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A TOTES LES ENTITATS

- INICI DEL RÈGIM SANCIONADOR REFERENT A LA INSCRIPCIÓ AL ROPEC DELS
ENTRENADORS/ES, DIRECTORS/ES, TÈCNICS/QUES I/O COORDINADORS /ES DELS
CLUBS I ENTITATS FEDERADES.
Tal com es va informar en la circular n. 11/2015-2016, l’any 2008 es va aprovar la Llei 3/2008, de 23
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que regula, en l'àmbit territorial de Catalunya, els
aspectes essencials de l'exercici de determinades professions de les activitats físiques i l'esport, i
reconeix expressament quines són aquestes professions, tant si s'exerceixen en el sector públic com en
el sector privat.
En aquesta llei queda regulat que el terme esport inclou totes les activitats físiques i esportives exercides
en l'esport federat, l'esport escolar, l'esport universitari o en tota estructura o organització que promogui,
organitzi o difongui aquest tipus d'activitats, amb independència de la finalitat a què l'activitat estigui
destinada, ja sigui de competició, iniciació, aprenentatge, tecnificació, salut, turisme, recreació, lleure o
amb finalitats anàlogues.
En aquest sentit, i a tenor de la Disposició Transitòria Setenai de l’esmentada Llei:
Us RECORDEM que, a partir del 01/01/2019, entraran en vigor les infraccions administratives
tipificades en l’article 13ii de l’esmentada llei d’entre les quals s’inclou les de:
1) No inscripció en el registre pertinent (ROPEC) -o no estar col·legiat- per part de qui exerceixi (d’acord amb l’art.
8iii).
2) Incompliment de les disposicions d'aquesta llei per empreses o persones, físiques o jurídiques, que ofereixin
les activitats inherents a les professions que s'hi regulen i que dóna lloc a l'exigència de les responsabilitats a
què fa referència l’article 13 de l’esmentada llei.

Us APERCEBEM de la importància del compliment d’aquest precepte, que obliga a tots els
entrenadors/es, Directors/es, Tècnics/es i/o Coordinadors/es a estar inscrit -en el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC- o col·legiat si s’escau, tot advertint que, a partir del
01/01/2019, clubs i professionals són susceptible de sanció per infracció administrativa.
Us FEM ARRIBAR, en document adjunt, el Procediment per a la incorporació en el Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya, on consten totes les passes a seguir.

tot pregant-vos que feu extensiva aquesta circular a tots els tècnics de la vostra entitat que puguin estar
afectats.
Barcelona, 13 de novembre de 2018

Signat l’original:

Toti Mumbrú
Gerent
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NOTES
i

Disposició transitòria Setena
Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l'àmbit de l'esport
1. A partir de l'1 de gener de 2017 i fins a l'1 de gener de 2019, resta en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 de l'article 13. Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions
tipificades en els epígrafs c i d de l'apartat 1 del dit article, relatius a l'obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l'assegurança preceptiva.
2. L'òrgan competent ha de resoldre d'ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l'entrada en vigor de la
present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d'infracció administrativa, d'acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert per l'apartat 1.
ii

Article 13
Exercici de les professions sense l'empara de la llei
1. Són constitutives de la infracció tipificada per l'article 74.d de la Llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent,
les activitats següents:
a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.
b) No inscriure's en el registre pertinent.
c) No col·legiar-se en el cas que la col·legiació sigui obligatòria.
d) No contractar l'assegurança preceptiva.
2. Les conductes que consisteixen a fer publicitat o a fer ofertes professionals, per qualsevol tipus de mitjà, de les activitats esportives incloses en aquesta llei per persones que
no en compleixen els preceptes constitueixen la mateixa infracció a què fa referència l'apartat 1. És objecte de sanció, d'acord amb el que tipifica l'article 77.3 de la Llei de
l'esport, la utilització de les denominacions reservades a les professions que contravingui a les prescripcions d'aquesta llei.
3. L'incompliment de les disposicions d'aquesta llei per empreses o persones, físiques o jurídiques, que ofereixen les activitats inherents a les professions que s'hi regulen dóna
lloc a l'exigència de les responsabilitats a què fan referència els apartats 1 i 2.
iii

