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I 
ANTECEDENTS 

 
 

Únic. L'expedient referit a l'Avantprojecte de Llei per la qual s'ordena 
l'exercici de les professions de l'esport en la Comunitat Valenciana, està 
integrat –com es veurà– per diferents informes i tràmits, tal com exigeix 
l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i altres normes 
d'aplicació. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
La present consulta resulta preceptiva, de conformitat amb el que 

disposa l'article 10.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual 
aquest Consell Jurídic ha de ser consultat preceptivament en relació amb els 
avantprojectes de lleis. 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de llei. 
 
El procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei es troba establit 

en l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de la 
Generalitat.  

 
Per Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

de data 3 d'octubre de 2018, es va acordar la incoació del procediment per a 
l'elaboració de l'Avantprojecte de llei per la qual s'ordena l'exercici de les 
professions de l'esport a la Comunitat Valenciana. 

 
S'ha incorporat a l'expedient un informe sobre necessitat i oportunitat, 

emés pel director general d'Esports, sent l'objectiu principal de l'Avantprojecte 
de llei protegir la seguretat, la salut i la integritat física de les persones 
usuàries de la prestació de serveis esportius i imposar especials obligacions 
quan la seguretat de les persones destinatàries puguen veure's especialment 
compromesa, establint, entre altres, l'obligació de posseir l'oportuna 
assegurança de responsabilitat civil que cobrisca la indemnització pels danys 
que es causen a tercers per la prestació dels serveis professionals. 
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Igualment, consta en l'expedient l'oportú informe de competitivitat per 
part del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 
En atenció a l'article 42.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, i, de 

conformitat amb l'article 18 de l'Ordre de 22 de març de 2018, s'ha incorporat 
a l'expedient una memòria econòmica, en la qual s'analitza l'impacte 
econòmic que comporta l'entrada en vigor de la nova llei. Consta així mateix 
l'Informe favorable, de data 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de 
Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a l'efecte del que 
disposa l'article 26.1 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, sector públic i 
subvencions. 

 
S'ha emés l’Informe de data 24 de setembre de 2018, del director 

general d'Esports, sobre impacte per raó de gènere de la norma projectada, de 
conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones i l'article 4bis de la Llei 
9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 
En aquest informe s'efectua una anàlisi del context en el qual es desenvolupa 
la norma i es realitza la pertinència de gènere, la situació existent, la previsió 
de resultats i la valoració de l'impacte sobre el col·lectiu de dones. 

 
Així mateix, consta un informe, de la mateixa procedència i data, 

d'impacte en la infància, en l'adolescència i en la família, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor i 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 de 
juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l'adolescència de 
la Comunitat Valenciana, i amb la disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i article 
6.3 de la Llei 12/2008, de 3 juliol, de la Generalitat citada.  

 
Consta l’Informe de data 24 de setembre de 2019 del director general 

d'Esports, sobre el tràmit de consulta prèvia a l'elaboració de la Llei 
projectada. 

 
S'ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 

departaments del Consell, havent comparegut i presentat escrits la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les conselleries 
de Sanitat Universal i Salut Pública i Presidència, les al·legacions de la qual 
s'han acceptat en la seua major part. 

 
Consta l'Informe del director general d'Esports, de data 10 de gener de 

2019, de no afecció del projecte normatiu a les competències de la Comissió 
d'Inclusió i Drets Socials. 

 
L'Avantprojecte de llei examinat s'ha sotmés al tràmit d'informació 

pública, havent formulat al·legacions les entitats que figuren en l'expedient i 
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a les quals es refereix l'Informe d'al·legacions del director general d'Esports, 
de data 10 de gener de 2019. 

 
Dins del citat tràmit es van formular al·legacions, respectivament, per 

part de la Federació d'Atletisme; Motociclisme i la Federació de Bàsquet de la 
Comunitat Valenciana (FBCV). Aquesta última, substancialment estima com 
a «indispensable» «…reconéixer les titulacions federatives perquè capaciten per 
a l'exercici de les funcions del monitor o monitora esportiva i les d'entrenador o 
entrenadora, no sols fins al dia de la publicació de la llei que ens ocupa, sinó 
també posteriorment, complint una sèrie de requisits». 

 
Igualment consten incorporades a l'expedient, les al·legacions 

efectuades per l’«Associació Comunitat Valenciana Activa» (CV ACTIVA), que, 
en essència, reivindica en exclusiva en favor de l'Estat la regulació de les 
professions esportives, conforme al que disposa l'article 149.1.30 de la 
Constitució, que té reconeguda constitucionalment la «regulació de les 
condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i 
professionals». 

 
D'altra banda, recorda que el turisme actiu posseeix un marc regulador 

propi, en comportar una activitat turística i se subjecta substantivament a la 
Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat 15/2018, de 7 de juny, de la Comunitat 
Valenciana, dictada en exercici de la competència exclusiva sobre turisme 
atorgada a la Generalitat, exarticle 49.1.12 de l'Estatut d'Autonomia. 

 
En l'Informe d'al·legacions de 10 de gener de 2020, emés pel director 

general d'Esport, es desestimen les al·legacions de l'entitat Activa CV. 
 
L'Advocat de la Generalitat va emetre un informe de 19 d'octubre de 

2018 en el qual s'efectuen determinades observacions al text normatiu. En 
data 30 de novembre de 2018 la Direcció General proponent va emetre un 
informe sobre les observacions efectuades per l'Advocacia de la Generalitat. 

 
Finalment, s'ha emés dictamen pel Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, en la seua sessió de data 29 de setembre de 2020, 
ajustant-se el text, en la seua major part, a les seues matisacions. 

 
En conseqüència, en l'elaboració de l'expressat Avantprojecte de llei 

s'han observat els diferents tràmits i prescripcions establits en l'article 42 de 
la Llei del Consell de la Generalitat i altres normes d'aplicació. 
 
 

Tercera. Estructura de l'Avantprojecte de llei. 
 
L'Avantprojecte s'estructura en un preàmbul i un text dispositiu 

compost per 25 articles, al llarg de quatre capítols i una part final amb sis 
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disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria única i tres disposicions finals. 

 
El contingut dels capítols són els següents: 
 

 Capítol I. Disposicions generals. 
 Article 1. Objecte i finalitat. 
 Article 2. Àmbit d'aplicació. 
 Article 3. Drets de les persones usuàries de serveis d'esport. 
 Article 4. Obligacions de les persones professionals en l'exercici de les 
professions regulades de l'esport. 
 
 Capítol II. Professions regulades de l'esport i àmbit funcional general. 
 Article 5. Professions regulades de l'esport. 
 Article 6. Reserva de denominacions. 
 Article 7. Monitor esportiu o monitora esportiva. 
 Article 8. Entrenador esportiu o entrenadora esportiva. 
 Article 9. Preparador físic o preparadora física. 
 Article 10. Director esportiu o directora esportiva. 
 Article 11. Professor o professora d'Educació Física 
 
 Capítol III. Requisits per a l'exercici de professions regulades de l'esport. 
 Article 12. Requisits generals per a la prestació de serveis esportius. 
 Secció Primera. Formació necessària per a l'exercici de les professions 
regulades de l'esport. 
 Article 13. Formació necessària per a l'exercici de la professió de 
monitor esportiu o monitora esportiva. 
 Article 14. Formació necessària per a l'exercici de la professió 
d'entrenador esportiu o entrenadora esportiva. 
 Article 15. Formació necessària per a l'exercici de la professió de 
preparador físic o preparadora física. 
 Article 16. Formació necessària per a l'exercici de la professió de 
director esportiu o directora esportiva. 
 Article 17. Formació necessària per a l'exercici de la professió de 
professor o professora d'Educació Física. 
 
 Secció Segona. Reconeixement de competències professionals 
vinculades a una altra formació i a l'experiència professional. 

 Article 18. Reconeixement de les competències professionals 
vinculades a una altra formació i a l'experiència professional. 
 
 Capítol IV. Prestació de serveis o activitats reservades a professions 
regulades de l'esport. 
 Article 19. Declaració responsable.  
 Article 20. Fitxer automatitzat de dades. 
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 Article 21. Reconeixement de les qualificacions professionals adquirides 
en altres estats de la Unió Europea. 
 Article 22. Adaptació dels requisits de titulació als canvis de l'oferta 
formativa. 
 Article 23. Assegurament de la responsabilitat civil 
 Article 24. Publicitat dels serveis esportius. 
 Article 25. De la inspecció i control.  
 
 Disposició addicional primera. Títols homologats i equivalents. 
 Disposició addicional segona. El cicle inicial de Grau Mitjà. 
 Disposició addicional tercera. Els esports autòctons. 
 Disposició addicional quarta. Habilitació per a l'acompliment de les 
funcions de la professió de monitor o monitora i entrenador o entrenadora al 
personal funcionari o laboral al servei de les administracions públiques. 
 Disposició addicional cinquena. Equivalència dels certificats federatius. 
 Disposició addicional sisena. Activitats de temps lliure infantil i juvenil 
Disposicions transitòries. 
 
