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Avantprojecte de Decret pel qual es regula el regis tre oficial de professionals de 
l’esport a Catalunya  
 
 
El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport, en la seva disposició addicional vuitena, va ordenar al Govern de la Generalitat  
presentar  al Parlament un projecte de llei que regulés l’exercici de les professions 
relacionades amb l’àmbit de les activitats físiques i esportives al territori de Catalunya. 
 
Fruit d’aquest mandat, es va aprovar la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport. L’ article 8è del seu text articulat  crea el Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya i  determina l’obligació que, per poder exercir les 
professions de l’esport regulades en aquesta norma, les persones que, a més de complir els 
requisits generals que s’hi estableixen,  s’han de inscriure en el citat Registre Oficial   o, si 
escau, han de ser membres del col·legi professional corresponent, afegint el mateix precepte 
que l’estructura, les funcions i el règim de publicitat i funcionament d’aquesta oficina 
registral, s’han de fixar per reglament. 
 
En compliment d’aquesta previsió legal el Decret regula el seu àmbit d’aplicació, les 
condicions i requisits mínims per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport, d’aquelles persones que pretenen exercir una de les professions  previstes a la Llei 
3/2008, així com, l’organització, estructura i funcionament de l’assenyalat registre públic, tot i 
preveient la possibilitat que el departament competent en matèria d’esports pugui delegar la 
funció pública de gestió del registre a una corporació de dret públic, a una associació 
professional o a qualsevol altre entitat que pugui rebre la delegació de funcions públiques de 
caràcter administratiu, tal i com s’estableix en el número  3 del mateix article 8 de la Llei 
3/2008. 
 
Per tot això i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del 
conseller del departament de la vicepresidència i d’acord amb el Govern, 
 
 
Decreto  
 
                                                      Article 1 
                
                                         Objectiu i àmbit d’aplicació 
 
1. Aquest Decret te per objecte establir les condicions i els requisits bàsics per a la 

inscripció, l’estructura i el funcionament del Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
a Catalunya en desplegament del que disposa l’article 8 de la Llei  3/2008 de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya. 

 
2. És aplicable a totes aquelles  persones que, havent sol·licitat la seva inscripció en el 

Registre Oficial de Professionals de l’Esport, es trobin en alguns del supòsits següents: 
 

- Comptar amb alguna de les titulacions previstes en la Llei 3/2008, de 23 d’abril. 
- Estar en possessió de l’habilitació o de la acreditació necessàries per l’exercici 

d’una determinada professió de l’esport. 
- Haver obtingut la validació o reconeixement  de la seva formació o procés 

d’aprenentatge per part l’organisme competent per l’exercici d’alguna professió 
de l’esport.         

 
 3.  Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret les persones que, d’acord amb 

la  legislació vigent, s’hagin de inscriure obligatòriament en el col·legi professional que 
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els pertoca així com, les professions relacionades amb l’activitat de busseig 
professional, amb les activitats nauticoesportives, amb les activitats de salvament i 
socorrisme,  amb les activitats esportives que  es basen en la conducció d’aparells o 
vehicles a motor, les professions exercides pels àrbitres i els jutges esportius, els 
professionals vinculats amb l’Administració pública mitjançant una relació de serveis 
regulada pel dret administratiu o laboral i, en general, amb les desenvolupades en el 
marc de les relacions de voluntariat, amistat, familiars i anàlogues.                     

 
 
                                                        Article 2 
  
                                               Estructura del Registre 
 

1. El Registre Oficial de Professionals de l’Esport queda adscrit a l’Escola Catalana de 
l’Esport del Consell Català de l’Esport. 

     
2. Constarà d’una única Secció on s’efectuaran per ordre correlatiu els assentaments 

registrals segons la data de la resolució d’inscripció i on s’ haurà de reflectir 
necessariament les següents dades:  
 

- Número d’ordre 
- Data de la resolució d’inscripció  
- Dades personals de l’interessat 
- Títol que li faculta a exercir la professió o, en el seu defecte, document  

d’ habilitació, acreditació, validació o reconeixement, segons correspongui. 
- Determinació de l’activitat o activitats professionals a desenvolupar    
- Sancions que comportin la inhabilitació per exercir l’activitat professional 
- Cancel·lació de la inscripció 
- Observacions que es considerin d’interès.  

    
3. Amb finalitats informatives i estadístiques, es constituirà, com a  annex al Registre, un 

cens on s’incorporaran les persones la col·legiació de les quals sigui obligatòria 
d’acord amb les dades facilitades pel Col·legi Professional que correspongui. 

          
                                                         Article 3 
                                         
                                           Caràcter i publicitat del Registre 
 
 
1. El Registre Oficial de Professionals de l’Esport es públic per a tots aquells que 

tinguin interès en conèixer el seu contingut i així ho sol·licitin. Es presumeix acreditat 
el interès en les persones i entitats que sol·licitin informació al Registre. 

 
2. La publicitat del Registre no abasta a les dades referides als domicilis de les 

persones, l’estat civil i altres dades de caràcter personal que constin en els 
documents aportats d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. El Registre adoptarà les mesures 
oportunes per garantir la protecció de les dades personals que obren en el mateix. 
 

