
 

 

 
DE: PRESIDÈNCIA 
 
A: TOTS ELS CLUBS / TÈCNICS I ÀRBITRES 

  
AFER: INSCRIPCIÓ TÈCNICS AL REGISTRE OFICIAL DE 

PROFESSIONALS DE L’ESPORT DE CATALUNYA (ROPEC)  

 
Durant aquest passat mes de novembre, a través del Consell Català de l’Esport i 
mitjançant diverses sessions informatives en tot el territori català, s’ha informat de la 
publicació de la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008 de l’Exercici de les 
Professions de l’Esport, així com s’habilitaran els procediments que permetran 
adequar-se, a les fases de desplegament del text legal de l’esmentada Llei i poder 
inscriure’s així en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya 
(ROPEC). Tal i com es detalla al darrer paràgraf d’aquesta circular, en un futur 
serà obligat, estar inscrit al ROPEC per exercir funcions d’entrenador o ajudant 
d’entrenador a les competicions de la FCH. 
 
Hi ha diferents casuístiques d’habilitació dels procediments per inscriure’s al ROPEC, 
però en aquesta circular, només us explicarem resumidament els casos que es 
refereixen a les diferents titulacions de tècnics de la FCH, i quins passos hauran de 
seguir per aconseguir la seva inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya. 
 
A continuació us detallem les taules de verificació d’hores mínimes de formació i 
experiència: 
 

TITULACIÓ D’HANDBOL 
FEDERATIVA 

EQUIVALENT - TIPUS GENERAL 
ROPEC 

Monitor d’Handbol Monitor 

Seminari Bàsic d’Handbol Entrenador Nivell Bàsic 

Entrenador Territorial d’Handbol 
Seminari Bàsic i Cadet i/o Juvenil i/o 

Sènior 
Entrenador Nivell Mig 

Entrenador Nacional d’Handbol Entrenador Nivell Alt 

Entrenador Nacional d’Handbol Director Esportiu 
 

TIPUS GENERAL ROPEC 
HORES MÍNIMES 

FORMACIÓ 
HORES MÍNIMES 

EXPERIÈNCIA 

Monitor 65 hores 700 hores 

Entrenador Nivell Bàsic 65 hores 700 hores 

Entrenador Nivell Mig 180 hores 700 hores 

Entrenador Nivell Alt 210 hores 700 hores 

Director Esportiu 210 hores 700 hores 

 
NOTA: aquestes taules podran ser modificades en funció de qualsevol recomanació i/o 
notificació que el Consell Català de l’Esport faci a la Federació Catalana d’Handbol.  

FEDERACIÓ CATALANA 

D’HANDBOL 
 

Registre Sortida núm.:  520 
 

Data: 21 de desembre de 2015 



 

 

 
Quins tècnics amb titulació federativa de la FCH podran habilitar la seva 
inscripció al ROPEC? 
 
Els interessats han de complir aquests requisits: 
 

- Ser posseïdors de, com a mínim, una de les següents titulacions: Monitor, 
Entrenador Territorial i /o Entrenador Nacional o Seminari Bàsic de Monitor, 
Seminari Cadet, Juvenil i/o Sènior d’Handbol. 

- Disposar d’experiència professional de 700 hores (3 temporades) exercint com a 
entrenador o ajudant d’entrenador. 

 
Podeu consultar tota la informació referent al ROPEC a l’enllaç web següent: 

http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/ece_2/b-ambit_exercici_professional/rope/ 

 
Quin cost té aquest procediment? 
 
Per part de la FCH, la taxa d’expedició dels Informes Oficials serà de 25€ per informe. 
 
Per part del ROPEC, durant un període màxim de 2 anys a comptar de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei, aquesta taxa serà la equiparable a la taxa per 
l’emissió d’un duplicat del certificat del ROPEC. Per la informació que disposa la FCH, 
aquesta taxa tindrà un import de 21 euros i després de 2 anys l’import serà de 60 
euros. 

 
Quina és la documentació necessària per a començar el tràmit a la FCH? 
 
- Sol·licitud d’Informe Oficial, degudament emplenada, on es detallin les seves 

dades personals i la seva formació en handbol. 
 

- Certificat model, degudament emplenat, signat pel president i segellat, on es 
detalli la seva experiència com a entrenador, ajudant d’entrenador o coordinador 
(mínim 3 temporades). 

 
Podeu trobar aquests models al final d’aquesta circular i a la nostra plana web 
www.fchandbol.cat , o demanar-los a formacio.entrenadors@fchandbol.com . 

 
Com es pot fer entrega de la documentació per iniciar el tràmit? 
 
Els interessats hauran de presentar la documentació original a la seu de la Federació 
Catalana d’Handbol. L’adreça és la següent: 
 

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL 
A/ Encarna Usero 

Passeig del Canal, 39 – Baixos 
08970 – Sant Joan Despí 

 

Atenció! El certificat haurà d’estar signat pel president del club i segellat. 

http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/ece_2/b-ambit_exercici_professional/rope/
http://www.fchandbol.cat/
mailto:formacio.entrenadors@fchandbol.com


 

 

 
Un cop presentada, quin és el següent pas? 
 

Un cop rebuda la documentació, des de la FCH es verificarà la informació i es 
comunicarà a l’interessat la resolució de la mateixa. 
 
Serà en aquest moment quan s’indicarà el número IBAN on fer efectiu el pagament de 
la taxa de l’informe, que serà de 25€. 
 
Un cop feta la transferència, s’haurà d’enviar el comprovant de pagament de la 
mateixa a l’adreça formacio.entrenadors@fchandbol.com . 
 
Serà en aquest moment quan la FCH emetrà l’Informe Oficial a l’interessat. 

 
Què s’haurà de fer, una vegada es disposi del corresponent certificat de la FCH? 
 

S’haurà de presentar la sol·licitud d’inscripció al ROPEC a les Representacions 
Territorials de l’Esport, per correu ordinari o telemàticament mitjançant l’Oficina Virtual 
de Tràmits (OVT) o l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), adjuntant: 
 

- Sol·licitud degudament emplenada i complimentada. 
- Còpia del DNI/NIE. 
- Justificant d’ingrés de la taxa del certificat del ROPEC 
- Informe de la Federació Catalana d’Handbol 

 
Un cop l’interessat hagi finalitzat el tràmit, caldrà enviar una còpia per via 
electrònica a l’adreça formacio.entrenadors@fchandbol.com . 
 
Per a finalitzar, i atès que el desplegament d’aquesta Llei té establert un període 
sancionador a partir del dia 01/01/2017 (a no ser que aquest es modifiqui), la FCH 
estableix que tots els tècnics amb titulació federativa, hauran d’inscriure’s al ROPEC i 
que a partir d’aquesta data (01/01/2017), no s’habilitarà ni es tramitarà cap 
llicència de tècnic per a dirigir a equips participants en competicions catalanes.  
 
Per aquest motiu, demanem que els clubs facin la màxima difusió d’aquesta circular a 
tots el seus tècnics, i que aquests facin de manera esgraonada els tràmits descrits 
anteriorment. 

 
 
Tomàs Moral i García 
President 
 
Sant Joan Despí, 21 de desembre de 2015 
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