 Disposició transitòria primera. Període transitori per als qui en el 
moment d'entrada en vigor de la llei es troben exercint funcions de monitor o 
monitora esportiva sense els requisits de formació establits en aquesta llei.  
 Disposició transitòria segona. Obligació de presentar la declaració 
responsable. 
 
 Disposició derogatòria única.  
 
 Disposició final primera. Modificació de la Llei 2/ 2011, de 22 de març, 
de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana  
 Disposició final segona. Habilitació per al desenvolupament 
reglamentari  

Disposició final tercera. Entrada en vigor 
 

Es completa amb un annex relatiu als certificats de Professionalitat. 
 
 

 Quarta. Breu referència a les lleis autonòmiques reguladores de les 
professions de l'esport i a l'actuació estatal en aquesta matèria. 
 
 La regulació de les professions de l'esport s'ha escomés per part de 
diferents comunitats autònomes, bé mitjançant una llei específicament 
destinada a aquesta regulació –com succeeix amb l'Avantprojecte llei sotmés 
a dictamen-, o bé en el marc de la llei reguladora, amb caràcter general, de 
l'esport. No obstant això, la conflictivitat competencial que ha presidit aquesta 
matèria exigeix realitzar una referència, si més no succinta, a les diferents 
normes autonòmiques. 
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 1) La primera norma dictada en matèria de professions de l'esport va 
ser la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, reguladora 
de l'exercici de professions de l'esport, posteriorment modificada per la Llei 
7/2015. Aquesta Llei té per objecte regular. 
 
 La Llei 3/2008, ja en la seua primera redacció, va patir l'objecció, des 
del punt de vista competencial, per part del Govern de la Nació, la qual cosa 
va donar lloc a una Comissió Bilateral a l'empara de l'article 33.2 de la Llei 
orgànica del Tribunal Constitucional, i a la sol·licitud de dictamen del Consell 
d'Estat, a l'efecte de l'eventual interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat. 
El Consell d'Estat, en el Dictamen 48/2009, de 29 de gener, va informar la 
falta de competència autonòmica en matèria de regulació de les professions 
de l'esport, i, per tant, l'existència de fonaments suficients per a plantejar 
aquest recurs. No obstant això, el 30 de gener de 2009, es va arribar a un 
Acord en el si de la Comissió Bilateral (Resolució de 30 de gener de 2009, BOE 
núm. 40, de 16 de febrer). 
 
 Conformement a aquest Acord, el Consell de Govern de la Generalitat 
de Catalunya entén que els articles 4, 5 i 6 de la Llei 3/2008, en la seua 
redacció inicial, i qüestionats per l'Estat, «expressen els graus de formació en 
competències i capacitats requerides per a l'exercici de les professions a les 
quals es refereixen aqueixos preceptes, però que per a l'exercici d'aquestes 
professions, aqueixos mateixos graus poden acreditar-se tant mitjançant els 
títols als quals en cada cas al·ludeixen aquells títols com, d'igual forma, poden 
acreditar-se també mitjançant les altres titulacions, acreditacions o certificats 
de professionalitat que resulten de l'ordenament vigent a cada moment». 
 
 Amb la finalitat d'acomodar la Llei 3/2008 al resultat de la negociació 
adoptada en la Comissió Bilateral, es va modificar aquesta Llei mitjançant la 
Llei 7/2015, i es van afegir els articles 1 bis i 6 bis. No obstant això, la citada 
Llei 7/2015 va ser de nou qüestionada en determinats articles pel Govern de 
la Nació, donant lloc a una altra Comissió Bilateral (Resolució d'1 de setembre 
de 2015), així com a la interposició del recurs d'inconstitucionalitat 857-2016.  
 
 En aquest recurs no es qüestiona la competència de la Generalitat per 
a la regulació de les professions de l'esport, després de l'addició dels precitats 
articles 1 bis i 6 bis, en compliment de l'acord adoptat en data 30 de gener de 
2009, en el si de la primera Comissió Bilateral, sinó altres articles 4, i 8 a 11, 
en la mesura que afectaven, respectivament, la competència exclusiva estatal 
en matèria de relacions internacionals (art. 149.1.3a CE) i les competències 
estatals de l'article 149.1.1a i 13 CE i la legislació bàsica continguda en la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. 
 
 El recurs d'inconstitucionalitat va ser resolt pel Tribunal Constitucional 
en la Sentència 102/2017, de 20 de juliol, en la qual es declara la nul·litat del 
precepte autonòmic que atribueix a un òrgan autonòmic la potestat d'establir 
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convenis i acord amb estats membres de la Unió Europea sobre equiparació 
de professions esportives. No obstant això, no es qüestiona per l'Estat ni en 
la Sentència la competència de la comunitat autònoma per a procedir a la 
regulació de les professions de l'esport, conformement a l'acord obtingut en 
l'expressada Comissió Bilateral de 30 de gener de 2009, i l'addició dels articles 
1 bis i 6 bis a la Llei 3/2008. 
 
 En la citada Sentència, l'Alt Tribunal assenyala que «La Llei catalana 
7/2015, de reforma de la Llei 3/2008, ha d'entendre's emparada en les 
competències en matèria d'esport, assumides per la Generalitat de 
Catalunya..., sense perjudici que també puguen entrar en joc les competències 
autonòmiques en matèria de professions titulades». 
 
 2) La Llei 3/2012, de 2 d'abril, de l'esport de Galícia, introdueix en el 
marc general de l'esport la regulació de les titulacions esportives. La regulació 
continguda en l'article 77, sobre exigència de titulacions, va donar lloc, així 
mateix, a una Comissió Bilateral que va finalitzar amb un compromís 
d'interpretació en relació amb aquest article de manera que «en cap cas» 
s'estableix, amb aquesta regulació, «una professió titulada ni una reserva 
d'activitat, perquè aquesta connexió amb activitats professionals, no és 
determinada per la Comunitat Autònoma, sinó que atendrà el que estableix la 
normativa estatal vigent a cada moment» (Resolució de 29 de gener de 2013). 
 
 3) La Llei 8/2015 de 24 de març, de l'activitat física i de l'esport de la 
Regió de Múrcia va establir el marc general de l'activitat física i esportiva i en 
el seu article 28 va disposar que per a la realització d'activitats directament 
relacionades amb l'esport i l'activitat física s'exigirà estar en possessió de la 
corresponent titulació oficial o, si escau, formació esportiva impartida per les 
federacions esportives reconegudes oficialment.  
 
 En aquest moment, el Consell Consultiu de la Regió de Múrcia en el seu 
Dictamen 301/2014, de 27 d'octubre, recorda en examinar l'Avantprojecte de 
llei, que «el condicionament o reserva d'una professió a la possessió d'un títol 
correspon a l'Estat en exclusiva en virtut del que disposa l'article 149.1.30a i 
149.1.1…». 
 
 Posteriorment, mitjançant la Llei 3/2018, de 26 de març, i en el marc 
dels paràmetres establits per la doctrina del Tribunal Constitucional, s'ordena 
l'exercici de les professions de l'esport a la Comunitat Autònoma de la Regió 
de Múrcia. 
 
 4) La Llei 5/2015, de 26 de març, de l'activitat física i de l'esport de 
Castella-la Manxa, es limita a establir en els articles 59 i següents, una 
política de foment de la formació i qualificació dels professionals. 
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 5) La Llei 15/2015, de 16 d'abril, per la qual s'ordena l'exercici de les 
professions de l'esport d'Extremadura, estableix una regulació completa en 
aquesta matèria, preveient les funcions de cadascuna de les professions i la 
qualificació que requereix el seu exercici. 
 
 En relació amb aquesta previsió normativa es va activar de nou la 
Comissió Bilateral prevista en l'article 33.2 de la LOTC, en la qual 
l'Administració de l'Estat va manifestar la seua oposició a la competència 
autonòmica. Problema competencial que l'anterior Consell Consultiu 
d'Extremadura ja havia advertit en el seu Dictamen 67/2015, de 9 de febrer. 
 
 En el si de la Comissió Bilateral es va arribar a un acord referent als 
articles que estableixen el requisit d'estar en possessió de determinats títols 
per a l'exercici de l'activitat professional d’acord amb la interpretació següent: 
«es refereixen als títols al·ludits en aquests preceptes quan expressen la 
preparació en competències i capacitats adequades per a l'exercici de les 
professions a les quals al·ludeixen aquests preceptes. Per tant, aqueixos 
mateixos graus de formació en competències i capacitats poden acreditar-se 
tant mitjançant els títols als quals en cada cas al·ludeix la Llei com d'igual 
forma, mitjançant les altres titulacions, acreditacions o certificats de 
professionalitat que resulten de les lleis estatals i de la resta de l'ordenament 
jurídic vigent a cada moment». 
 
