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Publicat en el DOGC 5123  
(02.05.2008)



 Regula l’exercici de determinades professions de l’esport

 És d’aplicació en el territori de Catalunya.

 Regula l’exercici professional per compte propi i per compte
d’altri i és aplicable en el sector públic i privat.

 Defineix l’exercici professional com la prestació remunerada dels
serveis propis de les professions de l’esport.

 Atribueix a cada professió el seu corresponent àmbit funcional.

 Tots els professionals en actiu: competències d’assistència
sanitària immediata, referides a la reanimació cardiopulmonar

 Defineix el terme esport :

 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 amb finalitats anàlogues.

Regulació de les professions de l’esport
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Professors 

d’Educació Física

Entrenadors

esportius

(de la modalitat 

corresponent)

Monitors 

esportius

Directors 

esportius

ESPORT

Professions regulades

Regulació de les professions de l’esport

Article 2.2. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)
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Professors 

d’Educació Física

ESPORT

Professions regulades

Regulació de les professions de l’esport



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, tutelar i avaluar l'activitat docent en

el marc de la legislació bàsica dictada per l'Estat amb aquesta finalitat i

per la normativa de la Generalitat de desplegament de les competències

que li són pròpies. 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.

PROFESSOR O PROFESSORA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Regulació de les professions de l’esport
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Monitors 

esportius

ESPORT

Professions regulades

Regulació de les professions de l’esport
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MONITORATGE ESPORTIU PROFESSIONAL

La professió d'animador/a o monitor/a esportiu professional d’un esport

determinat permet fer funcions d'instrucció esportiva, formació,

animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i

altres funcions anàlogues respecte de les persones que aprenen i

practiquen aquest esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la

competició esportiva.
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MONITOR/A D’UNA MODALITAT ESPORTIVA
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MONITOR/A SENSE VINCULACIÓ A MODALITAT

ic
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MONITOR/A SOCORRISTA 

tràmit
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Entrenadors

esportius

(de la modalitat 

corresponent)

ESPORT

Professions regulades
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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 d’equips, i

funcions anàlogues, amb vista a la competició.

ENTRENADOR/A PROFESSIONAL DE LA MODALITATCORRESPONENT

Regulació de les professions de l’esport
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ENTRENADOR  SEMPRE VINCULAT A  UNA MODALITAT ESPORTIVA

+ formació i 
experiència 
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Directors 

esportius

ESPORT

Professions regulades

Regulació de les professions de l’esport



La professió de director/a 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, i aplicar el 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 presència física del director/a esportiu en l’exercici de les

activitats esportives.

DIRECCIÓ ESPORTIVA

L’exercici professional de l’esport a Catalunya 
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DIRECTOR D’UNA MODALITAT ESPORTIVA

+ formació i 
experiència 
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Regulació de les professions de l’esport

DIRECTOR ESPORTIU SENSE VINCULACIÓ A MODALITAT



1. Disposar de la titulació adequada per incorporar-se al ROPEC (cetificat, 

habilitació/validació/ acreditació/homologació/ etc...)

2. Estar col·legiat o fer la inscripció al Registre Oficial de Professionals de 

l’Esport

3. Contractació prèvia a l’exercici professional, de l’assegurança de 

responsabilitat civil professional

4. Disposar de les competències d’assistència sanitària immediata/reanimació 

cardiopulmonar

5. Atendre i complir amb els deures i les obligacions contemplades a la llei.

23

OBLIGACIONS DELS PROFESSIONALS DE L’ESPORT

Regulació de les professions de l’esport
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RÈGIM SANCIONADOR- NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Article 13.- Exercici de les professions sense l’empara de la llei

•Es fixen infraccions i es poden imposar sancions d’acord amb la 
disposició final primera d’aquesta Llei.

Disposició final Primera- Modificació de la Llei de l’esport

•Es modifica amb la inclusió de dues noves infraccions en l’article 
74: per d'incompliment de l’obligació de registrament o col·legiació i 
per d'incompliment de l’obligació de l’assegurança de 
responsabilitat civil.

Regulació de les professions de l’esport

Article 74 

Són infraccions greus: 

p) L'incompliment de l'obligació de registrament o de col·legiació, segons els 

casos, en l'exercici lliure de la professió que estableix la legislació vigent.

q) L'incompliment de l'obligació de l'assegurança de la responsabilitat civil dels 

professionals de l'esport en l'exercici lliure de la professió que estableix la 

legislació vigent.
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Article 77 
-1. Per raó de les infraccions tipificades per aquesta Llei, es poden imposar 
les sancions següents:
-3. Corresponen a les infraccions greus:

a) La multa de 100.001 pessetes a 1.000.000 de pessetes.

b) La suspensió de l'activitat fins a un màxim d'un any.

c) La suspensió de l'autorització administrativa fins a un màxim d'un any.

d) La clausura de la instal·lació esportiva fins a un màxim d'un any.

e) La pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics fins a un màxim d'un any.

f) La prohibició d'accedir a cap instal·lació esportiva fins a un màxim d'un any.

g) La inhabilitació per a organitzar activitats esportives fins a un màxim d'un any.

h) La cancel·lació de la inscripció o l'adscripció en el Registre d'entitats esportives de la 

Generalitat. 

