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Senyor,
Us escric amb relació a la vostra queixa, anotada amb el número d'expedient Q00994/2017, en què exposàveu les dificultats per obtenir la formació i l'acreditació
com a professional de tai – txi.
En el vostre escrit de queixa manteníeu que, d'acord amb la Llei 7/2015, de 14 de
maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport, que
afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 3/2008, l'Escola Catalana de
l'Esport ha de dur a terme, d'una manera transitòria a Catalunya, la formació de les
modalitats esportives que estan inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, del
Consell Català de l'Esport, però que no són reconegudes com a modalitats esportives
pel Consell Superior d'Esports.
A l'informe que se m'ha fet arribar per part de l'Administració s'indica que la
formació corresponent a les modalitats reconegudes pel Consell Superior d'Esports
és competència del Departament d'Ensenyament, però no és el cas del tai txi.
A Catalunya el tai txi està reconeguda pel Consell Català de l'Esport mitjançant
resolució de 18 de setembre de 2009 com a activitat física esportiva en l'àmbit del
lleure a Catalunya i es resol també inscriure en el Registre d'Entitats Esportives el
Club Esportiu de lluita suau i amable mitjançant aquella mateixa resolució, d'acord
amb la documentació aportada.
L'article 7 de la Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de
professions de l'esport, disposa que la formació de les modalitats esportives que
estan inscrites en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport però
que no són reconegudes com a modalitats esportives pel Consell Superior d'Esports,
que seria el cas del tai txi, l'ha de dur a terme l'Escola Catalana de l'Esport de
manera transitòria. La formació ha de complir els continguts mínims que estableix
la normativa vigent i els professionals que superin el curs de formació i tinguin
certificat acreditatiu de l'Escola Catalana de l'Esport s'inscriuen al Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya en la modalitat o especialitat que
correspongui.
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L'article 8 de l'esmentada Llei 7/2015, afegeix una disposició addicional sisena a la
Llei 3/2008, respecte la inscripció de professionals amb formació i experiència
contrastada en l'àmbit esportiu al Registre de Professionals de l'Esport de Catalunya.
Indica que el certificat per a la inscripció en el Registre l'haurà d'expedir l'Escola
Catalana de l'Esport com a òrgan docent del Consell Català de l'Esport.
No obstant això, a la Llei no s'exigeix que sigui la Federació Esportiva on està inscrita
la modalitat o disciplina esportiva la responsable de realitzar aquesta activitat
formativa i l'acreditació i així ho he traslladat a l'Administració corresponent.
Malgrat això, sí que s'indica que es requereix un informe preceptiu de la federació
esportiva catalana corresponent que acrediti la formació federativa i l'experiència en
l'àmbit esportiu sol·licitant en el cas de la inscripció de professionals amb formació i
experiència contrastada en l'àmbit esportiu en el Registre de Professionals de
l'Esport de Catalunya (article 8).
El fet que actualment resti suspesa la inscripció del tai txí com a disciplina esportiva
derivada del karate al Registre d'entitats esportives de Catalunya, entenc que no
anul·la el reconeixement del tai txi com a disciplina esportiva, mitjançant resolució
prèvia sinó només la seva vinculació al karate i per tant també a la Federació
esportiva corresponent.
De fet, d'acord amb la informació que em vareu proporcionar i així ho he traslladat a
l'Administració, s'haurien inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport en la
modalitat de tai txi diversos professionals durant el període comprès entre el
reconeixement del tai txi com a disciplina esportiva, el setembre de 2009, i la
resolució (ara suspesa i recorreguda) del Consell Català de l'Esport que reconeixia i
inscrivia al tai txi com a disciplina esportiva derivada del karate i vinculada per tant
a la Federació Catalana de Karate (de desembre de 2010).
Amb la informació facilitada, i d'acord amb la normativa existent, vaig suggerir a
l'Administració que es valorés assumir la formació en tai txí des de l'Escola Catalana
de l'Esport sense vincular aquesta formació a cap Federació Esportiva, mentre no es
resolgués si s'adscriu aquesta modalitat esportiva a una Federació esportiva
catalana existent i reconeguda actualment.
Vaig suggerir també que es valorés si es podia permetre la inscripció de
professionals al Registre de Professionals de l'Esport amb aquesta modalitat, si
s'havia ja fet anteriorment a la resolució que actualment està en fase d'apel·lació,
vinculant la inscripció a la formació impartida per l'Escola.
A l'informe que se m'ha fet arribar s'indica que en data 7 de setembre de 2017 la Sala
Contenciós-Administratiu del TSJ de Catalunya va dictar sentència estimant en part
el recurs d'apel·lació presentat per l'Administració de la Generalitat contra la
sentència de 23 de gener de 2014 pel Jutjat Contenciós administratiu número 6 de
Barcelona, que la revoca i deixa sense efecte amb retroacció de les actuacions a data
en què es va remetre al Jutjat l'expedient administratiu.
L'article 6.1 del Decret 4/1994, d'11 de gener, pel qual es regula l'Escola Catalana de
l'Esport i la formació i les titulacions dels tècnics de l'àmbit de les activitats físiques
i/o esportives i especials, estableix que correspon a l'Escola Catalana de l'Esport

conjuntament amb les federacions esportives catalanes l'organització de la formació
referent al bloc específic i el de pràctiques sempre que aquelles hagin establert un
conveni amb l'Escola Catalana de l'Esport amb aquest objecte. Per a la resta de blocs
aquesta organització correspondrà a l'Escola Catalana de l'Esport i als ens públics
afectats.
Atenent a l'article esmentat i donat que a Catalunya el tai txí està reconegut pel
Consell Català de l'Esport com a disciplina esportiva derivada del karate, s'ha signat
conveni amb la Federació Catalana de Karate que determina la formació del tai txí.
Tal i com estableix l'apartat 3 de la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2008
de l'exercici de les professions de l'esport, els professionals que superin el curs de
formació i tinguin el certificat acreditatiu de l'Escola Catalana de l'Esport
s'inscriuran d'ofici en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya
amb la modalitat de tai txí.
Atesa la informació rebuda, finalitzo aquí la meva intervenció en aquest assumpte.
Us agraeixo la confiança en la institució i em mantinc a la vostra disposició.

Atentament,

Rafael Ribó
Síndic (e.f.)
Barcelona, 24 d'abril de 2019