3. El Registre no atendrà les sol·licituds de publicitat en massa o indiscriminades. 
 

4. La publicitat del Registre es portarà a terme per exhibició, per certificació, per nota 
simple o per còpia, segons ho sol·liciti la persona peticionària. 
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                                                 Article 4 
 
                                      Administració electrònica 
 

Pel Departament del Govern de la Generalitat competent en matèria d’esports es crearà 
i regularà un registre electrònic en el si del Registre Oficial de Professionals de l’Esport, 
amb caràcter auxiliar del registre principal, el qual haurà de garantir els principis de 
disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació i 
estarà habilitat, entre altres funcions, per a la recepció i la sortida de documents dels 
procediments i tràmits pels quals s’aprovi la tramitació electrònica. 

               
                                                Article 5 
 
                        Requisits per a la inscripció en el Registre 

 
 

 Per obtenir la inscripció en el Registre s’han d’aportar les dades i documentació 
següent: 

 
            - Sol·licitud proforma segons el model de l’annex  d’aquest Decret, signada en 
               original per la persona interessada.                 . 

                 - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport 
                 - Còpia compulsada del títol o, en el seu cas, del document d’habilitació, 
                    acreditació, validació o reconeixement, segons correspongui.  
 
 
                                                          Article 6 
 
                                       Resolució d’inscripció en el Registre 
 

1. La inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport es produirà mitjançant 
resolució motivada de la persona que ocupi la Presidència del Consell Català de 
l’Esport. 

 
2. La resolució que autoritzi o denegui   la inscripció en el Registre no esgota la via 

administrativa i contra ella es pot interposar els recursos legalment establerts. 
 
 

 
                                                           Article 7 
 
                    Renovació, modificació, suspensió i cancel·lació de la inscripció 
 
  

1. La inscripció en el Registre té un període de validesa màxima de deu anys. Abans 
de la finalització d’aquest període la persona titular de la inscripció pot sol·licitar la 
renovació de la inscripció pel mateix període de temps. 

 
2. La persona titular de la inscripció és responsable del manteniment de les dades i 

condicions en les  quals es dicti la resolució d’inscripció. Qualsevol modificació o 
canvi de les dades o de les condicions inscrites s’ha de comunicar al Registre en el 
termini màxim d’un mes a partir del moment en el que s’hagin produït. 
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3. La inscripció es pot cancel·lar per les següents causes: 
 

                  -    Per mort de la persona titular 
-    Quan ho sol·liciti expressament la persona titular 

                  -    Quan, transcorregut el període de validesa de la inscripció en el Registre, la 
                        persona titular no hagi sol·licitat i obtingut la seva renovació. 
                  -    Quan, en virtut de revisió d’ofici o per qualsevol altre mitjà, es comprovi que  

      s’ha produït un incompliment de la normativa aplicable. 
- Per sanció ferma d’inhabilitació a perpetuïtat per a l’exercici de la professió. 

 
4. Les sancions imposades que comportin la inhabilitació temporal per a l’exercici de la 

professió produiran la suspensió temporal de les corresponents inscripcions d’acord 
amb l’abast de la mesura inhabilitant. 

                              
 
                                                          Disposició addicional 
 
S’autoritza a la persona titular del departament competent en matèria d’esport per delegar 
la funció pública de gestió del Registre a una corporació de dret públic, a una associació 
professional o a qualsevol altre entitat que pugui rebre la delegació de funcions públiques 
de caràcter administratiu. 
 
 
                                                            Disposició final 
 
 
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La inscripció en el Registre Oficial de Professions es exigible a 
partir de l’1 de gener de 2009.   
 
 
Barcelona, xx de xxx de 2008 
 
José Montilla i Aguilera 
 
President de la Generalitat de Catalunya 
                                
 

                                             
                                                                Annex 1    
 
Model de sol·licitud de inclusió en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport a 
Catalunya 
 
Sr./Sra. President/a del Consell català de l’Esport 
 
En/Na.............................., amb Document Nacional d’Identitat (Passaport) nº........., amb 
domicili a..................c/. ........... , apartat de correus, correu electrònic.................. 
Telèfon....................., 
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 Títol/Formació/Certificat 
 
   Mestre/a Especialista en Educació Física (o títol de grau corresponent) 
 Tècnic/a Superior en Animació d’Activitats Físiques i/o Esportives 
 Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural 
 Tècnic/a Superior en una modalitat esportiva  
   Formació de Nivell III en període transitori 
 Tècnic/a en una modalitat esportiva 
  Formació de Nivell II en període transitori 
 Certificat de primer nivell de Grau Mitjà dels Ensenyaments d’Esports  
  Formació de Nivell I en període transitori. 
 Certificat d’habilitació professional 
 Certificat de validació d’aprenentatges de Nivell I dels ensenyaments d’esports 
 Certificat de validació d’aprenentatge de Nivell I de la formació en període transitori 
   Certificat d’acreditació professional 
  Homologacions de títols d’ensenyaments esportius (C.S.D.)                                   
   Formació federativa amb validesa oficial atenent la normativa  
   Reconeixement de titulacions obtingudes en altres estats 
   Certificat de professionalitat 
  Qualificació professional 
   Altres 

 
Professions on s’inscriu:  Professors d’Educació Física 
       Animadors o monitors esportius professionals  
      Entrenadors professionals (referits a un esport   
          específic) 
      Directors esportius   
        
    
 
SOL·LICITA  
 
Sigui admesa la present sol·licitud i la documentació annexa als efectes de la seva inclusió 
al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya. 
 
…………………, a ……..de……………de……. 
   
 
 
 


