ROPEC

Octubre
2017

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

#ECE01

QUÈ ÉS EL ROPEC?
El ROPEC és una eina necessària per al
seguiment, la valoració de competències,
l'assignació d'àmbits de treball, el control
adequat de l'exercici dels professionals i
l'assignació de les professions als vuit
nivells del Marc Europeu de
Qualificacions, ja que les persones
professionals de l’esport tenen com a
destinatari principal de llurs serveis tot un
col·lectiu de persones mereixedores d'una
protecció especial, com són els infants, la
gent gran i les persones amb problemes
de salut.
S’entén per exercici professional la
prestació remunerada dels serveis
propis de les professions de l'esport.
Preàmbul. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

PER QUÈ EL ROPEC?
El Govern va presentar al Parlament un
projecte de Llei que regulava l'exercici
de les professions relacionades amb
l'àmbit de les activitats fisicoesportives
i especials en el territori de Catalunya.
Disposició Addicional Vuitena . DECRET LEGISLATIU 1/2000, de
31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport

Tenint en compte la transcendència que
l'exercici de les professions de l’esport té
en la salut de les persones i les
repercussions negatives que pot tenir un
exercici no adequat d’aquestes
professions, es considera del tot necessari
crear el ROPEC i establir l'obligatorietat
d'inscriure-s'hi per a exercir la professió,
llevat dels casos de col·legiació
obligatòria*.
Preàmbul. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)
*Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
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S’HAN D’INSCRIURE AL
ROPEC (o col·legiar-se)
a) Professors d’educació física.
b) Monitors esportius.
c) Entrenadors esportius (referits a un esport específic).
d) Directors esportius.
Article 2.2. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)
La inscripció al ROPEC és un tràmit gratuït que es pot fer presencialment o a través de la pàgina web del Consell Català de l’Esport.

NO S’INSCRIUEN AL
ROPEC
Les activitats exercides en el marc de les relacions de voluntariat, d'amistat, familiars...
Les professions relacionades amb:
activitats nauticoesportives,
• les
les
activitats esportives que es basen en la conducció d’aparells o de vehicles de
• motor,
(amb l’excepció dels monitors esportius professionals i dels entrenadors professionals
dels esports corresponents)
• professions exercides pels àrbitres i els jutges esportius.
Article 1. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

Professionals vinculats amb l'Administració pública mitjançant una relació de serveis
regulada pel dret administratiu o laboral.
Article 8.5. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)
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TÍTOLS O CERTIFICATS
ACADÈMICS PER
PROFESSIÓ (ROPEC)

Professor/a
d’Educació Física
de Mestre especialista en EF
• Títol
en Educació Primària amb
• Grau
menció d’EF
Article 3. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

Director/a Esportiu/va
• Títol de tècnic o tècnica superior en
•

animació d'activitats físiques i
esportives
Títol de tècnic o tècnica esportiu de
grau superior de l'esport de què es
tracti

Article 6. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

Monitor/a Esportiu/va
de tècnic o tècnica superior en
• Títol
animació d'activitats físiques i
•

Entrenador/a Esportiu/va
de tècnic o tècnica esportiu
• Títol
superior de l'esport de què es tracti
•

Títol de tècnic o tècnica esportiu de
grau mitjà (o cicle final del periode
transitori) de l'esport de què es tracti

Article 5. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

•

Certificat corresponent al primer nivell
o al cicle inicial del grau mitjà dels
ensenyaments esportius o de la
formació del nivell 1 en període
transitori, amb relació a la modalitat
esportiva.

Disposició Transitòria Tercera LLEI 3/2008, de 23 d'abril,
de l'exercici de les professions de l'esport (modificada
per la llei 7/2015)

•
•

esportives
Títol de tècnic o tècnica en conducció
d'activitats físiques i esportives en el
medi natural
Títol de mestre o mestra de primària,
amb l'especialitat en educació física
Tècnic o tècnica (o cicle final del període
transitori) esportiu de grau mitjà o de
grau superior de l'esport o la disciplina
esportiva

Article 4. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

•

Certificat corresponent al primer nivell
o al cicle inicial del grau mitjà dels
ensenyaments esportius o de la
formació del nivell 1 en període
transitori, amb relació a la modalitat
esportiva.

