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Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Regula l’exercici a CATALUNYACATALUNYA

� “És exercici professional, a l'efecte d'aquesta llei, la 

prestació remunerada dels serveis propis de les 
professions de l'esport. En queden excloses les professions de l'esport. En queden excloses les 
activitats exercides en el marc de les relacions de 

voluntariat, d'amistat, familiars i les que siguin
anàlogues, i també les activitats per la pràctica de les 

quals només es percep la compensació de les 
despeses que en deriven, sens perjudici que aquestes
activitats puguin tenir un règim jurídic específic i 

diferenciat del que estableix aquesta llei.” (art.1.4)



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya
�� No regula TOTESNo regula TOTES les professions.

� Només ho fa amb 4

� Àmbit públic com privat

� No regula el VOLUNTARIAT ESPORTIU

� No regula busseig professional, nàuticoesportives, 
socorrisme, conducció d’aparells o vehicles de motor. Ni socorrisme, conducció d’aparells o vehicles de motor. Ni 
àrbitres ni jutges esportius.

�� ESPORTESPORT, terme genèric que inclou tot.

� Requeriments i obligacions per l’exercici:

�� TITULACIÓ TITULACIÓ 

�� REGISTRE/COL�LEGIACIÓREGISTRE/COL�LEGIACIÓ obligatòria

�� Responsabilitat civil Responsabilitat civil obligatòria

�� DEADEA (competències d'assistència sanitària immediata, referides a la reanimació cardiopulmonar)



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Recurs d'inconstitucionalitat RESOLTRESOLT. Generalitat-
Estat. 16.02.08

LA LLEI ES PLENAMENT LA LLEI ES PLENAMENT 
CONSTITUCIONALCONSTITUCIONAL

“Directiva europea de serveis”� “Directiva europea de serveis”
� Una professió pugui ser exercida per diverses 
titulacions. 

� Una titulació dongui accés a varies professions

� Les competències professionals son les que 
marquen l’accés a una professió, no les titulacions.



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Aquesta llei reconeix i regula les professions 
següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

Professor/a 
EF

ESPORT
Llei 

3/2008

Animador/a
Monitor/a
esportiu/va

Director/a
Esportiu/va

Entrenador/a
esportiu/va



1. Professors Educació Física: definició

� La professió de professor/a d’educació física permet 
impartir, en els nivells d’ensenyament corresponents, 
la matèria d’educació física a l’alumnat i fer totes les 
funcions instrumentals o derivades, com ara 
planificar, programar, coordinar, dirigir, tutorar i planificar, programar, coordinar, dirigir, tutorar i 
avaluar l’activitat docent en el marc de la legislació 

� Així mateix, l’exercici de la professió permet 
impulsar, planificar, programar, coordinar, dirigir i 
avaluar les activitats de l’esport escolar que es 
programin i s’exerceixin en els centres educatius fora 
de l’horari escolar



1. Professors Educació Física: titulacions

� La formació universitària específica en formació universitària específica en 
educació físicaeducació física, per a l’ensenyament primari

� La formació universitària en ciències de formació universitària en ciències de 
l’activitat física i l’esportl’activitat física i l’esport, per a 
l’ensenyament secundari obligatori, el 
batxillerat i la formació professional.



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Aquesta llei reconeix i regula les professions 
següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

Professor/a 
EF

ESPORT
Llei 

3/2008

Animador/a
Monitor/a
esportiu/va

Director/a
Esportiu/va

Entrenador/a
esportiu/va



2. Animadors o monitors esportius 
professionals: definició

� La professió d’animador o animadora o 
monitor o monitora esportiu professional d’un 
esport determinat permet fer funcions 
d’instrucció esportiva, formació, animació, 
condicionament físic, millora de la condició condicionament físic, millora de la condició 
física, control i altres funcions anàlogues 
respecte a les persones que aprenen i
practiquen aquest esport, 

si aquesta pràctica no va enfocada a la si aquesta pràctica no va enfocada a la 
competició esportivacompetició esportiva..



REQUERIMENTS MÍNIMS PER L’EXERCICI
ANIMADOR/A O MONITOR/A ESPORTIU/VA

Animadors o monitors esportius 
professionals

LCAFE MEF

TEC.SUP. 
AAFE      
(grau 
sup)

Tec.Cond.
AAFE 
medi 
natural 

(grau mig)

Tec.Esp. 
en...     
(grau 
mig)

Tèc. Esp. 
Superior 
en...     

(grau sup)

1r nivell 
Tèc. Esp. 

en...