RÈGIM SANCIONADOR- NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Regulació de les professions de l’esport
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Article 78 

En la determinació de la sanció a imposar, l'òrgan competent ha de procurar 
l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la 
sanció aplicada, per a la graduació de la qual ha d'atendre els criteris següents:

a) L'existència d'intencionalitat.

b) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la 

mateixa naturalesa, i que així hagi estat declarat per resolució ferma.

c) La naturalesa dels perjudicis causats i, si escau, els riscs suportats pels particulars.

d) El preu.

e) El fet que hi hagi hagut advertiments previs de l'Administració.

f) El benefici il·lícit obtingut.

g) L'esmena, durant la tramitació de l'expedient, de les anomalies que originaren la 

incoació del procediment.

RÈGIM SANCIONADOR- NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Regulació de les professions de l’esport
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INFOGRAFIES                                                                WEB ECE - ROPE
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Representacions Territorials de l'Esport

A Barcelona

Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è E i F

08018 Barcelona

Tel. 93 303 59 90 Fax 93 303 59 95

Contacte: esports_barcelona.presidencia@gencat.cat

A Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici Sta. Caterina)

17002 Girona

Tel. 872 975 000 Fax 872 975 158

Contacte: esports.girona@gencat.cat

A Lleida

C. de Lluís Companys, 1, entresòl

25003 Lleida

Tel. 973 03 22 50 Fax. 973 70 35 12

Contacte: : esports_lleida@gencat.cat

A Tarragona

Major, 14

43003 Tarragona

Tel. 977 25 15 00 Fax. 977 25 14 93

Contacte: esports_tarragona.presidencia@gencat.cat

A les Terres de l'Ebre

C. de Montcada, 23

43500 Tortosa

Tel. 977 44 82 30 Fax. 977 51 05 30

Contacte: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat

Regulació de les professions de l’esport

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2560
mailto:esports_barcelona.presidencia@gencat.cat
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2564
mailto:esports.girona@gencat.cat
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2566
mailto:esports_lleida@gencat.cat
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2568
mailto:esports_tarragona.presidencia@gencat.cat
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13370
mailto:esportsterresebre.presidencia@gencat.cat
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Oficines territorials de Gestió Empresarial 

A Barcelona

Carrer de Sepúlveda, 148-150

08011 Barcelona

Tel. 012  Fax 93 484 92 30

A Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Tel. 012  Fax 872 97 59 95

A Lleida
Avinguda del Segre, 7 (Edifici Terraferma)
25007 Lleida
Tel. 012   Fax 973 72 77 78

A Tarragona
Carrer de Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Tel. 012  Fax 977 25 17 16

A les Terres de l'Ebre
Carrer de Montcada, 32
43500 Tortosa
Tel. 977 44 93 33  Fax 977 44 95 75

Contacte: oge@gencat.cat

Oficines de Gestió Empresarial a 

Catalunya

OGE - Cambra Barcelona
OGE - Cambra Badalona
OGE - Cambra Berga
OGE - Cambra Girona
OGE - Cambra Granollers
OGE - Cambra l'Hospitalet de Llobregat
OGE - Cambra Igualada
OGE - Cambra Manresa
OGE - Cambra Mataró
OGE - Cambra Reus
OGE - Cambra Sabadell
OGE - Cambra Sant Feliu de Llobregat
OGE - Cambra Terrassa
OGE - Cambra Tortosa
OGE - Cambra Vic
OGE - Cambra Vilafranca del Penedès
OGE - Cambra Vilanova i la Geltrú

Regulació de les professions de l’esport

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2560
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2564
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2566
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2568
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13370
mailto:oge@gencat.cat
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12568
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13432
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12571
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12569
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12877
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13768
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13434
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13435
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13433
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=14122
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13413
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13573
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13414
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12570
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12746
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13767
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12878
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MONITOR ENTRENADOR DIRECTOR PROFESSOR

H D H D H D H D

2010

2011

2012

2013 9301 4312 6983 2014 2005 907 200 140

2014 12353 5915 8873 3242 2697 1048 236 162

2015 14229 6719 9990 3628 3154 1177 271 190

2016 15808 7465 11098 4031 3504 1308 301 211

2017 16184 7616 11354 4200 4249 1571 415 179

Regulació de les professions de l’esport

Dades  actualitzades del Registre Oficial de Professionals de l’Esport



any professions professionals col·legiats

2010 6.479 2.279

2011 18.241 10.620 2.746

2012 23.689 13.440 2.903

2013 25.862 14.585 4.319

2014 27.890 15.700 4.539

2015 39.358 17.484 4.806

2016 43.725 19.425 4.983

2017 49,405 24.440 4.447
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any professions professionals col·legiats

2018 55.164 27.000

Dades  actualitzades del Registre Oficial de Professionals de l’Esport

31.12.2017

any professions professionals col·legiats

2017 49.405 24.440 4.447
Dades  actualitzades del Registre Oficial de Professionals de l’Esport

04/10/2018


