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Crear una Conselleria de l’Activitat Física i de l’Esport.

1

El caràcter transversal del sector de l’esport i de l’activitat física, la consideració de servei essencial i el seu
pes econòmic justiﬁca la necessitat de disposar del
Departament de l’Activitat Física i de l’Esport.

Declarar l’esport i l’activitat física com a servei essencial per a la salut de la ciutadania.
Amb la crisi de la COVID-19 s’ha evidenciat més que mai
que la pràctica d’activitat física i esportiva és necessària
per al manteniment de la salut de la ciutadania. Els
professionals de l’esport i l’activitat física col·laboren de
manera directa en la prevenció de malalties i la promoció d’hàbits saludables en tots els nivells socials i culturals de la societat, i per això cal:
Potenciar el sector de l’activitat física i de l’esport
com a company de viatge en matèria de salut pública.
Reconèixer i publicitar que una població activa és
una població sana que comporta menys despesa
sanitària.

2

Rescatar urgentment les entitats, les empreses i els
professionals del sector de l’esport i l’activitat física,
afectats per la crisi de la COVID-19.
Cal establir polítiques urgents de rescat per al teixit
associatiu, així com les empreses i la indústria que
formen tot el sector esportiu de Catalunya. Cal implantar:
Una política de pressió nacional per a la rebaixa de
l’IVA i les deduccions ﬁscals en l’IRPF.

3

Més ajuts econòmics directes a entitats, empreses i
professionals que gestionen programes i serveis
esportius, tant a l’exterior com a l’interior d’equipaments esportius.
Tenir en consideració tota la indústria de l’esport, així
com les empreses d’organització d’esdeveniments
esportius afectades per la pandèmia.
Ajuts a l’emprenedoria esportiva.

Garantir l'accés universal de la població a la pràctica
de l'esport i l'activitat física.
Fes-ho tot implementant polítiques públiques i actuacions concretes de promoció esportiva, ajuts i beques
destinades a persones i famílies vulnerables afectades
per la crisi econòmica.

4

Augmentar el pes i la presència de l’assignatura d’Educació Física en tots els nivells educatius.
Implementar polítiques educatives per una Educació
Física més moderna i adaptada al segle XXI. És a dir:
Revisar el currículum de tots els nivells educatius per
a una millor consideració i més reconeixement.
Implementar més hores d’Educació Física a tots els
nivells educatius obligatoris, tot garantint així la
pràctica mínima recomanada per l’OMS en tota la
població en edat escolar. Vegeu el projecte Educació
Física de Qualitat consensuat pel experts en Educació Física de les CA (https://www.consejo-colef.es/efc).
Atorgar-hi més pes en l’organització general dels
centres educatius, ja que són els docents especialistes en Educació Física els millors professionals per
implantar hàbits actius i saludables a tota la comunitat educativa.

2

5

Reconèixer la ﬁgura dels educadors físics esportius
com a professionals referents de la promoció de la
salut al sector.
Els educadors físics esportius (graduats universitaris
en CAFiE) han de tenir la consideració de màxims
responsables professionals en l’aplicació dels programes i serveis vinculats a la prevenció i la promoció de
la salut mitjançant l’activitat física i l’esport en la xarxa
sanitària, tant pública com privada.
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3

Disposar d’un marc legislatiu que garanteixi la salut i la
protecció dels serveis esportius que reben els ciutadans.
Les contínues modiﬁcacions de la Llei 3/2008 han diluït
amb escreix l’esperit inicial del legislador. Actualment la Llei
3/2008 no garanteix la salut i la protecció dels serveis
esportius que reben els ciutadans. Per això cal:

1

Crear un cos d’inspecció que vetlli pel compliment de la
Llei 3/2008, especialment contra l’accés, l’exercici irregular i l’intrusisme professional.
Modiﬁcar la Llei 3/2008. Eliminar-hi la disposició addicional sisena que permet accedir al ROPEC a persones
amb certiﬁcacions no oﬁcials expedides per les federacions esportives. La competència en la formació de
tècnics esportius ha de ser del Departament d’Educació
o del Consell Català de l’Esport (Escola Catalana de
l’Esport) en cas d’estar en període transitori.
Modiﬁcar la Llei 3/2008. Regular-hi el voluntariat esportiu. Als voluntaris esportius que desenvolupen alguna de
les professions de l’esport regulades per la Llei, caldria
requerir-los la mateixa titulació acadèmica que als que
ho fan de manera professional.
Modiﬁcar la Llei 3/2008. Incloure-hi una nova professió
a la Llei 3/2008, la del preparador físic per al rendiment i
la salut, amb exclusivitat per als titulats universitaris en
CAFiE (educadors físics esportius).

7

Elaborar un nou decret legislatiu per a l’organització de
les activitats físiques i esportives a Catalunya. D’acord
amb la disposició ﬁnal quarta de la Llei 3/2008, cal que
es deﬁneixin els conceptes i es delimitin les atribucions i
els àmbits materials de les professions, especialment pel
que fa a les activitats col·lectives o individuals, l’objectiu
de les quals és la recreació o la salut.

Disposar d’un segell de qualitat que garanteixi la qualitat del sistema esportiu català.
S’ha d’impulsar un moviment de millora continuada del
sistema esportiu català, tot afegint més valor a la gestió
dels agents que en formen part, així com esdevenir un
referent de qualitat per als ciutadans. El segell de qualitat podria esdevenir una eina de reactivació del sector,
d’ajut als gestors i professionals que ara més que mai
necessiten consolidar, professionalitzar o reorientar la
prestació dels seus serveis i programes. Cal posar en
valor tot allò que aporta el sector, però cal fer-ho amb
una garantia de qualitat.

8

Renovar l’actual Llei 1/2000, de l’esport i l’activitat
física de Catalunya, d’acord amb la societat del segle
XXI.
Cal consultar el manifest consensuat per la majoria del
sector esportiu i de l’activitat física (https://www.esportsomtots.cat/).

9

Frenar la precarietat laboral i salarial dels professionals del sector esportiu.

10

Adoptar mesures contra les situacions laborals irregulars, la precarietat salarial i la bretxa de gènere d’alguns dels professionals de l’activitat física i de l’esport.
Impulsar mesures i incentius per a la regularització en
la contractació dels professionals de l’esport, sobretot
en el sector non proﬁt, revisió dels convenis col·lectius,
contactes amb sindicats i patronals, i propostes a nivell
estatal en matèria de règim especial en la Seguretat
Social o altres alternatives.

Afavorir la professionalització i la bona governança dels
dirigents de les entitats esportives i altres entitats que
promouen l’esport.

11

Impulsar l’Observatori Català de l’Esport i dotar-lo
adequadament, com a nexe d’unió de tota la recerca i
investigació del sector.
Ens cal tenir estudis recents del sector en matèria
d’impacte econòmic, ocupabilitat, hàbits esportius,
etc. que permetin prendre als governants i dirigents
del sector millors decisions estratègiques.

12

Implementar polítiques vinculades a l’agenda 2030.

13

Determinar accions concretes per a la consecució dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible promovent
la igualtat i la tolerància en l’esport. “L'esport és un
altre important facilitador del desenvolupament
sostenible. Reconeixem que l'esport contribueix cada
vegada més a fer realitat el desenvolupament i la
pau promovent la tolerància i el respecte, i que dona
suport també a l’empoderament de les dones i els
joves, les persones i les comunitats, així com als objectius en matèria de salut , educació i inclusió social”
(Resolució 70/1 de la ONU).

Barcelona, 29 de gener de 2021