 6) La Llei 1/2015, de 23 de març, de l'exercici físic i de l'esport de La 
Rioja, regula, dins de l'ordenació general de la matèria esportiva, les 
professions de l'esport. La regulació continguda en la citada Llei va originar 
de nou l'oposició del Govern de la Nació i la constitució de la Comissió 
Bilateral (Resolució de 12 de juny de 2015). En aquesta Comissió es va arribar 
a un acord en els mateixos termes que en relació amb la Llei extremenya. 
 
 7) La Llei 5/2016, de 19 de juliol, reguladora de l'esport a Andalusia, 
regula l'exercici de les professions titulades en els articles 85 i següents. 
Aquesta Llei va ser igualment qüestionada per l'Administració de l'Estat, entre 
altres aspectes, per la qüestió competencial.  
 
 Constituïda l'oportuna Comissió Bilateral, aquesta Comissió va ser 
resolta mitjançant Acord en els mateixos que per a la resta de lleis 
autonòmiques (Resolució de 24 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat per 
a les administracions territorials, per la qual es publica l'Acord de la Comissió 
Territorial). 
 
 8) Després de la Sentència del Tribunal Constitucional 102/2017, en la 
qual ja no es qüestiona la competència autonòmica per a l'ordenació de 
l'exercici de les professions de l'esport, subjecta, no obstant això, a la 
interpretació resultant de la Comissió Bilateral de 30 de gener de 2009, són 
d'esment les lleis autonòmiques següents:  
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 -La Llei 6/2016, de 24 de novembre, per la qual s'ordena l'exercici de 
les professions de l'esport de Madrid, modificada per la Llei 1/2019, de 27 de 
febrer. 
 
 -La Llei 3/2019, de 25 de febrer, de Castella i Lleó, que regula l'activitat 
fisicoesportiva, i recull en els articles 69 i següents la regulació concreta de 
l'exercici de les professions de l'activitat fisicoesportiva. 
 
 -La Llei foral 18/2019, de 4 d'abril, sobre accés i exercici de les 
professions de l'esport de Navarra. 
 
 9) Pel que afecta l'Estat, aquest no ha procedit fins hui, en l'exercici dels 
seus títols competencials, a l'aprovació d'una normativa en aquesta matèria. 
Cal assenyalar que la Comissió d'Educació i Cultura del Congrés dels 
Diputats, en sessió del 26 de setembre de 2017 (BOCG, sèrie D, núm. 231, de 
18 d'octubre de 2017, va aprovar una Proposició No Llei relativa a la regulació 
i ordenació de les professions de l'esport, instant el Govern a «unificar i conferir 
un marc general i igualitari, respectant les competències autonòmiques, que 
atorgue seguretat jurídica als professionals de l'esport, classificant les 
categories professionals, especificant les funcions i atribucions pròpies de 
cadascuna i que determine com ha d'acreditar-se aquesta qualificació per a 
accedir legalment a l'exercici de la professió. En tot el procés es buscarà 
consens i la participació dels col·lectius i agents implicats».  
 
 El Ministeri de Cultura i Esport, de conformitat amb el que estableix 
l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú, va convocar una consulta pública oberta des del 3 fins al 17 de 
desembre de 2020, prèvia a l’«elaboració del projecte normatiu d'ordenació de 
determinades professions de l'esport». Aquest Òrgan consultiu no ha pogut 
accedir ni li consta elaborat cap projecte normatiu en aquesta matèria. 
 
 En aquest moment, les diferents lleis autonòmiques no han creat 
«professions titulades» (competència de l'Estat), sinó que han regulat la 
«capacitació oficial» per a l'exercici d'una activitat esportiva per raons d'interés 
públic, en els termes acceptats per l'Estat en les diferents acords resultants 
de les comissions bilaterals de l'article 33 de la LOTC.  
 
 Ara bé, la creació, si escau, per l'Estat, de «professions titulades 
esportives», a l'empara del títol competencial establit en l'article 149.1, apartat 
30, de la CE, en el qual s'integra la competència sobre «professions titulades», 
afectaria les diferents lleis autonòmiques. Cal advertir, a més, i com es veurà 
posteriorment, que aquesta competència (art. 149.1.30ª CE) està vinculada 
amb el principi d'igualtat de drets i obligacions en tot el territori (article 
149.1.1a CE). 
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Cinquena. Anàlisi del marc normatiu en el qual s'insereix 

l'Avantprojecte de llei per la qual s'ordena l'exercici de les professions de 
l'esport a la Comunitat Valenciana. 

 
 L'Avantprojecte de llei sotmés al dictamen d'aquest Òrgan consultiu té 
per objecte, segons el tenor del seu article 1, «la regulació dels aspectes 
essencials de les professions de l'esport i l'activitat física a la Comunitat 
Valenciana, determinant les qualificacions i titulacions necessàries per a 
exercir-les i atribuir a cada professió l'àmbit funcional específic que li 
correspon». 
 

Atés el contingut del precitat article, s'analitza en els apartats següents 
l'Avantprojecte de llei en els aspectes següents:  
  
 A) Distribució competencial en matèria d'esport. 

B) Règim competencial en matèria de «professions titulades» enfront de 
«professions regulades». 

C) Altres motius o títols competencials que legitimen la intervenció 
autonòmica en matèria de regulació de les professions de l'esport. 

D) L'Avantprojecte de llei des de la perspectiva del lliure accés a la 
realització d'activitats i prestació de serveis. 
 
 
 A) Distribució competencial en matèria d'esport. 
 
 El títol competencial que s'invoca en la part expositiva de la norma està 
constituït per la competència exclusiva en matèria d’«esport i oci» establida en 
l'article 49.1, apartat 28, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol.  

 
 Amb caràcter previ a l'anàlisi del règim de distribució competencial en 

matèria d’esport, procedeix recordar que l'activitat física i l'esport s'han 
convertit en la nostra societat en una de les activitats socials en major auge i 
amb major capacitat per a reunir grups de persones, afavorint la inserció 
social. La seua pràctica s'ha convertit en un factor fonamental per al 
manteniment de la salut i la qualitat de vida. L'esport constitueix, d'aquesta 
manera, una de les manifestacions humanes amb major transformació en 
passar de ser una activitat minoritària a una activitat en la qual participen 
cada vegada més persones de tots els sectors, amb independència de la seua 
edat, sexe o aptituds físiques o psíquiques. 
 
 La importància de l'esport ha sigut recollida en el marc dels principis 
rectors de la política social i econòmica que preveu el capítol tercer del títol I 
de la Constitució, que en el seu article 43.3 assenyala que «Els poders públics 
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fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix, 
facilitaran l'adequada utilització de l'oci». 
 
 En l'exercici de la competència exclusiva en matèria d'esport i per tal 
d’acomplir el que estableix l'article 43.3 de la CE, les Corts Valencianes van 
aprovar la Llei de 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la 
Comunitat Valenciana, a fi de «promoure, coordinar i regular l'esport i l'activitat 
física en l'àmbit de les competències de la Generalitat» (article 1). Entre les 
línies generals d'actuació de la Generalitat es troba, com preveu l'article 3, 
apartat 22, de la citada Llei 2/2011, i recorda l'exposició de motius de 
l'Avantprojecte «Promoure la qualificació i regulació professional en l'esport i 
l'activitat física establint les condicions adequades que afavorisquen 
l'actualització i formació permanent». 
 
 Pel que es refereix a l'Estat, és cert que l'article 149.1 de la CE no 
reserva a l'Estat cap competència en matèria d'esport; no obstant això, aquest 
article 149 CE recull diferents títols competencials (article 149.1, apartats 3 
–relacions internacionals-, 29 –seguretat pública- o 30 –títols acadèmics-, 
entre altres) que poden habilitar l'Estat a intervindre en matèria d'esport. En 
aquesta línia, cal recordar que el Tribunal Constitucional ja va mantindre, en 
la Sentència 1/1986, de 10 de gener, que l'atribució estatutària de la 
competència en matèria d'esport a les comunitats autònomes amb caràcter 
exclusiu necessàriament ha de posar-se en connexió, d'una banda, amb el 
caràcter territorial de les competències autonòmiques, i, per una altra, amb 
la possible a afectació d'interessos generals (supraautonòmics).  
  