Gimnasos, sales de condicionament físic i 
centres esportius anàlegs, de titularitat pública 
o privada 

de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Centres que organitzen activitats físiques i 
esportives en llocs o espais que impliquen un 
risc intrínsec (activitats aquàtiques, activitats a 
la neu i en altres àmbits del medi natural)

F/E F/E F/E
de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Activitats físiques i esportives amb persones Activitats físiques i esportives amb persones 
que requereixen una atenció especial 
(esportistes en edat escolar, persones de més 
de 65 anys, persones amb alguna discapacitat 
física o psíquica, persones amb problemes de 
salut i similars)

dins el marc 

esport 

escolar
F/E

de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Activitats físiques i esportives amb animals F/E F/E
de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Escola d’esport amb diverses modalitats 
esportives 

F/E
de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Condicionament físic de persones particulars F/E
de la modalitat 

esportiva

de la modalitat 

esportiva

Altres

En cas de manca de professionals per atendre 
la demanda existent, en nivell d'iniciació 
esportiva no competitiva

de la modalitat 

esportiva

F/E amb formació i experiència en l'activitat a desenvolupar

* Cal tenir en compte els processos d'habilitació, validació i acreditació que permet la  Llei (veure disposicions adicionals i transitòries)



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Aquesta llei reconeix i regula les professions 
següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

Professor/a 
EF

ESPORT
Llei 

3/2008

Animador/a
Monitor/a
esportiu/va

Director/a
Esportiu/va

Entrenador/a
esportiu/va



3. Entrenadors professionals: definició

� La professió d’entrenador/a professional d’un 
esport determinat permet fer l’entrenament, la 
selecció, l’assessorament, la planificació, la 
programació, la direcció, el control, 
l’avaluació i el seguiment d’esportistes i l’avaluació i el seguiment d’esportistes i 
d’equips, i funcions anàlogues, 

amb vista a la competicióamb vista a la competició**

* Diferencia amb la professió de monitor/animador



REQUERIMENTS MÍNIMS PER L’EXERCICI
D’ENTRENADOR/A ESPORTIU/VA

ENTRENADOR/A PROFESSIONAL
LCAF
E

MEF

TEC.S
UP. 
AAFE      
(grau 
sup)

Tec.Con
d.AAFE 
medi 
natural 
(grau 
mig)

Tec.Esp. 
en...     
(grau 
mig)

Tèc. 
Esp. 

Superio
r en...     
(grau 
sup)

1r nivell 
Tèc. Esp. 

en...

Esportistes i d’equips durant llur participació en 
competicions de nivell bàsic i mitjà F/E

només 
nivell 

bàsic de 
la 

modalitat 
esportiva

F/EEsportistes i d’equips en competicions d’alt nivell F/E

persones que ajuden l’entrenador o entrenadora 
professional a conduir o controlar els entrenaments, a 
recuperar la condició física dels esportistes lesionats, a 
aplicar tests de valoració, a donar instruccions als 
esportistes, i en actuacions anàlogues, també 
exerceixen la professió d’entrenador o entrenadora 
professional i, en conseqüència, han de complir els 
requisits de titulació establerts per aquest article.

F/E

F/E amb formació o experiència en l'activitat a desenvolupar

* cal tenir en compte els processos d'habilitació, validació i acreditació que permet la Llei (veure disposicions adicionals 

i transitòries)



Llei 3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya

� Aquesta llei reconeix i regula les professions 
següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

Professor/a 
EF

ESPORT
Llei 

3/2008

Animador/a
Monitor/a
esportiu/va

Director/a
Esportiu/va

Entrenador/a
esportiu/va



4. Directors esportius: definició

� La professió de director o directora esportiu permet 
exercir el conjunt d’activitats professionals 
relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, 
la programació, la planificació, la coordinació, el 
control i la supervisió, i funcions anàlogues, en 
centres, serveis i establiments esportius, tant de 
titularitat pública com privada, aplicant els titularitat pública com privada, aplicant els 
coneixements i les tècniques propis de les ciències 
de l’esport. 
Aquesta activitat, que també pot incorporar en alguns casos 
funcions instrumentals de gestió, no requereix la no requereix la 
presència física del director o directora esportiu presència física del director o directora esportiu 
en l’exercici de les activitats esportives.en l’exercici de les activitats esportives.



REQUERIMENTS MÍNIMS PER L’EXERCICI
DIRECTOR/A ESPORTIU/VA

Director esportiu LCAFE MEF

TEC.SUP
. AAFE      
(grau 
sup)

Tec.Con
d.AAFE 
medi 
natural 
(grau 
mig)

Tec.Esp. 
en...     
(grau 
mig)

Tèc. 
Esp. 

Superior 
en...     
(grau 
sup)

1r nivell 
Tèc. 
Esp. 
en...

