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Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquesta llei és regular els aspectes
essencials de l'exercici de determinades profession s de
l'esport,  reconèixer expressament quines són aquestes
professions, assignar-hi les competències associades,
especificar les titulacions o les acreditacions, determinar les
titulacions necessàries per a exercir-les i atribuir a cada
professió l'àmbit funcional específic que li correspon.



A l'efecte d'aquesta llei, el terme esport comprèn totes les
manifestacions físiques i esportives que estableix la Llei
de l'esport , i no es limita a les modalitats, les disciplines o
les especialitats reconegudes oficialment. En virtut d'això, el
terme esport inclou totes les activitats físiques i esportives
exercides en l'esport federat, l'esport escolar, l'esport
universitari o en tota estructura o organització que promogui,
organitzi o difongui aquest tipus d'activitats, amb
independència de la finalitat a què l'activitat estigui
destinada, ja sigui de competició, iniciació, aprenentatge,
tecnificació, salut, turisme, recreació, lleure o a mb
finalitats anàlogues.



Professions pròpies de l'esport i àmbit funcional general

1. S'entén per professió de l'esport, a l'efecte d'aquesta llei,
la professió que s'exerceix específicament en els diversos
àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i
tècniques propis de les ciències de l'esport.

2. Aquesta llei reconeix i regula les professions següents
com a pròpies de l'àmbit de l'esport:
a) Professors d'educació física.
b) Animadors o monitors esportius professionals.
c) Entrenadors professionals (referits a un esport específic).
d) Directors esportius.



Exemple:

Per a exercir la professió d'animador o animadora o
monitor o monitora esportiu  professional  en activitats
físiques i esportives amb animals 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
adequades a les activitats de què es tracti.
b) El títol de tècnic o tècnica en conducció d'activitats
físiques i esportives en el medi natural, amb formació o
experiència adequades a les activitats de què es tracti.



Poden exercir les professions  de l'esport regulades per
aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits
generals que s'hi estableixen, estiguin inscrites e n el
Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Ca talunya
o, si escau, que siguin membres del col·legi professional que
els pertoca. El requisit de col·legiació només és exigible si
existeix el col·legi professional corresponent.



Habilitació dels títols obtinguts abans de l'entrada en vigor
d'aquesta llei

1. Resten habilitades per a l'exercici de les professions regulades per
aquesta llei, en les mateixes condicions que les establertes per a
cadascuna de les situacions, totes les persones que, abans que hagi
entrat en vigor, hagin obtingut altres títols homologats o equivalents,
per disposició normativa general o com a conseqüència d'un
expedient individual.

2. Resten habilitades les persones que, abans de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, hagin obtingut la llicenciatura o la diplomatura en
educació física, d'acord amb l'equivalència de títols vigent.



Exercici professional sense la titulació  requerida per llei

Els requisits de titulació que estableix aquesta llei no afecten
la situació ni els drets de les persones que, quan entri en
vigor, acreditin d'una manera fefaent i en les condicions
que s'estableixin per reglament, que exerceixen o
exercien les activitats professionals que s'hi regu len.
Aquestes persones s'han d'inscriure en el Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya creat amb aquesta
finalitat.



Habilitació per a l'exercici dels animadors o monitors esportius
professionals i dels entrenadors professionals

1. Per a l'exercici de les professions de animador o animadora o monitor o
monitora esportiu professional i d'entrenador o entrenadora professional ...
cal habilitar les persones que tinguin un certificat de professionalitat,
segons el que determini l'Institut Català de les Qualificacions Professionals
o qualsevol altre organisme competent en aquesta matèria, o que
acreditin, mitjançant els mecanismes establerts legal ment, que tenen
les competències professionals per a l'exercici de les  funcions
pròpies de les dites professions.

En cadascun d'aquests casos es considera que té la competència
professional suficient tothom qui tingui el certificat corresponent al
primer nivell del grau mitjà dels ensenyaments esporti us  en relació
amb l'esport o la modalitat esportiva a què es refereixi l'habilitació.



Titulacions dels ensenyaments esportius de règim
especial i titulacions federatives

1. Als efectes d'aquesta llei, són tècnics de grau mitjà i tècnics superiors
d'un esport tant els professionals que exerceixen un esport inclòs en els
ensenyaments esportius de règim especial, com els professionals que
exerceixen un dels esports que estan en període transitori, d'acord amb el
Reial decret 1363/2007, del 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació
general dels ensenyaments esportius de règim especial.

2. Totes les titulacions emeses conformement amb la leg alitat vigent
per les federacions esportives de Catalunya continue n essent vàlides
i faculten llurs titulars per a l'exercici de les profe ssions  pròpies de
l'àmbit de l'esport regulades per aquesta llei, en els nivells i la modalitat o
disciplina esportiva respectius. Els titulats federatius es poden inscriure en
el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.



Gràcies!