 El reconeixement de la competència del legislador estatal sobre l'esport 
es recull pel Tribunal Constitucional, entre altres, en les seues sentències 
80/2012 de 18 d'abril i 110/2012 de 23 de maig, en què s’assenyala en la 
primera d'elles que «(…) el fet que la Comunitat Autònoma del País Basc ostente 
la competència exclusiva sobre la matèria d'esport, d'acord amb l'art. 10.36 
EAPV, i que l'Estat manque d'un títol competencial constitucional específic no 
significa, no obstant això, que l'Estat no puga intervindre, en concurrència amb 
les comunitats autònomes, en la regulació de l'esport. La pròpia “realitat” 
polièdrica de la matèria esportiva determina necessàriament l'entrecreuament 
de títols competencials, la concurrència de l'actuació de les diverses 
administracions públiques -estatal, autonòmica i local- en les diferents facetes 
sobre les quals es projecta l'activitat esportiva (salut, educació, cultura, 
investigació, educació física, professions regulades o legislació mercantil, per 
exemple) que exigeixen en alguns casos, una actuació supraautonòmica, per 
requerir d'un enfocament global i no fragmentat, o de la coordinació de diverses 
actuacions, o per tractar-se d'actuacions en les quals la matèria d'esport 
s'entronca amb una altra matèria atribuïda competencialment a l'Estat (per 
exemple, l'especial vinculació de l'esport amb la salut (SSTC 194/1998 d'1 
d'octubre. Com assenyalem en la STC 16/1996 d'1 de febrer, “l'Estat ostenta 
competències sobre determinades matèries, singularment educació i cultura, 
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que poden incidir també sobre l'esport; tot això sense perjudici de les 
competències específiques que la Llei 10/1990, de l'Esport, atribueix a l'Estat, 
especialment de coordinació amb les comunitats autònomes respecte de 
l'activitat esportiva general i suport, en col·laboració també amb les comunitats 
autònomes, de l'esport d'alt nivell». 
 
 D'altra banda, la resposta per part de l'Estat en deure constitucional de 
fomentar l'esport recollit en el citat article 43 de la CE va tindre lloc, en un 
primer moment, a través de la Llei 13/1980, posteriorment derogada i 
substituïda per la Llei estatal 1/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. Aquesta 
Llei té per objecte l'ordenació de l'esport, d'acord amb les competències que 
corresponen a l'Administració de l'Estat. 
 
 Doncs bé, sent indiscutible la competència de la Generalitat en matèria 
d’«esport i oci», en la confluència de competències estatals, especialment, la 
prevista en l'article 149.1, 30a de la CE, sobre «Regulació de les condicions 
d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals…», i 
l'autonòmica en matèria d’«esport», se situa la regulació continguda en 
l'Avantprojecte de llei sotmés a consulta per la qual s'ordena l'exercici de les 
professions de l'esport a la Comunitat Valenciana, i que obliga, per tant, a 
una breu anàlisi del règim de distribució de competències en matèria de 
«professions titulades» i «professions regulades», la qual cosa s'efectua en 
l'apartat següent. 

 
 
B) Règim competencial en matèria de professions titulades front a 

professions regulades. 
 
Com disposa l'article 1 de l'Avantprojecte de llei, la norma projectada té 

per objecte «la regulació dels aspectes essencials de les professions de l'esport 
i l'activitat física a la Comunitat Valenciana, determinant les qualificacions i 
titulacions necessàries per a exercir-les i atribuir a cada professió l'àmbit 
funcional específic que li correspon». 

 
Atenent, per consegüent, l’objecte concret de la norma és necessari 

aclarir la distinció entre les «professions regulades» i les «professions 
titulades».  

 
En matèria de «professions titulades», la competència estatal en 

aquesta matèria deriva del que disposa l'article 149.1.30 CE, que reserva a 
l'Estat la competència exclusiva sobre la «regulació de les condicions 
d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals». Pel que 
fa a l'abast d'aquesta competència, existeix una àmplia jurisprudència 
constitucional, que s'afirma que la competència del citat article 149.1.30 CE 
«comprén la d'establir els títols corresponents a cada nivell i cicle educatiu, en 
les seues diferents modalitats, amb valor habilitant tant des del punt de vista 
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acadèmic com per a l'exercici de les professions titulades, és a dir, aquelles 
l'exercici de les quals exigeix un títol (ad ex: Graduat Escolar, Batxiller, 
Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic en l'especialitat corresponent, 
Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, Doctor), així com comprén també la 
competència per a expedir els títols corresponents i per a homologar els que no 
siguen expedits per l'Estat» (STC 42/1981, de 22 de desembre, FJ 3, reiterat 
en la STC 122/1989, de 6 de juliol, FJ 3).  

 
La STC 122/1989, dictada en relació amb els guies de turisme de 

Cantàbria, i relativa a un conflicte de competències, va atribuir la titularitat 
de la competència sobre guies a la Comunitat Autònoma de Cantàbria en 
estimar que a l'Estat competeix només les professions titulades i subratllant 
que «no totes les activitats laborals, els oficis i les professions en sentit lat són 
o constitueixen professions titulades». El Tribunal reitera el que s'estableix en 
la seua Sentència 42/1986 en la qual es van definir aquestes professions 
titulades com aquelles «per a l'exercici de les quals es requereixen títols, 
entenent per tals la possessió d'estudis superiors i la ratificació d'aquests 
estudis mitjançant la consecució de l'oportú certificat o llicència».  

 
Aquesta doctrina es recull de nou en la STC 111/1993, de 25 de març, 

en identificar les professions titulades com aquelles per a l'exercici de les 
quals es requereix posseir estudis «universitaris» acreditats per l'obtenció d'un 
títol. Es tracta d'un concepte lligat, d'aquesta manera, a un títol universitari. 
Aquesta interpretació es reitera en la STC 201/2013, de 5 de desembre, en la 
qual va estimar conforme al règim de distribució de competències el concepte 
de professió titulada que va efectuar l'article 2 de la Llei catalana 7/2006, de 
31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, 
coincident amb el concepte jurisprudencial de professió titulada («possessió 
d'un títol universitari acadèmic»). Aquesta doctrina se sintetitza així mateix 
en la STC 111/2012, de 24 de maig. 
 
 D'aquesta manera, la competència estatal derivada de l'article 149.1.30 
CE, que es troba estretament lligada al principi d'igualtat dels espanyols en 
drets i obligacions en tot el territori de l'Estat, consagrat en l'article 139.1 CE 
(STC 82/1986, de 26 de juny, FJ 12), es vincula directament a l'existència de 
les anomenades professions titulades, concepte aquest que la pròpia 
Constitució utilitza en l'article 36, i que implícitament admet, com recorda la 
STC 201/2013, de 5 de desembre, que «no totes les activitats laborals, els oficis 
o les professions en sentit lat són o constitueixen professions titulades. Com ha 
declarat aquest Tribunal en la STC 83/1984, tals professions titulades 
existeixen quan es condicionen determinades activitats a la possessió d'estudis 
superiors i la ratificació d'aquests estudis mitjançant la consecució de l'oportú 
certificat o llicència. Segons assenyalàvem en aquesta última Sentència, 
correspon al legislador estatal, ateses les exigències de l'interés públic i a les 
dades produïdes en la vida social, determinar quan una professió ha de passar 
a ser professió titulada, i no és dubtós que, conformement al text de l'article 
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149.1.30 de la Constitució, és el legislador estatal qui ostenta aquesta 
competència exclusiva (STC 122/1989, de 6 de juliol, FJ 3)». 
 
 Per al Tribunal Constitucional correspon al legislador estatal en 
exclusiva, en virtut de l'article 149.1.30ª CE, la decisió de convertir una 
determinada professió en una professió titulada (SSTC 122/1989 i 11/2012); 
o, dit en altres paraules, és a l'Estat a qui correspon la creació d'una professió 
titulada i la decisió sobre la titulació superior («universitària») que exigeix el 
seu exercici (STC 111/1993, de 25 de març). A més, aquesta competència està 
vinculada, com s'ha dit, amb el principi d'igualtat de drets i obligacions en tot 
el territori (article 149.1.1a CE). 
 
 Qüestió diferent són les «professions regulades» que responen a un 
concepte més ampli i que comprendrien totes aquelles professions o activitats 
sobre les quals existisca una norma que regule o discipline el seu exercici. En 
l'article 21 de l'Avantprojecte de llei se cita la Directiva 2005/36/CE, de 7 de 
setembre, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, i que 
defineix la professió regulada, en el seu article 3.1, lletra a), com «l'activitat o 
conjunt d'activitats professionals l'accés, exercici o una de les modalitats 
d'exercici de les quals estan subordinats de manera directa o indirecta, en virtut 
de disposicions legals, reglamentàries o administratives, a la possessió de 
determinades qualificacions professionals…». Es tracta d'un concepte recollit, 
al seu torn, en l'article 4 del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel 
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la citada Directiva. 
 
