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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.
El passat 27 de febrer vau rebre resposta per part de l'ICQP en què se us comunicava
que no existia cap formació reglada que respongués específicament a l'especialitat
esportiva de tai txi i que es podia accedir a la qualificació de “Condicionament físic
en sala d'entrenament polivalent”. D'altra banda, se us informava que al Primer pla
d'acreditació i qualificació professional de Catalunya 2016 – 2018 es preveia la
necessitat de convocar acreditacions d'aquesta qualificació.
En el vostre escrit, no obstant això, 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.
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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.
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 txi 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, he suggerit a
l'Administració que es valori assumir la formació en tai txi des de l'Escola
Catalana de l'Esport sense vincular aquesta formació a cap Federació Esportiva,
mentre no es resolgui si s'adscriu aquesta modalitat esportiva a una Federació
esportiva catalana existent i reconeguda actualment.
He suggerit també que es valori si es pot 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.

Tan bon punt obtingui resposta a aquests suggeriments us ho faré saber.
Cordialment,

Rafael Ribó
Síndic
Barcelona, 19 de juliol de 2017
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