Article 8
Inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i col·legiació professional
1. 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 o, si escau, que siguin membres del col·legi professional que els pertoca. El requisit de col·legiació només és exigible
si existeix el col·legi professional corresponent.
2. El Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya depèn del departament competent en matèria d'esport.
3. S'han de fixar per reglament l'estructura, les funcions i el règim de publicitat i funcionament del Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Aquesta
reglamentació ha d'incloure la possibilitat que el departament competent en matèria d'esport pugui delegar la funció pública de gestió del Registre a una corporació de dret
públic, a una associació professional o a qualsevol altra entitat que pugui rebre la delegació de funcions públiques de caràcter administratiu.
4. Totes les persones que, per a l'exercici de la professió, acreditin els títols de llicenciatura o de grau especificats per aquesta llei, o les altres titulacions que s'hagin de
col·legiar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent, s'han d'inscriure obligatòriament en el col·legi professional que els pertoca. En tots aquests casos, el col·legi ha de
facilitar, amb finalitats informatives i estadístiques, al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya la llista dels membres col·legials.
5. Els requisits d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i, si escau, de col·legiació no es poden exigir als professionals vinculats amb
l'Administració pública mitjançant una relació de serveis regulada pel dret administratiu o laboral. No obstant això, aquests professionals s'han d'inscriure en el dit Registre o, si
escau, s'han de col·legiar per a l'exercici privat de la professió.

PROCEDIMENT PER A LA INCORPORACIÓ AL
REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS DE L’ESPORT DE CATALUNYA

1r. Informe de l’FCBQ de formació rebuda i experiència professional –

a l’FCBQ (Gratuït)

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

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.

2r. Sol·licitud de certificat per a d’incorporació en el ROPEC
A) Presencialment:
a1. Pagament: omplir el full d’autoliquidació de la taxa 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.
a2. Personar-se a un dels punts de tramitació establerts per l’Administració, omplir el full de
sol·licitud que us lliuraran en aquest punt de tramitació i entregar còpia de:
-

l’informe de l'FCBQ
justificant del pagament de la taxa.

B) Per internet:
b1. Accedir a la Sol·licitud electrònica de certificat per a la incorporació en el ROPEC, tot tenint en
compte que el pagament s’efectua mitjançant una passarel·la de pagament que permet el
pagament amb targeta de dèbit/crèdit.
b2. Descarregar formulari:
Opció A.
Opció B.

amb dades personals incorporades (amb identificació digital)
sense identificació digital

b3. Emplenar, validar i desar el formulari.
Cal emplenar el formulari de sol•licitud seguint les indicacions que conté.
Escanejar i adjuntar l'informe recollit presencialment a la seu de l'FCBQ o RRTT a
documents, annexeu-los emplenats en aquest pas.
Si per algun motiu us atureu, podeu desar la sol·licitud a l'ordinador i acabar d'emplenar-la
més tard.
b4. Validar, signar i desar.
El formulari només es valida si heu emplenat correctament totes les dades obligatòries i heu
annexat els documents obligatoris.
Si l'heu de modificar un cop validat, desbloquegeu-lo amb el botó "Desbloquejar".
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Alguns formularis requereixen la signatura digital. Per signar-los cliqueu sobre l'espai de la
signatura i seleccioneu el certificat digital que correspongui.
Deseu a l'ordinador el formulari emplenat i validat.
b5. Enviar a tramitar.
b51. Seleccionar i enviar: Cerqueu el formulari validat que heu desat al vostre ordinador i
carregueu-lo. *És possible que aquest procés duri un quants segons
b52. Confirmació de tramitació efectuada.
Quan la vostra sol•licitud estigui registrada, es mostrarà la pàgina de l'acusament de rebuda
amb les dades del tràmit i el document d'acusament de rebuda que heu d'imprimir o desar.
És important imprimir o desar l'acusament de rebuda ja que conté:
-

Registre d'entrada: data en què s'ha iniciat aquest procediment administratiu.

-

Identificador del tràmit: permet fer el seguiment de canvis d'estat de la tramitació.

-

Taxes: En alguns casos, amb l'acusament de rebuda s'emet una carta de pagament
necessària per abonar les taxes.

Per qualsevol dubte o aclariment al respecte dirigir-se a: formacio@basquetcatala.cat

Barcelona, 12/11/2018
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