 El concepte «professions regulades» inclouria, a més, els supòsits en els 
quals per al seu exercici s'exigeix una capacitació oficial com a instrument 
necessari per a la protecció dels interessos generals. En la Sentència 
111/1993, de 25 de març, el Tribunal Constitucional va mantindre, amb cita 
de la Sentència 122/1989, que «si bé és possible que "dins del respecte degut 
al dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici (art. 35 C.E.), i com mitjà 
necessari per a la protecció d'interessos generals, els poders públics 
intervinguen en l'exercici d'unes certes activitats professionals, sotmetent-les a 
la prèvia obtenció d'una autorització o llicència administrativa o a la superació 
d'unes certes proves d'aptitud...l'exigència de tals requisits, autoritzacions, 
habilitacions o proves no és de cap manera equiparable a la creació o regulació 
dels títols professionals a què es refereix l'art. 149.1.30 C.E .,ni guarda relació 
amb la competència que aquest precepte constitucional reserva a l'Estat"…». Per 
al Tribunal Constitucional, «la subjecció a determinades condicions o el 
compliment d'uns certs requisits per a poder exercir una determinada activitat 
laboral o professional és cosa ben diferent i allunyada de la creació d'una 
professió titulada en el sentit abans indicat, l'exercici de la qual està 
condicionat a la possessió de concrets títols acadèmics" (STC 83/1984), o, cosa 
que és el mateix, a "la possessió d'estudis superiors" ratificats per l'oportú 
certificat, diploma o llicència (STC 42/1986)». 
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 En definitiva, la competència estatal sobre professions titulades 
exarticle 149.1.30a de la CE, no obsta al fet que les comunitats autònomes, i 
en aquest cas, la Generalitat Valenciana, puga, en l'exercici de les seues 
competències materials sobre «esport», respectant les exigències de l'article 35 
de la CE, i de cara a la protecció dels interessos generals, exigir el compliment 
d'una sèrie de requisits, habilitacions o proves per a exercir una determinada 
activitat laboral o professional; o bé se sotmeten a una prèvia autorització o 
llicència administrativa o a la superació d'unes certes proves d'aptitud. En 
aquest cas, el títol competencial deriva, com s'ha dit, de l'àmbit material 
afectat per la regulació autonòmica. 
 
 Partint, per tant, de la doctrina constitucional anterior, en virtut de la 
qual només ens trobem davant «professions titulades» quan per al seu exercici 
es requereix posseir estudis universitaris acreditats per l'obtenció del 
corresponent títol, l'Avantprojecte de llei sotmés a consulta queda dins de 
l'àmbit competencial de la Generalitat, atés que la norma projectada no 
exigeix necessàriament d'una titulació universitària, sinó una certa aptitud, 
acreditada mitjançant unes qualificacions professionals que, al seu torn, 
seran acreditades mitjançant els títols educatius, professionals o esportius 
que es regulen en el citat Avantprojecte. Així, en l'últim paràgraf de l'apartat 
I de l'exposició de motius de l'Avantprojecte de llei, s'assenyala que «Els 
títols al·ludits en aquesta llei expressen la preparació en competències 
adequades per a l'exercici de les diferents professions de l'esport, però aqueixos 
mateixos graus de formació en competències i capacitats poden acreditar-se, 
tant mitjançant els títols que en cada cas estableix la llei mitjançant altres 
titulacions, acreditacions o certificats de professionalitat que resulten de les 
lleis estatals i de la resta de l'ordenament jurídic vigent a cada moment». 
 
 Aquest apartat incorporat a l'exposició de motius projectada resulta 
coincident amb el contingut dels diferents acords aconseguits en el si de les 
comissions bilaterals activades en ocasió de l'aprovació d'algunes lleis 
autonòmiques, amb vista a com ha de regular-se l'acreditació de les 
competències adequades per a l'exercici de les diferents professions de 
l'esport. 
 
 Pel que afecta la part dispositiva de la norma, procedeix esmentar els 
articles següents: 
 
 En l'article 12 projectat s'indica, en el seu apartat 1, que «Els qui 
pretenguen exercir alguna de les professions de l'esport que es regulen en la 
present llei hauran d'acreditar la seua qualificació professional mitjançant la 
possessió de les titulacions acadèmiques oficials requerides en el present 
capítol o dels diplomes, certificats o titulacions no acadèmiques que acrediten 
la formació necessària corresponent en cadascuna de les professions 
establides en aquesta llei». Afig el precepte projectat, en el seu apartat 2, que 
«També podran exercir les professions regulades en la present Llei els qui 
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disposen de diplomes, certificats o títols homologats, reconeguts 
professionalment o declarats equivalents amb aquells en els termes previstos 
en aquesta llei». 
 
 D'altra banda, en una interpretació àmplia del que hauria de ser 
considerat com a «títol» a l'efecte d'una professió titulada, l'Avantprojecte de 
llei regula en la disposició addicional cinquena projectada l’«Equivalència 
dels certificats federatius» a l'efecte de l'acompliment de les funcions de les 
professions esportives a què es refereix la citada disposició (monitor o 
monitora, entrenador o entrenadora, director o directora esportius). I en 
l'article 18 projectat es regula el reconeixement de les competències 
professionals vinculades a una altra formació, així com les adquirides per 
l'experiència laboral i formació «no formal», a través del procediment establit 
en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les 
competències professionals adquirides per experiència laboral. A més, en 
relació amb la professió de professor o professora d'Educació Física, que 
constitueix una professió regulada i titulada conformement a la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, els articles 2.4, 11 i 17 de l'Avantprojecte remeten a la 
seua normativa específica. 
 
 El contingut dels preceptes i de la disposició anteriors, allunya la 
matèria objecte de l'Avantprojecte de llei de la competència estatal sobre 
«professions titulades», i l'endinsa en la regulació d'una activitat o professió 
per a la qual es requereix d'una certa capacitació oficial com a mitjà necessari 
per a la protecció d'interessos generals. I en l'àmbit de les professions 
regulades, la competència per a intervindre correspon, com s'ha exposat, a 
l'entitat territorial que ostenta la competència sobre la matèria afectada, en 
aquest cas, l’ «esport i oci», competència exclusiva de la Generalitat, 
conformement a l'article 49.1. 28a de l'Estatut.  
 
 No obstant això l'anteriorment exposat, i en relació amb l'article 12, 
apartat 2, projectat, s'estima, a fi d'evitar qualsevol dubte interpretatiu sobre 
l'adequació de la norma proposada al que estableix la doctrina constitucional 
i el contingut dels acords aconseguits en el si de les citades comissions 
bilaterals, que aquest article es matise en major mesura, i en la mateixa línia 
que l'exposició de motius de l'Avantprojecte, de la manera següent: «També 
podran exercir les professions regulades en la present Llei els qui disposen de 
diplomes, certificats o títols homologats, reconeguts professionalment o 
declarats equivalents amb aquells, en els termes que resulte de les lleis estatals 
i de la resta de l'ordenament jurídic vigent a cada moment».  
 
 L'anterior modificació que suposa substituir l'incís «en els termes 
previstos en aquesta llei», pel de «en els termes que resulte de les lleis estatals 
i de la resta de l'ordenament jurídic vigent a cada moment», és essencial, a 
l'efecte de l'article 77 del Reglament d'aquest Consell (aquesta observació es 
reitera posteriorment en la consideració sisena del Dictamen). 
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 Finalment, l'elaboració de l'Avantprojecte de llei que s'examina, deriva 
així mateix del mandat contingut en la disposició final segona de la Llei 
2/2011, de 22 de març, abans citada, que ordena al «Consell» perquè presente 
davant «Les Corts» «…un projecte de llei de regulació de les professions de 
l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana». 
 
 

C) Altres motius o títols competencials que legitimen la intervenció 
autonòmica en matèria de regulació de les professions de l'esport. 

 
Al costat del títol prevalent («esport i oci») que legitima la intervenció de 

la Generalitat en matèria d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport 
a la Comunitat Valenciana, existeixen altres títols o motius que fonamenten 
la iniciativa legislativa autonòmica en aquesta matèria. Així, tal com es 
desprén de l'apartat I de l'exposició de motius de l'Avantprojecte de llei, la 
intervenció del legislador autonòmic parteix del que estableix l'article 43 de la 
CE, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encàrrec als poders públics 
la tutela de la salut pública a través de mesures preventives i preveu que els 
poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. En 
aquesta línia, l'article 1, apartat 2, de l'Avantprojecte de llei disposa que 
«Aquesta llei té com a finalitat garantir el dret de les persones usuàries de 
serveis d'esport i activitat física al fet que aquests es presten emprant 
coneixements específics i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i 
l'esport que fomenten una pràctica esportiva saludable, evitant situacions que 
perjudiquen la seua seguretat o que puguen menyscabar la salut, la integritat 
física de les persones consumidores, usuàries o esportistes, destinatàries 
d'aquests serveis». 