Centre poliesportiu 

Centre d’alt rendiment de la modalitat 

esportiva

Federació esportiva, una escola o un centre esportiu d’un 
únic esport 

F/E
de la modalitat 

esportiva

Escola esportiva o un centre esportiu de diversos esports Escola esportiva o un centre esportiu de diversos esports 

Escola esportiva o un centre esportiu de diversos esports, 
però la direcció esportiva se circumscriu només a un 
d’aquests esports 

F/E
de la modalitat 

esportiva

Centres que organitzen activitats físiques i esportives per 
a persones que requereixen una atenció especial 
(esportistes en edat escolar, persones de més de 
seixanta-cinc anys, persones amb alguna discapacitat 
física o psíquica, persones amb problemes de salut i 
similars) 

F/E F/E

Activitats físiques i esportives que es desenvolupen en 
llocs o espais que impliquen un risc intrínsec —activitats 
aquàtiques, a la neu, de muntanya i en altres àmbits del 
medi natural—

F/E

Activitats físiques i esportives corresponents a un esport de la modalitat 

esportiva

F/E amb formació o experiència en l'activitat a desenvolupar

* cal tenir en compte els processos d'habilitació i acreditació que permet la Llei (veure disposicions adicionals i transitòries)



Altres articles de la llei

� Article 7: reserva de denominacions
� Article 8. Inscripció en el Registre Oficial de Professionals 

de l’Esport de Catalunya i col�legiació professional
� Article 9. Principis i deures en l’exercici professional
� Article 10. Exercici de les professions per mitjà de 

societats professionalssocietats professionals
� Article 11. Assegurança de responsabilitat civil (Llei7/2006)
� Article 12. Altres requisits
� Article 13. Exercici de les professions sense l’empara de la 

llei (infraccions tipificades)
� Article 14. Marc normatiu comú (Llei 7/2006)
� Article 15. Reconeixement de titulacions obtingudes en 

altres estats. (Unió europea o estats lliure circulació treballadors)
� Article 16. Comissió assessora de les prof. de l’esport



Disposicions addicionals

� Primera. Desplegament de l’article 62.3 de 
la Llei de l’esport

� Segona. Habilitació dels títols obtinguts � Segona. Habilitació dels títols obtinguts 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei

� Tercera. Promoció de la formació dels 
tècnics esportius



Disposicions transitòries

� Primera. Exercici professional sense la titulació 
requerida per llei.(Habilitació dels que estaven treballant)

� Segona. Implantació progressiva de les titulacions 
per a la professió d’entrenador/a professional.(títols 
tècnic esportiu/tècnic esportiu superior)

� Tercera. Habilitació per l’exercici dels 
animadors/monitors esportius i dels entrenadors 
professionals.(validació o acreditació de competències)

� Quarta. Obligació de la col�legiació.

� Cinquena. Titulacions ensenyaments esportius i 
titulacions federatives.(regim especial i període transitori)



Disposició derogatòria

� 1. Resten derogades totes les normes de 
rang igual o inferior que s’oposin a les 
disposicions d’aquesta llei. 
ull! Decret 137/2003 de lleure !!!

� 2. Resten derogats expressament l’article 8 i � 2. Resten derogats expressament l’article 8 i 
l’annex 2 del Decret 56/2003, del 20 de 
febrer, regulador de les activitats 
fisicoesportives en el medi natural, en tot el 
que s’oposi a aquesta llei.



Disposicions finals

� Primera. Modificació de la Llei de l’esport. (noves infraccions greus, col�legiació i RC)

� Segona. Habilitació reglamentaria general. (desplegament de la llei)

� Tercera. Habilitació expressa per l’adaptació de les titulacions. (Bolonya)

� Quarta. Habilitació expressa per definir conceptes i delimitar les 
atribucions i els àmbits materials de les professions. (desplegament de la 
llei)

� Cinquena. Delegació del Registre Oficial e Professions de l’Esport de 
Catalunya. (Escola Catalana de l’Esport)

� Sisena. Habilitació per exercir les professions de l’esport. 

� Setena. Habilitació pel reconeixement de la formació complementaria i 
experiencia.

� Vuitena. Reglamentació federativa de les activitats i similars.(ull! No es 
regula el voluntariat esportiu!)

� ...i novena.



�ovena. Entrada en vigor

� Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC 5123, del 2 de maig de 2008)

03.05.0803.05.08

� Les titulacions que habiliten per a exercir les 
professions que s’hi regulen són exigibles 

a partir de l’1 de gener de 2009.



INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Estem a la vostra disposició

coplefc@coplefc.com

www.coplefc.com


