Temporada 2019/20
CIRCULAR NÚM.4
INSCRIPCIÓ DELS TÈCNICS AL REGISTRE DE PROFESSIONS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - R.O.P.E.C.
De conformitat amb la Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’Exercici de les
professions de l’esport, en data 1 de gener de 2017 tots els tècnics s’haurien d’haver inscrit
al Registre de Professions de la Generalitat de Catalunya, tràmit del qual es va remetre
informació a tots els afiliats al Comitè Tècnic d’Entrenadors.
Tenint en compte, però, que molts tècnics no han completat encara el registre indicat, es
recorda a continuació el procediment a seguir per a formalitzar la inscripció al R.O.P.E.C.,
per tal que traslladeu aquesta informació als tècnics que formen part de la vostra entitat.
A) La inscripció al Registre de Professions de la Generalitat de Catalunya es podrà efectuar
en una de les àrees següents:
-

Entrenador Nivell Bàsic (65 hores de formació + 700 hores d’experiència laboral o com a
voluntari en equips de nivell bàsic).
Entrenador Nivell Mig (180 hores de formació + 700 hores d’experiència laboral o com a
voluntari en equips de nivell mig).
Entrenador Alt Nivell (210 hores de formació + 700 hores d’experiència laboral o com a
voluntari en equips d’alt nivell).
Director Esportiu (210 hores de formació + títol de coordinador + 700 hores d’experiència
professional fent funcions de direcció esportiva).

B) De forma prèvia a la inscripció al Registre, el tècnic haurà de sol·licitar un certificat a la
Federació Catalana de Futbol, que s’emetrà en funció de les hores
lectives i d’experiència que aporti.
La petició del certificat s’ha d’efectuar a través d’un registre al
següent enllaç: http://fcf.cat/ropec
La Federació Catalana de Futbol respondrà a la petició amb l’emissió
del certificat, o bé amb la seva denegació, tot indicant-ne els motius.
En la petició de certificat cal que s’acreditin tant les hores de formació
com les hores d’experiència. Les de formació poden acreditar-se
mitjançant la presentació de les titulacions o certificats que es
posseeixin, vinculats a la formació federativa. Les 700 hores d’experiència, equivalents
a dues temporades, s’han d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració
responsable, el model de la qual podeu trobar al següent enllaç:
http://files.fcf.cat/ropec/documents/ropec_DOC_2.pdf
C) Un cop obtingut el certificat emès per la Federació Catalana de Futbol, aquest haurà de
presentar-se a la Generalitat de Catalunya junt amb els documents que s’indiquen en el
següent enllaç:
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Sollicitud-de-certificat-per-a-la-incorporacio-en-el-RegistreOficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972000c29052e2c&moda=1

Tot i l’indicat, cal tenir present que els certificats o títols oficials cursats en els ensenyaments
esportius de règim especial no han de fer el tràmit anterior, ja que la seva inscripció és
directa sense necessitat de presentar cap informe federatiu ni pagar cap taxa, segons
es detalla al següent enllaç:
http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-deCatalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

D) Finalment, informem que la documentació per a la inscripció al R.O.P.E.C. pot presentarse a qualsevol dels següents punts de tramitació:
- Consell Català de l’Esport
- Representació T. de l’Esport a Tarragona
- Representació T. de l’Esport a Girona.
- Representació T. de l’Esport a Terres de l’Ebre.
- Representació T. de l’Esport a Barcelona.
- Representació T. de l’Esport a Lleida.
- Oficina de Gestió Empresarial a Barcelona.
- Oficina de Gestió Empresarial de Lleida.
- Oficina de Gestió Empresarial de Tarragona.
- Oficina de Gestió Empresarial de Girona.
- Oficina de Gestió Empresarial de Terres de
l’Ebre.
- OGE – Cambra Barcelona.
- OGE – Cambra Girona.
- OGE – Cambra Tortosa.
- OGE – Cambra Berga.

- OGE – Cambra Vic.
- OGE – Cambra Granollers.
- OGE – Cambra Vilanova i la Geltrú.
- OGE – Cambra Sabadell.
- OGE – Cambra Badalona.
- OGE – Cambra Mataró.
- OGE – Cambra Igualada.
- OGE – Cambra Manresa.
- OGE – Cambra Sant Feliu de Llobregat.
- OGE – Cambra Vilafranca del Penedès.
- OGE – Cambra l’Hospitalet de Llobregat.
- OGE – Cambra Reus.

La qual cosa es comunica per a coneixement de tots els afiliats.

Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 11 de juliol de 2019.
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