 
La connexió entre la salut i l'activitat física i l'esport es troba 

expressament reconeguda per la doctrina del Tribunal Constitucional. Així, 
aquest Tribunal va afirmar en la seua Sentència 194/1998, d'1 d'octubre, que 
«la pròpia Constitució conté un mandat als poders públics perquè fomenten 
l'educació física i l'esport (article 43.3 de la CE) i que tals activitats apareixen, 
d'altra banda, estretament vinculades amb la salut a la qual es refereix 
l'apartat 1 del mateix article 43.3 CE, de manera que no sols són un mitjà per 
al seu manteniment, sinó que permet evitar les repercussions negatives que 
sobre aquesta pot tindre un exercici no adequat de les diverses activitats 
físiques i esportives, especialment en aquells esports l'exercici dels quals 
comporta un risc moltes vegades no xicotet. Sense que puga, d'altra banda, 
desconéixer-se la importància i valoració cada vegada major d'aquestes 
activitats, a les quals els poders públics venen responent amb l'establiment de 
noves exigències de qualificació per als professionals dedicats a aquestes». 

 
Procedeix també citar, a més, atenent el que disposa el referit article 1.1 

projectat, la competència prevista en l'article 49.1.35a de l'Estatut, en matèria 
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de consumidors i usuaris, sense perjudici de la competència de l'Estat. En la 
STC 15/1989, FJ 1, l'Alt Tribunal, amb cita de la seua Sentència 71/1982, 
assenyala que «aquesta matèria es caracteritza abans de res pel seu contingut 
pluridisciplinari, en el qual es concita una àmplia varietat de matèries». No 
obstant això, aquesta matèria relativa a la defensa dels consumidors i usuaris 
ha d'interpretar-se, com s'indica en el precepte autonòmic, en el marc de les 
competències reservades a l'Estat, de conformitat amb l'article 149.1 de la 
CE. 

 
D'altra banda, l'article 24 projectat regula la «Publicitat dels serveis 

esportius».  
 
Referent a això, en la Sentència 146/1996, de 19 de setembre, el 

Tribunal Constitucional va mantindre que «… és sabut que ni en la llista de 
l'art. 148.1 ni en la de l'art. 149.1 C.E. s'esmenta la publicitat com a matèria, 
per la qual cosa ha d'entendre's que juga la clàusula residual de l'art. 149.3 
C.E., en virtut de la qual les matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per 
la Constitució corresponen a les comunitats autònomes que les assumisquen en 
els seus respectius Estatuts». En el cas de la Comunitat Valenciana, l'Estatut 
d'Autonomia, a més de la competència en matèria d’«esport i oci», atribueix a 
la Generalitat, de conformitat amb el que estableix l'article 49.1.29a, la 
competència en matèria de «Publicitat, sense perjudici de les normes dictades 
per l'Estat per a sectors i mitjans específics».  

 
Cal significar que el referit Tribunal va assenyalar, en la citada 

Sentència 146/1996, en el FJ 4a, que «(…) en l'ordenació jurídica d'un sector 
com el que ara considerem, el publicitari, poden resultar involucrades les regles 
definidores de les competències estatals i autonòmiques en altres àmbits 
materials, en els quals podria resultar compresa la regulació d'alguns aspectes 
o manifestacions concretes de l'activitat publicitària, de manera que en la 
reglamentació d'aquell sector és possible que, al costat de la regla competencial 
específica en matèria de publicitat, puguen concórrer altres títols competencials 
diferents, havent d'examinar-se, en tals casos, quina de les regles concurrents 
és prevalent i, per tant, aplicable».  

 

En el supòsit de l'Avantprojecte de llei, la regulació de la publicitat dels 
serveis esportius s'efectua des de la perspectiva de l'esport i no sembla 
interferir en altres matèries o sectors. Les prescripcions imposades en l'article 
24 projectat s'estenen específicament als serveis prestats per «les persones i 
entitats que oferisquen serveis inclosos dins de l'àmbit funcional de les 
professions regulades de l'esport» (art. 24.1 projectat), malgrat que es 
perseguisca la protecció de la «salut, el desenvolupament personal i la 
seguretat de les persones».  
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D) L'Avantprojecte de llei des de la perspectiva del lliure accés a la 
realització d'activitats i prestació de serveis. 
 
 L'Avantprojecte de llei estableix una regulació de les professions de 
l'esport que exigeix la seua anàlisi des del punt de vista de la Directiva 
2005/36/CE, de 7 de setembre, sobre reconeixement de qualificacions 
professionals (a), i des de la perspectiva de la Directiva de Serveis (b). 
 
 a) Pel que es refereix al reconeixement de qualificacions professionals, 
l'esmentada Directiva 2005/36/CE disposa, en l'article 5, com a principi 
general, que els estats membres no podran restringir, per raons de 
qualificació professional, la lliure prestació de serveis en un altre Estat 
membre, quan es troben establits legalment en un altre Estat membre per a 
exercir-hi la mateixa professió. Segons el seu article 4 «El reconeixement de 
les qualificacions professionals per l'Estat membre d'acolliment permetrà al 
beneficiari accedir en aqueix Estat membre a la mateixa professió que aquella 
per a la qual està qualificat en l'Estat membre d'origen i exercir-la amb els 
mateixos drets que els nacionals». 
 
 En aquesta línia, l'article 21.1 de l'Avantprojecte de llei resol la qüestió 
en reconéixer, de conformitat amb el que estableix l'article 1 de la citada 
Directiva 2005/36/CE, «les qualificacions professionals adquirides pels 
nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i de l'espai econòmic 
europeu a través de títols o d'experiència laboral que faculte per a l'exercici de 
les professions regulades de l'esport en l'Estat d'origen del prestador de 
serveis». 
 
 D'altra banda, i com es recull en el Considerant número 3 de la 
Directiva, «La garantia que confereix la present Directiva a les persones que 
han adquirit les seues qualificacions professionals en un Estat membre per a 
accedir a la mateixa professió i exercir-la en un altre Estat membre amb els 
mateixos drets que els nacionals ha d'entendre's sense perjudici del compliment 
pel professional migrant de les condicions d'exercici no discriminatòries que 
puga imposar-li aquest últim Estat membre, sempre que tals condicions 
estiguen justificades objectivament i siguen proporcionades». I en el 
considerant 8 de la Directiva es disposa que «El prestador de serveis ha d'estar 
subjecte a l'aplicació de les normes disciplinàries de l'Estat membre 
d'acolliment que estiguen relacionades directament i específicament amb les 
qualificacions professionals, per exemple la definició de les professions, la 
gamma d'activitats que abasta una professió determinada o que li està 
reservada, l'ús de títols i la negligència professional greu que es trobe 
directament i específicament relacionada amb la protecció i la seguretat del 
consumidor». 
 
 Conformement a l'exposat, res obsta al fet que, conformement a 
l'Avantprojecte de llei que s'examina, el prestador de serveis d'un altre Estat 
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membre estiga subjecte al compliment de les condicions d'exercici no 
discriminatòries que puga imposar-li el lloc d'acolliment, en aquest cas, la 
Comunitat Valenciana, així com l'aplicació de les normes disciplinàries del 
mateix lloc d'acolliment que estiguen relacionades directament i 
específicament amb les qualificacions professionals. 
 
 Pel que es refereix a les qualificacions professionals adquirides fora del 
territori de la Unió Europea per un nacional d'un tercer país, el considerant 
número 10 de la Directiva assenyala que «La present Directiva no posa 
obstacles a la possibilitat que els estats membres reconeguen, d'acord amb la 
seua normativa, les qualificacions professionals adquirides fora del territori de 
la Unió Europea per un nacional d'un tercer país. De totes maneres, el 
reconeixement ha de fer-se respectant les condicions mínimes de formació per 
a determinades professions». L'Avantprojecte de llei regula aquest extrem en 
l'article 21, apartat 3, en el qual s'indica que «Els qui ostenten un títol per a 
l'exercici de les professions de l'esport expedit en un país extracomunitari 
hauran d'homologar la titulació conforme al que disposa la legislació vigent 
sobre homologació de titulacions oficials extracomunitàries». 
 
 Cap objecció presenta, per tant, l'Avantprojecte de llei pel que fa al 
reconeixement de les qualificacions professionals, de conformitat amb la 
Directiva 2005/36/CE. 
 
 b) Des de la perspectiva de la Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior (Directiva de Serveis), un dels seus objectius, conformement 
al seu considerant número 12, va ser crear un marc jurídic que garantisca la 
llibertat d'establiment i de circulació de serveis entre estats membres. 
 
