addicional cinquena

El Govern, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, haurà 
de fer efectius els compromisos continguts a l’Acord de 
Col·laboració i l’Acord Marc signat l’any 2008, entre la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el De-
partament de Vicepresidència, per tal de concedir el 
reconeixement a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya i a les Federacions com a centres docents 
d’ensenyaments esportius.

El Govern ha de posar a disposició els mitjans neces-
saris, per tal d’assolir els compromisos establerts en 
aquest Acord.»

49 Esmena núm. 49
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (15)

«Disposició addicional Tercera

El departament competent en matèria d’esport consti-
tuirà una Comissió de Seguiment dels acord assolits o 
que vagin assolint la Generalitat i la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya en les matèries que són 
objecte de regulació en aquesta Llei.»

50 Esmena núm. 50
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (16)

«Disposició addicional quarta

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat, atesa la seva importància en matèria de for-
mació i el seu arrelament al Baix Llobregat, mantindrà 
el seu emplaçament actual. El Govern presentarà en el 
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termini de tres mesos després d’aprovada la Llei un Pla 
de futur del Centre que garanteixi la continuïtat de la 
totalitat dels serveis i instal·lacions que el conformen.» 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena número 48 amb la següent redacció: 

«Tercera. Compliment de l’Acord marc del 2008 de 
col·laboració entre la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya i el Departament de la Vicepresidència 

»El Govern, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, ha de fer efectius els compromisos continguts en 
l’Acord marc de col·laboració signat l’any 2008 entre 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el 
Departament de la Vicepresidència.»

Addició de noves disposicions transitòries

51 Esmena núm. 51

D’addició
GP Socialista (11)

«Disposició transitòria. Validació i habilitació d’auxi-
liars i tècnics i tècniques federatives

Les titulacions emeses per les federacions esportives 
de Catalunya abans de l’entrada en vigor de la present 
modificació, faculten llurs titulars per a la inscripció 
en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya i a l’exercici de les professions la formació 
per a les quals acreditin en la modalitat esportiva cor-
responent. A l’efecte, la Federació expedirà el certificat 
corresponent acreditant la formació cursada i la titu-
lació emesa.»

52 Esmena núm. 52
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (13)

«Disposició transitòria Primera

Les titulacions emeses per les federacions esportives 
de Catalunya abans de l’entrada en vigor de la present 
modificació, certificades per les Federacions Esporti-
ves de Catalunya membres de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC) continuen essent và-
lides i faculten llurs titulars per a la inscripció en el 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya i a l’exercici de les professions la formació per a 
les quals acrediti en la modalitat esportiva correspo-
nent. L’Escola Catalana de l’Esport fixarà les condici-
ons i el calendari per reconèixer les titulacions i expe-
dirà el certificat corresponent. De forma excepcional, 
la tramitació d’aquest reconeixement serà gratuïta.»

53 Esmena núm. 53
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (14)

«Disposició transitòria Segona

El Govern presentarà al Parlament en el termini de sis 
mesos un projecte de creació de la Universitat Catala-
na de l’Esport, a partir de l’actualització de l’informe 
elaborat per l’INEFC, el desembre de 2003, després 
d’un procés participatiu que reculli les opinions i de-
mandes del món de l’esport català.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

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.

Esmenes presentades

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«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 2016.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena número 54 amb la següent redacció: 

«Disposició final. Entrada en vigor

Les titulacions o certificacions que habiliten per a exer-
cir les professions regulades per aquesta llei són exigi-
bles a partir de l’endemà d’haver estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
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Text presentat

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’es-
port, 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, de-
termina 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 di-
versos preceptes, dotant-los d’una nova redacció, així 
com també durant aquest període s’ha posat de mani-
fest 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 supò-
sits, davant d’un buit legal, al qual cal donar un con-
tingut normatiu.

En aquest període de temps s’ha produït el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 3/2008 que cal con-
siderar com a factor fonamental, ja que ha estat l’apli-
cació 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’Es-
port 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. Mitjan-
çant aquesta norma es va articular un procediment que 
va permetre habilitar les persones que havien estat tre-
ballant 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 ju-
liol, es va regular el procediment de validació d’apre-
nentatges 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 pe-
ríodes per tramitar les inscripcions en el Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport de Catalunya, un cop 
obtingudes les validacions, períodes que ja han trans-
corregut.

