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A TOTES LES ENTITATS 
 

 

- INSCRIPCIÓ AL ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya) 

 

 

Qui cal que es registri en el ROPEC? 

 

L’article 8.1. de la Llei 3/2008 estableix que “poden exercir les professions de l’esport regulades per 

aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits generals que s’hi estableixen, estiguin 

inscrites en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya ...”. 

  

Per altra part, la Llei 7/2015, del 14 de maig, -de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les 

professions de l’esport-, preveu que totes les persones amb formació (des de l’any 2000) i experiència 

federativa es puguin inscriure també al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya 

(ROPEC), incloses aquelles que tinguin acabada la formació de Nivell 0 o Curs d'iniciació. 

 

 

Inscripció ROPEC amb titulació federativa fins l'any 1999. 

 

Tothom qui hagi realitzat algun curs de formació amb la Federació Catalana de Basquetbol prèviament a 

l'any 2000, per poder inscriure’s al ROPEC, caldrà que realitzi el procés d’homologació (veure aquí els 

tràmits). 

 

Caldrà tenir en compte el Curs de major categoria realitzat a Catalunya. Si alguna persona té cursos 

realitzats abans de l'any 2000 i també realitzats posteriorment al 1999 en territori català, només caldrà, 

per inscriure's al ROPE, que homologui el seu títol (amb el procés d’homologació) previ a l'any 2000. 

  

Un cop feta la corresponent homologació (amb cursos previs a l'any 2000) es podrà inscriure al  Registre 

Oficial, seguint la via ordinària de registre (veure aquí), sent, en aquest cas, la inscripció gratuïta. 

 

 

Inscripció ROPEC amb titulació federativa posterior a  l'any 1999. 

  

Passos a seguir:  

  

1r. Recollida Informe de l’FCBQ – a l’FCBQ. 

 

Anar personalment a la seu de l'FCBQ o Representació Territorial de l’FCBQ, en horari d'atenció 

al públic i recollir l'informe. Aquest informe expedit per l'FCBQ és gratuït. Veure adreces i 

horaris (clica aquí). 

  

 Per recollir l'informe:   - caldrà presentar el DNI. 

   - només serà lliurat a la persona sol·licitant. 

- caldrà recollir-se a la Representació Territorial on s'hagi realitzat 

  el curs.  

- NO cal demanar hora. 

  

Donat que la modificació de la Llei estableix que és competència d'una federació catalana 

realitzar l'informe de formació i experiència, l'FCBQ certificarà només les formacions realitzades a 

Catalunya i, per tant, no inclourà en l'informe formacions que no hagin estat competència seva. 

 

 

 

http://www.fcbqtecnic.com/#!convalidacions-i-homologacions-/c20is
http://www.fcbqtecnic.com/#!convalidacions-i-homologacions-/c20is
http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/ece_2/b-ambit_exercici_professional/rope
http://www.basquetcatala.cat/contacte
http://www.basquetcatala.cat/contacte
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2n. Pagament – a qualsevol entitat Bancària. 

 

Omplir el full d’autoliquidació de la taxa (veure document) i realitzar el corresponent ingrés al 

número de compte bancari que consta en el full d’autoliquidació. L’entitat bancària on es gestioni 

el pagament segellarà el document d’autoliquidació. 

 

3r. Inscripció al ROPEC. 

 

Personar-se a un dels punts de tramitació establerts per l’Administració (veure aquí), omplir el 

full de sol·licitud que us lliuraran en aquest  punt de tramitació i entregar:  l’informe de l'FCBQ i el 

full d’autoliquidació de la taxa segellat per l'entitat bancària. 

  

 

Aquesta Federació Catalana de Basquetbol recomana que tothom qui compleixi els requisits establerts, 

realitzi els tràmits per registrar-se al ROPEC amb la major celeritat possible, tot tenint en compte que 

l’actual bonificació per la tramitació del certificat a expedir per l’Escola Catalana de l’Esport (Disposició 

Addicional Sisena a la Llei 3/2008) deixarà d’aplicar-se a partir del 14/05/2017. 

 

Barcelona, 8 de febrer de 2016 

 

 

 

 

 

Signat l’original: Toti Mumbrú 
  Gerent 

 

http://media.wix.com/ugd/20eabf_827e7ccb27eb49a4b561c5fab83b066a.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Sollicitud-de-certificat-per-a-la-incorporacio-en-el-Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya-com-a-monitor-entrenador-director-esportiu?category=&evolutiuTramit=1&moda=1