 D'altra banda, quant a les mesures dirigides al lliure establiment dels 
prestadors de serveis, la Directiva afavoreix que s'eliminen en la major mesura 
possible les barreres jurídiques i per això fixa una sèrie de criteris i condicions 
que han de complir-se en el supòsit d'establir-se un règim d'autorització 
nacional al qual hauria de supeditar-se l'accés a una activitat de serveis. En 
particular, aquests règims no han de ser discriminatoris, estar justificats per 
una raó imperiosa d'interés general, i satisfer el principi de proporcionalitat, 
això és, assegurar que l'objectiu perseguit no es puga aconseguir a través de 
mesures menys restrictives.  
 
 La principal norma de transposició de la referida Directiva va ser la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici. Aquesta Llei consagra el principi general de lliure accés a una 
activitat de serveis i de lliure prestació en territori espanyol per als prestadors 
establits en qualsevol altre Estat membre. Per tant, amb caràcter general ni 
l'establiment ni l'exercici de l'activitat estaran subjectes a un règim 
d'autorització. Únicament podran mantindre's règims d'autorització prèvia 
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quan no siguen discriminatoris, estiguen justificats per una raó imperiosa 
d'interés general i siguen proporcionats. 
 
 Per part seua, l'article 4.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic, assenyala que «Les administracions públiques que, en 
l'exercici de les seues respectives competències, establisquen mesures que 
limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigisquen el compliment de 
requisits per al desenvolupament d'una activitat, hauran d'aplicar el principi de 
proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva, motivar la seua necessitat 
per a la protecció de l'interés públic així com justificar la seua adequació per a 
aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produïsquen 
diferències de tracte discriminatòries…». 
 
 En definitiva, correspon al legislador, en aquest cas, al legislador 
autonòmic l'elecció de l'opció normativa més convenient al previ exercici d'una 
activitat, i ha de valorar les diferents alternatives a fi d'adoptar, si escau, la 
«menys restrictiva».  
 
 Dit això, l'Avantprojecte de llei preveu com a instrument adequat per a 
garantir la consecució dels objectius que es persegueixen, «la declaració 
responsable» que es regula en l'article 19 projectat, que disposa, en el seu 
apartat 1, que «Els qui desitgen desenvolupar la seua activitat professional i es 
troben en possessió de la qualificació exigida per a exercir qualsevol de les 
professions regulades en la present llei, hauran de realitzar una declaració 
responsable davant l'òrgan competent en matèria d'esport de la Comunitat 
Valenciana».  
 
 L'Avantprojecte de llei opta per un instrument, la «declaració 
responsable», que constitueix una mesura «menys restrictiva» que el règim de 
l'autorització prèvia, però suficient per a acomplir els seus objectius, i més 
d'acord amb els principis que implanta la Directiva de Serveis. 
 
 Cal assenyalar que altres comunitats han optat també per la figura de 
la «declaració responsable» com succeeix amb l'article 76 de la Llei de Castella 
i Lleó, l'article 100 de la Llei andalusa 5/2016 o l'article 12 de la Llei foral 
18/2019 de Navarra, o bé per la «comunicació prèvia», com esdevé amb 
l'article 22 de la Llei 6/2016, de Madrid.  

 
 
Sisena. Observacions a l'Avantprojecte de llei. 

 
A l'exposició de motius. 

 
En l'apartat I, paràgraf segon, l'esment que s'efectua a la competència 

exclusiva de la Generalitat en matèria d’«esport i oci» hauria de completar-se 
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amb la cita expressa de l'article 49.1.28a de l'Estatut, referit a aquesta 
matèria. 

 
 En l'apartat II, segon paràgraf, es disposa que «El procés d'elaboració de 
la norma ha estat presidit pels principis de bona regulació de l'article 129 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques». 
 
 En relació amb el citat article 129 de la Llei 39/2015, procedeix 
recordar que el Tribunal Constitucional en la Sentència 55/2018, de 24 de 
maig, va mantindre que, si bé el procediment administratiu comú constitueix 
una de les peces fonamentals sobre les quals s'assenta el dret administratiu, 
no cal regular, a través de normes estatals, l'exercici de la iniciativa legislativa 
de les comunitats autònomes. D'acord amb això, l'Alt Tribunal va declarar 
contràries a l'ordre de distribució de competències les previsions de la Llei 
39/2015 referides a l'elaboració d'avantprojectes de llei autonòmics, entre 
elles, el referit article 129. 
 
 Dit això, res obsta a la cita i a la justificació dels principis de bona 
regulació per part del legislador autonòmic, si bé hauria de recordar-se la no 
aplicació directa de l'expressat article 129 de la Llei 39/2015 a la iniciativa 
legislativa autonòmica. 

 
En el paràgraf final no s'ha inclòs el que disposa l'article 2.5 de la Llei 

de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació d'aquest Òrgan 
consultiu, amb vista a assenyalar si s'aprova el Projecte de llei, «conforme 
amb» o «oït» el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 
funció de si finalment s'assumeixen o no les observacions essencials que 
puguen formular-se. 

 
 
A l'article 2. Àmbit d'aplicació. 

 
L'apartat 1 suggereix que es complete, a l'efecte de major claredat, i en 

línia amb el que succeeix en altres normes autonòmiques, de la manera 
següent: «La present Llei s'aplica a les activitats que es realitzen en el marc 
d'una prestació de serveis d'esport i activitat física professionals per compte 
propi o alié, a canvi d'una retribució o en règim de voluntarietat en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana, tant si la professió que s'exerceix en el 
sector públic com el privat, amb independència de la naturalesa de les entitats 
on es presten els serveis professionals».  

 
En l'apartat 4 es disposa que «El professorat que impartisca 

ensenyament d'Educació Física en qualsevol dels nivells educatius previstos en 
la normativa vigent en matèria d'educació no es regirà per les disposicions de 
la present llei sinó per les de la seua normativa específica». 
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La previsió normativa recollida en aquest precepte es reitera 
posteriorment en l'article 11 projectat intitulat «Professor o Professora 
d'Educació Física», i en l'article 17 projectat, sobre «Formació necessària per a 
l'exercici de la professió de professor o professora d'Educació Física», per la 
qual cosa hauria de refondre's en un sol article. 

 
 
A l'article 4. Obligacions de les persones professionals en l'exercici 

de les professions regulades de l'esport. 
 
Aquest precepte regula al llarg de diferents apartats, enumerats des de 

la lletra a) fins a la lletra x), les obligacions de les persones professionals en 
l'exercici de les professions de l'esport. Referent a això, atenent la seua 
extensió, se suggereix que es refunden determinats apartats que presenten 
connexió temàtica com succeeix amb els apartats f), n) i o), referits a la no 
discriminació per raó de sexe, identitat de gènere, orientació sexual, etc., en 
la pràctica esportiva. 

 
D'altra banda, l'apartat q), referit a l'obligació de «rebutjar qualsevol 

tipus de retribució… que puguen condicionar els resultats dels seus 
equips…», presenta connotacions penals pel que hauria de suprimir-se del 
text projectat, en gaudir de protecció dins d'un altre marc normatiu.  

 
En l'apartat t), hauria de suprimir-se l'incís «i disposar del certificat de 

delictes de naturalesa sexual» en vindre exigit ja en l'article 19. 2, c) projectat. 
D'igual manera, hauria de suprimir-se l'apartat x), referit a l'obligació 
d’«efectuar la declaració responsable prèvia a l'inici de la seua activitat», atés 
que s'exigeix ja en l'article 19.1 projectat.  

 
D'altra banda, l'ordenació interna de l'article projectat ha d'ajustar-se 

al criteri numèric recollit en l'article 26.1 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell. 

 
 
A l'article 12. Requisits generals per a la prestació de serveis 

esportius. 
 

 En l'apartat 2 es disposa que «També podran exercir les professions 
regulades en la present Llei els qui disposen de diplomes, certificats o títols 
homologats, reconeguts professionalment o declarats equivalents amb aquells 
en els termes previstos en aquesta llei». 
 
 Com s'ha exposat en la consideració cinquena del present Dictamen, en 
examinar la competència autonòmica en aquesta matèria, es reitera, a fi 
d'evitar qualsevol dubte interpretatiu sobre l'adequació de la norma 
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proposada el que estableix la doctrina constitucional i el contingut dels acords 
aconseguits en el si de les citades comissions bilaterals, que ha de matisar-se 
aquest apartat en major mesura, de la manera següent: «També podran exercir 
les professions regulades en la present Llei els qui disposen de diplomes, 
certificats o títols homologats, reconeguts professionalment o declarats 
equivalents amb aquells, en els termes que resulte de les lleis estatals i de la 
resta de l'ordenament jurídic vigent a cada moment».  
 
 Es reitera així mateix el caràcter essencial de l'observació, a l'efecte de 
l'article 77 del Reglament d'aquest Consell. 

 
 
A l'article 19. Declaració responsable. 
 
En el contingut del precepte projectat, hauria d'efectuar-se una 

expressa remissió a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, on es regula 
la declaració responsable com a règim general. 

