NORMATIVA INFORMES FEDERATIUS D’INSCRIPCIÓ AL ROPEC
La publicació del decret 7/2015 comporta un canvi en els procediments per l’accés al Registre
Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC). En aquest sentit, aquelles persones amb
formació federativa i experiència contrastada en l’àmbit esportiu, podran inscriure’s al ROPEC
mitjançant un informe de la FCN que acrediti la seva formació i experiència.
L’informe federatiu només serveix pel seu accés al ROPEC, en cap cas s’equiparen ni tenen cap
vinculació amb les titulacions esportives oficials.
Les persones interessades en aconseguir l’informe federatiu de la Federació Catalana de
Natació, hauran de presentar la seva sol·licitud a la Comissió de l’Escola de Tècnics, que és l’òrgan
federatiu encarregat de valorar els mèrits dels sol·licitants.
El presentant haurà de fer arribar la següent documentació requerida:
• Petició oficial de la Federació Catalana de Natació.
• Petició per a un perfil professional.
• Les titulacions esportives i pla d’estudis d’aquests.
• L’experiència laboral en el perfil esportiu que es demana.
Per admetre a tràmit les sol·licituds, aquestes s’hauran de presentar amb els documents
oficials de la Federació Catalana de Natació que trobareu en el següent enllaç:
https://www.aquatics.cat/escolatecnics/professions-esport-catalunya
•

Petició per a un perfil professional.

En el document de petició s’haurà d’especificar el perfil professional que es demana. Les
professions que es poden realitzar amb l’informe federatiu de l’esport són:
• MONITOR DE NATACIÓ
• ENTRENADOR NIVELL BÀSIC D’UNA DISCIPLINA(*). Iniciació esportiva
• ENTRENADOR NIVELL MITJÀ D’UNA DISCIPLINA(*). Tecnificació esportiva
• ENTRENADOR NIVELL ALT D’UNA DISCIPLINA(*). Rendiment esportiu
• DIRECTOR ESPORTIU D’UNA DISCIPLINA(*)
Caldrà presentar les titulacions esportives i pla d’estudis on s’especifiqui la seva càrrega lectiva.
La Comissió de l’Escola de Tècnics valorarà:
• Que la titulació esportiva estigui acord amb el perfil que es demana.
• La càrrega lectiva igual o superior a la marcada al BOE ECD/158/2014 equiparades
a les titulacions requerides.
• La relació entre perfils, les hores de formació esportiva (sense comptar les hores
de pràctiques que es valoraran amb l’experiència laboral) són les següents:

PERFILS PROFESSIONALS
MONITOR DE NATACIÓ
ENTRENADOR
NIVELL
BÀSIC
D’UNA
DISCIPLINA(*).
Iniciació esportiva
ENTRENADOR
NIVELL
MITJÀ
D’UNA
DISCIPLINA(*).
Tecnificació esportiva
ENTRENADOR
NIVELL
ALT
D’UNA
DISCIPLINA(*).
Rendiment esportiu
DIRECTOR ESPORTIU D’UNA DISCIPLINA(*)

-

-

FORMACIÓ ESPORTIVA ESPECÍFICA
80 HORES (FORMACIÓ PARCIAL)
100 HORES

365 HORES
(100 DEL NIVELL 1 + 265 HORES DEL NIVELL
2)
685 HORES
(100 DEL NIVELL 1 + 265 HORES DEL NIVELL
2 + 320 HORES DEL NIVELL 3)
685 HORES
(100 DEL NIVELL 1 + 265 HORES DEL NIVELL
2 + 320 HORES DEL NIVELL 3)

(*) ARTÍSTICA, NATACIÓ, SALTS O WATERPOLO.
Referent a la formació esportiva, és necessari tal i com marca la llei 3/2008 que els
professionals han de disposar de coneixements d'assistència sanitària immediata, referides a
la reanimació cardiopulmonar.
Referent a la formació específica, és necessari reconeixement de la RFEN.
Referent a l’experiència laboral en el perfil esportiu que es demana
L’experiència en l’àmbit esportiu es podrà acreditar mitjançant: contracte laboral, certificació
laboral d’empresa, certificat de voluntariat o declaració responsable de l’interessat.
la documentació ha d’especificar les hores i el perfil professional en el qual s’ha realitzat
l’experiència laboral.
• Consideracions generals.
o Les titulacions estrangeres hauran de seguir les mateixes pautes, aportant traducció
del Pla d’estudis.
o L’informe federatiu tindrà una quota segons la normativa econòmica vigent que
s’haurà d’abonar juntament amb la presentació de la sol·licitud.