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 Gene-
ralitat-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 modifica-
ció del text.

Per això, i per tal de donar compliment a l’Acord es-
mentat, en la modificació de la Llei es preveu que, per 
a l’exercici de les professions que s’hi regulen, les for-
macions es poden 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 implan-
tació, i també per les titulacions obtingudes en els Es-
tats membres de la Unió Europea.

Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions 
es poden acreditar mitjançant els certificats d’acredita-
ció, de professionalitat o d’altres reconeixements que 
duguin a terme els departaments competents en matè-
ria 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 salva-
ment i socorrisme, i el busseig esportiu amb escafan-
dre autònom. En el text de la Llei que ara es modifica, 
aquestes activitats professionals i no merament espor-
tives estaven exemptes del seu compliment. Aquest fet 
era produït per l’existència de dues formacions i cer-
tificacions 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 de-
cret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el tí-
tol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafan-
dre 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 regu-
la l’exercici d’activitats subaquàtiques en el que es re-
fereix als títols de bussejador monitor i bussejador ins-
tructor. 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 pro-
fessions dels monitors esportius o entrenadors espor-
tius, a excepció dels centres d’immersió regulats per la 
seva pròpia normativa.

Una situació similar és la dels professionals de salva-
ment i socorrisme, respecte als quals es va publicar el 
Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel que s’esta-
bleix el títol de tècnic esportiu en salvament i socorris-
me 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 sec-
tor i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les 
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professions de l’esport, concretament en les professi-
ons dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.

Una altra de les primeres novetats de la present regula-
ció és la incorporació, dins de l’articulat, de la referèn-
cia als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, ai-
xí com la valoració de les competències professionals.

Ara amb la present modificació, la proposta de reco-
manació 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 refe-
rent que s’ha utilitzat per a la valoració de competènci-
es, 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 ani-
madora 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 de d’altres 
estats membres de la Unió Europea, ja que en els dar-
rers anys s’han creat alguns registres de professionals 
del sector esportiu a nivell europeu.

Quant als deures dels i les professionals, per tal de cla-
rificar-los, s’ha puntualitzat i millorat el redactat en el 
que fa referència a dues de les obligacions dels profes-
sionals.

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 quar-
ta, 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 ac-
tivitats poliesportives, com també el personal que in-
tervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat. 
Aquest sector, que porta a terme activitats d’iniciació 
en associacions i agrupacions esportives, entitats lo-
cals o centres educatius, on es realitzen activitats po-
liesportives, actualment no està regulat a la Llei de les 
professions de l’esport i, atès que la voluntat de la Ge-
neralitat és incloure-l’hi, s’ha previst l’esmentada dis-
posició addicional.

En la mateixa disposició addicional s’ha estimat tam-
bé que cal resoldre, a demanda del sector federatiu i de 

la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la si-
tuació de les persones que es dediquen a desenvolupar 
tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva con-
creta en les entitats esportives.

D’altra banda, cal exposar altres dues situacions pro-
blemàtiques 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’obli-
gació d’estar registrats com a professionals a Catalu-
nya, problemàtica que es vol resoldre amb la incorpo-
ració d’una nova disposició addicional cinquena.

La primera situació s’ha detectat en els tècnics que 
professionalment exerceixen com a entrenadors o en-
trenadores professionals de modalitats esportives le-
galment reconegudes pel Consell Català de l’Esport, 
que estan assumides per federacions esportives cata-
lanes inscrites al Consell Català de l’Esport, però als 
qual l’Administració no els pot oferir formació ofici-
al, ja que la modalitat no esta reconeguda per part del 
Consell Superior d’Esports. L’article 8 de la Llei es-
tatal 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport atribueix al 
Consell Superior d’Esports la competència per a reco-
nèixer l’existència d’una modalitat esportiva.

La segona d’aquestes situacions ve determinada per la 
normativa de la formació, tant dels ensenyaments es-
portius com la dels tècnics d’esport en període tran-
sitori, de les modalitats esportives legalment recone-
gudes, 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 mo-
dalitat 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 exer-
cir 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, inscri-
tes al Consell Català de l’Esport, encara que aquesta 
modalitat no estigui reconeguda pel Consell Superi-
or d’Esports. I que, així mateix, pugui transitòriament 
oferir formació respecte a les modalitats esportives 
que es troben en període transitori i que no tenen enca-
ra 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 po-
dien accedir.

Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició 
transitòria tercera, donada la diversitat de situacions 
i problemes plantejats davant l’Administració esporti-
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va 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 ator-
guin les atribucions i competències per poder incorpo-
rar-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 pro-
cediment per tal de fixar els mínims requisits de for-
mació complementaria i d’experiència professional per 
poder desenvolupar professionalment la tasca d’aque-
lles professions que estableix la Llei i que així ho re-
quereixin. Ara, amb la modificació d’aquesta disposi-
ció, es permet desenvolupar aquest procediment.

Així mateix i per últim, es preveu una modificació de 
la disposició final relativa a la reglamentació federa-
tiva, ja que transcorreguts els anys des de l’aplicació 
de la Llei 3/2008 i atenent al desenvolupament del vo-
luntariat, s’ha considerat necessari que les federacions 
esportives puguin realitzar una formació mínima, per 
tal de garantir la salut dels practicants. Aquesta for-
mació 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 Catala-
na de l’Esport determinades en el Decret 4/1994, d’11 
de gener.

Pel que fa a l’exigibilitat de les titulacions i certificaci-
ons regulades en la Llei s’estableix, en una disposició 
final relativa a l’entrada en vigor, que només són exigi-
bles a partir de l’1 de gener del 2015, una vegada fina-
litzat el període de suspensió de la vigència dels apar-
tats 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.

Esmenes presentades

55 Esmena núm. 55
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«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’es-
port, 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, de-
termina 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 di-
versos preceptes, dotant-los d’una nova redacció, així 
com també durant aquest període s’ha posat de mani-
fest 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 supò-
sits, davant d’un buit legal, al qual cal donar un con-
tingut normatiu.

En aquest període de temps s’ha produït el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 3/2008 que cal con-
siderar com a factor fonamental, ja que ha estat l’apli-
cació 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’Es-
port 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. Mitjan-
çant aquesta norma es va articular un procediment que 
va permetre habilitar les persones que havien estat tre-
ballant 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 ju-
liol, es va regular el procediment de validació d’apre-
nentatges 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 pe-
ríodes per tramitar les inscripcions en el Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport de Catalunya, un cop 
obtingudes les validacions, períodes que ja han trans-
corregut.

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 Gene-
ralitat-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 
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de Catalunya es compromet a promoure’n la modifica-
ció del text.

Per això, i per tal de donar compliment a l’Acord es-
mentat, en la modificació de la Llei es preveu que, per 
a l’exercici de les professions que s’hi regulen, les for-
macions es poden 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 implan-
tació, i també per les titulacions obtingudes en els Es-
tats membres de la Unió Europea.

Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions 
es poden acreditar mitjançant els certificats d’acredita-
ció, de professionalitat o d’altres reconeixements que 
duguin a terme els departaments competents en matè-
ria 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 salva-
ment i socorrisme, i el busseig esportiu amb escafan-
dre autònom. En el text de la Llei que ara es modifica, 
aquestes activitats professionals i no merament espor-
tives estaven exemptes del seu compliment. Aquest fet 
era produït per l’existència de dues formacions i cer-
tificacions 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 de-
cret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el tí-
tol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafan-
dre 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 regu-
la l’exercici d’activitats subaquàtiques en el que es re-
fereix als títols de bussejador monitor i bussejador ins-
tructor. 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 pro-
fessions dels monitors esportius o entrenadors espor-
tius, a excepció dels centres d’immersió regulats per la 
seva pròpia normativa.

Una situació similar és la dels professionals de salva-
ment i socorrisme, respecte als quals es va publicar el 
Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel que s’esta-
bleix el títol de tècnic esportiu en salvament i socorris-
me 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 sec-
tor i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport, concretament en les professi-
ons dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.

Una altra de les primeres novetats de la present regula-
ció és la incorporació, dins de l’articulat, de la referèn-
cia als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, ai-
xí com la valoració de les competències professionals.