 
D'altra banda, hauria de concretar-se l’«òrgan competent en matèria 

d'esport de la Comunitat Valenciana» davant el qual ha de presentar-se la 
referida declaració responsable. 

 
 

 A l'article 20. Fitxer automatitzat de dades 
 
 Aquest article disposa, en el seu paràgraf primer, que «Les declaracions 
responsables presentades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de 
dades en l'òrgan competent en matèria d'esport, l'objecte del qual és censar les 
persones que exerceixen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 
alguna de les professions de l'esport regulades en la present llei, així com 
l'anotació d'aquestes declaracions». 
 
 En relació amb l'anterior, l'incís inicial «Les declaracions responsables 
presentades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de dades…» i 
l'incís final «… així com l'anotació d'aquestes declaracions», resulten reiteratius 
en el citat paràgraf, per la qual cosa hauria de corregir-se la redacció, 
simplificant-ne el contingut. 
 
 D'altra banda, si el que persegueix el precepte projectat és la creació 
d'un registre, de caràcter públic i informatiu, en el qual consten les persones 
que exerceixen alguna de les professions de l'esport, així com l'anotació de les 
declaracions responsables, hauria d'optar-se per la denominació de «Registre 
de Professions de l'Esport», per ser aquesta denominació més d'acord amb la 
finalitat de la norma, màximament quan la denominació proposada suscita 
confusió en relació amb els denominats «fitxers automatitzats de dades de 
caràcter personal» a què es refereix la Llei orgànica de Protecció Dades. Tal 
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denominació ha sigut triada per altres preceptes autonòmics com és l'article 
99 de la Llei 5/2016, d'Andalusia i l'article 76 de la Llei 3/2019, de Castella i 
Lleó. 

 
 
A l'article 21. Reconeixement de les qualificacions professionals 

adquirides en altres estats de la Unió Europea. 
 
L'apartat 2 disposa que «Aquesta Llei està d'acord amb els nivells de 

qualificacions establits en la recomanació del Parlament Europeu i del Consell 
de 23 d'abril de 2008 relativa a la creació del Marc Europeu de 
Qualificacions…». 

 
El contingut de l'anterior apartat manca de caràcter prescriptiu, per la 

qual cosa hauria de suprimir-se de la part dispositiva de la norma i incloure’s 
en la part expositiva. 

 
 
A l'article 23. Assegurament de la responsabilitat civil. 
 

  Aquest precepte disposa que «L'exercici de les professions regulades en 
la present llei, necessita l'oportuna assegurança de responsabilitat civil que 
cobrisca l'adequada indemnització pels danys que es puguen causar a usuaris 
i a tercers en ocasió de la seua activitat professional». 
 
  L'exigència de l'assegurança obligatòria de la responsabilitat civil 
s'estima encertada en la mesura que respon a la finalitat de la norma 
projectada de protegir els consumidors i usuaris (article 2 projectat), havent-
se regulat en termes similars a les restants comunitats autònomes. 
 
  No obstant això, s'estima convenient efectuar algunes observacions. 
D'una banda, ha de tindre's en compte que l'article 23.2 de la Directiva de 
Serveis assenyala que «Quan un prestador s'establisca en el seu territori, els 
estats membres no exigiran necessàriament una assegurança de 
responsabilitat professional o una garantia… en cas que aquest prestador ja 
estiga cobert per una garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a 
la seua finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma 
assegurada o límit de la garantia i possibles exclusions de la cobertura en un 
altre Estat membre en el qual ja estiga establit. Si l'equivalència només és 
parcial, els estats membres podran demanar una garantia complementària per 
a cobrir els elements que encara no estiguen coberts». 
 
  Se suggereix, per tant, que la norma projectada recorde en el seu text 
aquesta previsió normativa. 
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  D'altra banda, se suggereix que es complete el precepte, en línia amb el 
criteri seguit per altres comunitats autònomes, de la manera següent: «No serà 
obligatori l'assegurança per a aquells titulats de Grau en Ciències de l'Activitat 
Física i de l'Esport o títol equivalent que estiguen donats d'alta com a exercents 
en el seu col·legi professional, sempre que aquest últim compte amb una 
assegurança de col·lectiu de responsabilitat professional», sempre que 
complisca amb les cobertures mínimes a què es refereix l'apartat 2 d'aquest 
article 23.  
 
  Així mateix, convindria aclarir expressament que «Aquesta assegurança 
tampoc serà exigible a les persones professionals vinculades amb 
l'Administració pública mitjançant una relació de serveis regulada pel Dret 
administratiu o laboral», ni, per tant, als professors o professores d'Educació 
Física que desenvolupen la seua activitat professional en centres públics.  

 
 
A l'article 25. De la inspecció i control. 

 
Aquest apartat es remet en matèria d'inspecció i control del compliment 

de les disposicions contingudes en la present Llei correspondran, al que 
disposa l'article 98 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de 
l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.  

 
En relació amb l'anterior, s'estima que la norma projectada hauria 

d'efectuar igualment una remissió pel que afecta el «règim sancionador» al que 
s'estableix en la citada Llei 2/2011, màximament quan la disposició 
addicional primera projectada modifica aquesta última Llei amb la finalitat 
d'incorporar determinades infraccions en l'elenc d'infraccions regulades en 
l'article 109 de l'esmentada Llei 2/2011. 

 
Finalment, hauria de preveure's expressament la possibilitat de 

l'exercici de les professions de l'esport a través de societats professionals, de 
conformitat amb el que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals. Aquesta possibilitat es recull, així mateix, en altres preceptes 
autonòmics com és l'article 10 de la Llei 3/2008, de Catalunya; l'article 23 de 
la Llei 6/2016, de Madrid; l'article 24 de la Llei 3/2018, de la Regió de Múrcia, 
i l'article 14 de la Llei foral 18/2019, de Navarra. 

 
Així mateix, se suggereix que s'incloga alguna previsió en relació amb 

els «col·laboradors sense dedicació professional de caràcter esportiu», sent en 
aquest aspecte il·lustrativa la disposició addicional quarta de la Llei 6/2016, 
de Madrid. 

 
 
A la disposició addicional cinquena. Equivalència dels certificats 

federatius. 
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Aquesta disposició regula l'equivalència professional per a 

l'acompliment de les funcions de la professió de monitor o monitora esportiva 
i d'entrenador o entrenadora esportiva amb les certificacions federatives. 

 

No obstant això, s'estima convenient regular el procediment a seguir 
per a l'obtenció de l'expressada equivalència, en quin termini i altres extrems, 
o, si escau, preveure la seua remissió al desenvolupament reglamentari 

 
 

A la disposició transitòria primera. Període transitori per als qui en 
el moment d'entrada en vigor de la llei es troben exercint funcions de 
monitor esportiu o monitora esportiva sense els requisits de formació 
establits en la llei. 

 
Aquesta disposició estableix un termini transitori de cinc anys 

comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei per a aquells professionals 
que estan exercint la professió de monitor esportiu o monitora esportiva sense 
complir amb els requisits de formació establits en aquesta, perquè en aquest 
període puguen acreditar el reconeixement de les competències professionals 
adquirides per experiència laboral i altres vies de formació. 

 
En relació amb el supòsit que regula la citada disposició, hauria de 

regular-se amb major detall el «període transitori», amb vista a si s'exigeix o 
no la concessió expressa d'una habilitació, quin òrgan és el competent per a 
això, si té caràcter temporal, quina és la vigència, si escau, d'aquesta 
habilitació, etc. En definitiva, s'estima insuficientment regulat l'exercici 
professional sense la qualificació, la qual cosa comporta la conveniència de 
procedir a la seua deguda regulació, per tal de garantir les exigències de 
qualitat i seguretat per als usuaris perseguits per la norma projectada. A títol 
indicatiu, cal citar, en aquesta línia, la regulació establida, entre altres, en la 
disposició transitòria primera de la Llei 15/2015, d'Extremadura. 

 
 
A l'annex. Certificats de professionalitat. 

 
Hauria d'intitular-se com a «Únic», conformant-se d'acord amb les 

prescripcions de l'article 35 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell. 
 
 
Aspectes de tècnica normativa i de redacció. 

 
Al llarg del text, en nombroses ocasions, s'escriu «conselleria»; «llei»; 

«Reial decret»; «capítol», «annex», amb la inicial en minúscula, i s’ha de corregir 
en favor de la primera lletra en majúscula.  
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Després de l'examen de l'Avantprojecte de llei per la qual s'ordena 
l'exercici de les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana s'estima que 
és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga l'observació 
essencial efectuada. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que l'Avantprojecte de llei per la qual s'ordena l'exercici de les 

professions de l'esport a la Comunitat Valenciana s'acomoda a la Constitució, 
a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta de 
l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga l'observació essencial efectuada. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 17 de febrer de 2021 
 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