Disposició Transitòria Tercera LLEI 3/2008, de 23 d'abril,
de l'exercici de les professions de l'esport (modificada
per la llei 7/2015)

Totes les titulacions emeses conformement amb la legalitat vigent per les federacions esportives de Catalunya continuen
essent vàlides i faculten llurs titulars per a l'exercici de les professions pròpies de l'àmbit de l'esport regulades per aquesta
llei, en els nivells i la modalitat o disciplina esportiva respectius. Els titulats federatius es poden inscriure en el Registre
Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (abans del 15 de juliol de 1999)
Disposició Transitòria Cinquena LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)
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ALTRES
ACREDITACIONS
Article 6 bis LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015)

Certificat de superació de
les formacions mínimes per
als monitors esportius de
les activitats de dinamització
poliesportiva,
expedit per l’ECE, com a òrgan docent del
CCE de la Generalitat de Catalunya

Certificat de crèdits, unitats
formatives o unitats de
competència
Acreditació de competències

Certificat de Professionalitat

Certificat de cursos de
formació de les federacions i
dels consells esportius,
per al desenvolupament de la iniciació
esportiva bàsica, reconegut per l’ECE

Habilitació o acreditació necessàries per a l'exercici d'una determinada professió de l'esport
Validació de la formació o procés d'aprenentatge per part de l'organisme competent per a l'exercici d'alguna professió de
l'esport
(Processos finalitzats desembre de 2012)
Atrticle 2. DECRET 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. (Correcció d'errades en el
DOGC núm. 5385, pàg. 41682, de 22.5.2009).

MONITOR DINAMITZADOR
POLIESPORTIU
Disposició Addicional Quarta Inscripció de professionals del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.

MONITOR/A, ENTRENADOR/A,
DIRECTOR/A
Disposició Addicional Sisena Inscripció professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el ROPEC.

SOCORRISME AQUÀTIC
EN PISCINES
Disposició Transitòria Sisena Inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya de professionals de socorrisme aquàtic en
piscines.
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Article 9 Principis i deures en l'exercici professional

En l'exercici de les professions de l'esport objecte d'aquesta llei, els professionals estan obligats a:
a) Prestar uns serveis adequats a les condicions i les necessitats personals de les persones destinatàries, d'acord amb l'estat
dels coneixements científics de cada moment i amb els graus de qualitat i seguretat establerts per la normativa vigent.
b) Vetllar per la salut de les persones destinatàries de llurs serveis i col·laborar activament en l'eradicació de les pràctiques
atemptatòries a la salut dels esportistes.
c) Difondre, si escau, els valors de joc net que han de regir en l'esport de competició.
d) Col·laborar activament en la realització de qualsevol control de dopatge i en el compliment de tota altra obligació establerta
per la legislació antidopatge.
d bis) Col·laborar en la prevenció, el control i la denúncia de l’ús de substàncies o fàrmacs prohibits o mètodes prohibits en la
pràctica de l’esport.
e) Exercir l'actuació professional amb un compliment escrupolós de les obligacions deontològiques.
f) Respectar la personalitat, la dignitat i la intimitat de les persones destinatàries de llurs serveis.
g) Oferir una informació suficient i comprensible de les activitats físiques i esportives als esportistes que dirigeixen.
h) Identificar-se davant els destinataris dels serveis com a professionals titulats.
i) Exercir la praxi professional sota el principi que l'esport pot contribuir al desenvolupament complet i harmònic de l'ésser
humà, en possibilita la formació integral i afavoreix la consecució de més qualitat de vida i benestar social.
j) Promoure les condicions que afavoreixen la igualtat efectiva de les dones en l'esport i llur incorporació a la pràctica
esportiva a tots els nivells, i evitar tot acte de discriminació de qualsevol naturalesa.
k) Projectar l'activitat esportiva com a opció del temps lliure i com a hàbit de salut.
l) Procurar una actualització i un perfeccionament constants de llurs coneixements.
m) Col·laborar activament a promoure el degut control mèdic dels esportistes per mitjà dels professionals de la sanitat i
controlar les normes alimentàries adaptades al sexe dels esportistes i als respectius cicles vitals concrets.
n) Col·laborar activament amb tots els professionals que puguin ajudar els esportistes a millorar-ne el rendiment o la salut,
atenent les diferents necessitats i particularitats derivades del gènere respectiu, i acompanyar les esportistes en les
transformacions del cos i en els qüestionaments que facin en la protecció de llurs drets amb relació a la feminitat, la sexualitat i
la reproducció.
o) Exercir l'actuació professional fomentant una pràctica esportiva exempta de tota mena de violència, racisme o xenofòbia.
p) Promoure l'aprofitament del medi natural per a exercir les activitats esportives i garantir que aquest aprofitament sigui
sostenible i respectuós amb el medi natural.
q) Exercir l’actuació professional protegint els esportistes, especialment els menors d’edat, de tota explotació abusiva i de
qualsevol forma d’abús o d’assetjament sexual. No promoure el consum de productes per a la pràctica de les activitats
físiques i esportives en l’elaboració dels quals se sàpiga, d’una manera contrastada, que intervé mà d’obra infantil.
r) Rebutjar sempre les retribucions o gratificacions de tercers que puguin condicionar negativament els resultats de llurs
equips i esportistes en les competicions.
s) Abstenir-se de fer declaracions públiques que provoquin perjudici o descrèdit a les professions o els professionals objecte
de regulació d'aquesta llei.
t) Fer servir productes esportius adequats –calçat, roba, material i equipaments– en el procés de fabricació dels quals no
s’atempti contra el medi natural. Si en l’exercici professional hi intervenen animals, se n’ha de garantir el bon tracte i la cura.
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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
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