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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
203-00019/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39933 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juny de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, publicat al DOGC 7891, i ha manifestat que el termini de 30 dies per-
què el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el dia 7 de juny de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 de juny de 2019, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG19PRE0796 

Projecte de decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-

bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, es va establir un règim 
temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determina-
des infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat de facilitar 
l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esporti-
ves al context normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exerci-
ci de les professions de l’esport. La suspensió de la vigència del règim sancionador 
esmentat, finalitzava l’1 de gener de 2013.

Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de continuar facilitant durant 
un període de temps més llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la sus-
pensió de la vigència del mateix règim sancionador aplicable a determinades infrac-
cions administratives de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, mitjançant 
el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa.

Davant la proximitat de la data de finalització d’aquell termini de suspensió esta-
blert pel Decret llei 6/2012, l’Administració esportiva constatà que encara es mante-
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nien les justificacions i motivacions que van portar a aprovar la previsió de suspensió 
temporal de la vigència del règim sancionador esmentat, motiu pel qual en va apro-
var una altra suspensió fins a l’1 de gener de 2017 a través del Decret llei 5/2014, de 
9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

La darrera suspensió de l’aplicació del règim sancionador es va establir mitjan-
çant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, que va incorporar una disposició transitòria, la setena, a la Llei 
3/2008, relativa a la suspensió temporal de la vigència de l’esmentat règim sancio-
nador fins a l’1 de gener de 2019.

L’objectiu de les successives suspensions del règim sancionador ha estat sempre 
donar temps als professionals a normalitzar la seva situació i inscriure’s al Registre 
oficial de professionals de l’esport, preceptiu per a l’exercici de la professió, ade-
quant-se, per tant, a la normativa vigent, permetent que, al mateix temps, l’Admi-
nistració esportiva hagi pogut posar en marxa els procediments i oferir la formació 
necessària a l’efecte.

Tot i això, l’Administració esportiva ha pogut conèixer que el nombre de profes-
sionals inscrits i en actiu per desenvolupar les tasques de salvament i socorrisme, a 
dia d’avui, són insuficients per atendre tota la demanda requerida per a la propera 
temporada estival, fent perillar la seguretat de les persones usuàries de les correspo-
nents instal·lacions, recintes i platges del territori català.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de sus-
pensió fins al 30 de setembre de 2019 únicament per als professionals del sector es-
mentat i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del Decret llei possibili-
tant així que, durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions 
previstes a la citada Llei 3/2008, no comporti la consegüent sanció administrativa, 
la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 

l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del 

règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte 
dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic.

1. A partir de l’1 de gener de 2019 i fins al 30 de setembre 2019, resta en suspens 
la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta als pro-
fessionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la vigència de 
les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius 
a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.

2. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels 
expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vi-
gor de la present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció 
administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert 
per l’apartat 1.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.



BOPC 360
14 de juny de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 30

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 4 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya: Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, 

de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei.
5. Informe jurídic.
6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39057)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar trasllat a les universitats per 
la seva consideració i, dins de l’autonomia universitària, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els punts següents: 

1) Demanar els rectors dels diferents Centres d’Excel·lència Internacionals i Re-
gionals catalans que s’impliquin amb el programa de Campus Científico de Vera-
no presentant ofertes als organitzadors, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, de projectes d’apro-
pament científic i poder ser inclosos en les properes edicions de l’esmentat campus.

2) Integrar-se al programa de Campus Científico de Verano, dotant la partida 
pressupostària pertinent per tal que alumnes d’altres comunitats autònomes puguin 
seguir programes científics a les nostres universitats.

3) Afavorir les iniciatives que impliquin un millor coneixement de la nostra rea-
litat científica i social.

4) Demanar que es col·labori amb els organitzadors d’aquest campus promovent 
campanyes informatives per tal d’equilibrar l’accés segons el gènere a les carreres 
STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).


