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Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 

de l’exercici de les professions de l’esport. 
 

 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 9 de desembre del 2013, amb el vot particular de 
Foment del Treball. 
 

L’Avantprojecte de Llei té per objecte modificar la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 

professions de l’esport, per donar regulació legal a diferents situacions que es plantegen dins de 

l’ampli col·lectiu que desenvolupa la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en 

alguns supòsits, davant d’un buit legal, al qual es vol donar un contingut normatiu. Entre d’altres:   

 

- Es preveu que, per a l’exercici de les professions regulades en la Llei, les formacions 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 implantació, i també per les titulacions obtingudes en els 

Estats membres de la Unió Europea. Així mateix, les formacions es poden acreditar mitjançant els 

certificats següents: 

- certificat de professionalitat 

- certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència 

- certificats de reconeixement acadèmic 

- certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les activitats 

de dinamització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent 

del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.  

- certificat de cursos de formació de les Federacions i l’Escola Catalana de l’Esport, per al 

desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica. 

- certificats que resultin de les previsions contingudes en l’ordenament vigent a cada 

moment.” 

- S’incorpora, dins de l’articulat, la referència als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, així 

com la valoració de les competències professionals. 

- I s’incideix en la nomenclatura de dues professions de l’esport que s’han modificat, a fi 

d’identificar més clarament la professió amb el sector esportiu: es tracta de les professions 

d’animador o animadora i monitor o monitora esportiu professional i dels entrenadors o 

entrenadores professionals. 

 


