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CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
RESOLUCIÓ
PRE/887/2011, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la validació
d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en diverses modalitats i especialitats
esportives.
Atès l’establert en la disposició transitòria tercera apartat primer de la Llei 3/2008,
de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport;
Atesa la Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de
les formacions esportives del període transitori;
Atès que el període transitori està regulat a l’Ordre del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els
aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva a que es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret
1936/2007, de 24 d’octubre;
Atès que l’esmentada Ordre EDU/3186/2010, modificada per l’Ordre EDU/581/2011,
de 7 de març, en la seva disposició transitòria primera, manté la vigència del l’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per als supòsits contemplats en la citada
disposició transitòria;
D’acord amb el que estableix l’article 5, apartat 1.b de la Resolució VCP/1921/2009,
que atribueix a la Secretaria General de l’Esport la publicació de les convocatòries
per validar els aprenentatges adquirits en relació amb el nivell 1 de les formacions
esportives de les modalitats i les especialitats esportives que es troben en període
transitori;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
—1 Obrir la darrera i última convocatòria per al procés de validació de l’aprenentatge adquirit en relació amb el nivell 1 de la formació esportiva de les següents
modalitats i especialitats esportives: Aeròbic esportiu, Aikido, Bàdminton, Balls
esportius i de competició, Beisbol i Softbol, Boxa, Busseig esportiu amb escafandre
autònom, Ciclisme, Curses d’orientació, Curling, Escacs, Esgrima, Esquaix, Espeleologia, Esquí nàutic, Físic-culturisme i musculació, Futbol americà, Gimnàstica
artística , Gimnàstica rítmica, Halterofília, Hípica, Hoquei gel, Hoquei, Jiu-Jitsu,
Judo, Karate, Kendo, Kickboxing, Kitesurf, Kung-Fu, Lluita lliure olímpica, Motonàutica, Natació, Nihon tai-jitsu, Pàdel, Parapent, Patinatge, Patinatge artístic
sobre gel, Pilota, Piragüisme, Pitch&Putt, Rem, Rugbi, Salvament i socorrisme,
Surf, Taekwondo, Tai-Jitsu, Telemark, Trineu ambgossos, (Windsurf) TDV, Tir amb
arc, Tir olímpic, Tennis, Tennis taula, Trampolí, Creuer, Vela lleugera, Voleibol i
Wu-shu, que es troben en període transitori.
—2 El procés que ha de regir l’execució d’aquesta convocatòria és l’establert a la
Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol.
—3 Persones destinatàries:
Per inscriure’s al procés per a la participació en el procediment de validació que
regula aquesta Resolució cal complir els següents requisits:
a) Tenir 19 anys complerts l’any de la inscripció.
b) Acreditar un mínim de 700 hores d’aprenentatges adquirits en relació amb la
modalitat o amb l’especialitat esportiva per a la qual se sol·licita la validació.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc
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Les hores d’experiència s’han d’haver completat amb anterioritat a la data de
publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.
L’aprenentatge o el coneixement es poden acreditar en qualsevol dels àmbits
descrits a l’annex de la Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol, que són: el currículum formatiu, l’experiència professional i/o l’experiència esportiva, o en més
d’un d’aquests àmbits. En tot cas, són acumulatius per a computar el temps mínim
exigit d’experiència.
—4 El termini de presentació de les sol·licituds per a la validació de les modalitats
i disciplines esportives a les quals es refereix aquesta convocatòria serà de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
—5 Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models d’impresos normalitzats, que es poden obtenir a l’Escola Catalana de l’Esport, així com a la pag. web
corporativa de la Generalitat http://www.gencat.cat/presidencia/esports.
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la presidència del Consell Català de l’Esport i
es poden presentar al Registre General del Consell Català de l’Esport (av. Països
Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat) i a les representacions territorials
de la Secretaria General de l’Esport a les adreces següents:
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 08018 Barcelona
Pl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici Santa Caterina), 17002 Girona
Rambla d’Aragó, 8, 25002 Lleida
Carrer Major, 14, 43004 Tarragona
Carrer Montcada, 23, 43500 Tortosa
També es podrà realitzar la inscripció per qualsevol dels registres que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i els articles 41 i 42 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
La sol·licitud d’inscripció haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
En tots els casos:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Justificant de l’abonament del preu públic corresponent.
c) Full de sol·licitud degudament emplenat.
d) Dossier d’experiències professionals en relació con el títol corresponent.
Segons les condicions de la persona aspirant:
e) Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.
—6 La inscripció al procés de validació estarà subjecta a l’abonament del preu
públic corresponent, d’acord amb el que disposa l’annex 4 de l’Ordre VCP/440/2008,
de 23 d’octubre, per la qual es fixen els preus públics que ha d’aplicar el Consell
Català de l’Esport (DOGC núm. 5246, de 29.10.2008)
El pagament d’aquest preu s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de “la
Caixa” (entitat bancària 2100), de manera que la persona interessada, amb el full
que li correspon, pugui acreditar-ne l’abonament, indicant el procés de validació al
que es presenta i el nom de la persona. La manca de pagament, l’abonament fora de
termini o l’ingrés anònim determinarà l’exclusió de la persona aspirant.
—7 Les comissions avaluadores de les modalitats esportives per a les quals s’obre
la convocatòria del procés de validació, respectivament, es nomenaran transcorreguts
10 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
D’acord amb l’article 5.3, apartat e), de la Resolució VCP/1921/2009, de 3 de
juliol, les comissions avaluadores han de publicar les llistes i els resultats de la valoració, la qual tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies hàbils, comptats a partir
de la data de la seva constitució, data en que se celebrarà la reunió de valoració i
qualificació dels resultats.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc
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Les llistes i els resultats de la valoració s’han de publicar en el tauler d’anuncis
de l’Escola Catalana de l’Esport. També se’n donarà publicitat a la mateixa adreça
electrònica indicada a l’apartat 5 d’aquesta Resolució: http://www.gencat.cat/presidencia/esports.
La seu de les Comissions Avaluadores serà a l’Escola Catalana de l’Esport,
d’Esplugues de Llobregat.
—8 En la mateixa data en què es constitueixi la Comissió Avaluadora es constitueix també la Comissió Tècnica corresponent, prevista a l’article 7 de la Resolució
VCP/1921/2009.
D’acord amb l’article 5.3.d) de la citada Resolució, s’estableix que les comissions
tècniques han d’emetre informe tècnic preceptiu individualitzat i confidencial, el qual
s’emetrà en un termini màxim de 15 dies des de la data de la seva constitució.
—9 El termini màxim de resolució per part de l’Administració esportiva de les
sol·licituds de validació presentades serà de 5 mesos, comptats a partir de la data
d’entrada de la sol·licitud.
—10 Aquesta Resolució produeix efectes des de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o directament, davant
la persona titular del departament competent en matèria d’esports, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva data de publicació, d’acord amb
l’article 107.1 en relació amb el 114 i el 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu,
per remissió de l’article 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Esplugues de Llobregat, 4 d’abril de 2011
IVAN TIBAU I RAGOLTA
President
(11.091.045)
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