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ROPEC

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

Disposició Addicional Sisena Inscripció professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el ROPEC.

MONITOR/A, ENTRENADOR/A, DIRECTOR/A

D’UNA MODALITAT ESPORTIVA

Certificats de formació atorgats per la Federació Espanyola 

anteriors al 15 de juliol de 1999

Sol·licitud

d’inscripció

al ROPEC +
Monitor esportiu

• Disposició Addicional Quarta (requeriments mínims que 

estableix la legislació estatal referent a la formació de 

tècnics esportius / oferta parcial)

• Disposició Addicional Cinquena (modalitats esportives que 

estan inscrites en el REEE, del CCE, però que no són 

reconegudes com a modalitats esportives pel CSD)

Cicles formatius 

d’Ensenyaments Esportius

• Cicle inicial

• Títol Grau Mitjà

• Títol Grau Superior

Formació esportiva en

Període Transitori

• Nivell I

• Nivell II

• Nivell III

Sol·licitud de 

certificat per 

a la 

inscripció en 

el ROPEC

monitor 

entrenador 

director

Taxa

65,55€

Aquesta taxa gaudeix d’una

bonificació del 50 % si la 

sol·licitud es presenta per 

internet. 

L’import de la taxa

bonificada és de 32,80 €

+ +
Informe preceptiu de la federació esportiva 

catalana corresponent que acredita:

• la formació federativa i 

• l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant

Si no es disposa 

de titulació o 

certificació oficial
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490794&language=ca_ES&textWords=llei professions esport&mode=single
http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490794&language=ca_ES&textWords=llei professions esport&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490794&language=ca_ES&textWords=llei professions esport&mode=single
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/ambit-formatiu/oficial/periode_transitori/
http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Sollicitud-de-certificat-per-a-la-incorporacio-en-el-Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=&moda=1
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ROPEC

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

El certificat d’inscripció al ROPEC és el document que acredita a les persones que el posseeixen 

com a professionals de l’esport

Web d’Esport de la Generalitat de Catalunya

(ROPEC) http://esport.gencat.cat Bústia de contacte

Escola Catalana de l’Esport

C. Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon 93 480 49 05

Representacions Territorials de l’Esport

(Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre)

Icones d’esports fets per Freepik de www.flaticon.com

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/ambit-professional/Reg_Ofic_Profes_EspCat/
http://esport.gencat.cat/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/adreca-i-com-arribar-hi/
http://esport.gencat.cat/ca/contacte/
http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/