Ara amb la present modificació, la proposta de reco-
manació 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 refe-
rent que s’ha utilitzat per a la valoració de competènci-
es, 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 ani-
madora 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 de d’altres 
estats membres de la Unió Europea, ja que en els dar-
rers anys s’han creat alguns registres de professionals 
del sector esportiu a nivell europeu.

Quant als deures dels i les professionals, per tal de cla-
rificar-los, s’ha puntualitzat i millorat el redactat en el 
que fa referència a dues de les obligacions dels profes-
sionals.

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 quar-
ta, 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 ac-
tivitats poliesportives, com també el personal que in-
tervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat. 
Aquest sector, que porta a terme activitats d’iniciació 
en associacions i agrupacions esportives, entitats lo-
cals o centres educatius, on es realitzen activitats po-
liesportives, actualment no està regulat a la Llei de les 
professions de l’esport i, atès que la voluntat de la Ge-
neralitat és incloure-l’hi, s’ha previst l’esmentada dis-
posició addicional.

En la mateixa disposició addicional s’ha estimat tam-
bé que cal resoldre, a demanda del sector federatiu i de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la si-
tuació de les persones que es dediquen a desenvolupar 
tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva con-
creta en les entitats esportives.

D’altra banda, cal exposar altres dues situacions pro-
blemàtiques en què es troben alguns professionals des 
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de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 i que, en alguns 
casos, es veuen impossibilitats de complir amb l’obli-
gació d’estar registrats com a professionals a Catalu-
nya, problemàtica que es vol resoldre amb la incorpo-
ració d’una nova disposició addicional cinquena.

La primera situació s’ha detectat en els tècnics que 
professionalment exerceixen com a entrenadors o en-
trenadores professionals de modalitats esportives le-
galment reconegudes pel Consell Català de l’Esport, 
que estan assumides per federacions esportives cata-
lanes 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 com a tal per 
part del Consell Superior d’Esports. L’article 8 de la 
Llei estatal 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport atribu-
eix 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 es-
portius com la dels tècnics d’esport en període transi-
tori, de les modalitats esportives legalment reconegu-
des pel Consell Superior d’Esports.

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 mo-
dalitat 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 exer-
cir 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, inscri-
tes al Consell Català de l’Esport, encara que aquesta 
modalitat no estigui reconeguda com a tal pel Consell 
Superior d’Esports. I que, així mateix, pugui transitò-
riament oferir formació respecte a les modalitats es-
portives 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 po-
dien accedir.

Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició 
transitòria tercera, donada la diversitat de situacions 
i problemes plantejats davant l’Administració esporti-
va 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’in formació 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 ator-
guin les atribucions i competències per poder incorpo-
rar-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 pro-
cediment per tal de fixar els mínims requisits de for-
mació complementaria i d’experiència professional per 
poder desenvolupar professionalment la tasca d’aque-
lles professions que estableix la Llei i que així ho re-
quereixin. Ara, amb la modificació d’aquesta disposi-
ció, es permet desenvolupar aquest procediment.

Així mateix i per últim, es preveu una modificació de 
la disposició final relativa a la reglamentació federa-
tiva, ja que transcorreguts els anys des de l’aplicació 
de la Llei 3/2008 i atenent al desenvolupament del vo-
luntariat, s’ha considerat necessari que les entitats es-
portives inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Es-
portives puguin realitzar una formació mínima, per tal 
de garantir la salut dels practicants. Aquesta forma-
ció serà certificada per l’Administració esportiva, con-
cretament 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 certificaci-
ons regulades en la Llei s’estableix, en una disposició 
final relativa a l’entrada en vigor, que només són exigi-
bles a partir de l’1 de gener del 2017, una vegada fina-
litzat el període de suspensió de la vigència dels apar-
tats 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.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Títol de la llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
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Esmenes presentades

56 Esmena núm. 56
De modificació 
GP de Ciutadans (1)

De modificació del títol del Projecte de llei, que resta 
redactat de la següent manera

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, dels professionals de l’esport.

57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (12)

Es modifica el títol de la llei, amb la següent redacció: 

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

«Projecte de llei de tecnificació de l’esport.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2015

Maria Senserrich i Guitart, Òscar Ordeig i Molist, 
Sergio García Pérez, Jaume Bosch i Mestres, Quim 
Arrufat Ibáñez
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