Benvolgut/da,
A continuació us informem de les últimes novetats en relació als procediments normatius vigents en la
regulació del sector esportiu en Tennis a l’àmbit de la Direcció Esportiva en la modalitat de Tennis.
Nou procediment: Procediment d’Inscripció de Directors Esportius en Tennis amb formació i
experiència contrastada en el sector esportiu al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya.
Marc Normatiu:
1.1 Regulació de les Professions de l’Esport a Catalunya
Llei 3/2008 de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. En aquesta Llei, es reconeix i es
regulen les professions pròpies de l’àmbit de l’esport, d’entre les quals hi ha els monitors esportius, els
entrenadors i els directors esportius.
1.2 Inscripció al ROPE.
L’article 8.1. de la Llei 3/2008 estableix que “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 ...”.
Per altra part, la Llei 7/2015, del 14 de maig, -de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les
professions de l’esport-, preveu que els Directors Esportius d’una modalitat esportiva amb formació i
experiència professional es puguin inscriure també al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya (ROPE).
Aplicació del Procediment:
L’article 8 de la Llei 7/2015, adhereix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008, amb el text
següent: «Sisena. Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu
en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya»
1. Les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat
en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat
per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals
del sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb la presentació prèvia de la sol·licitud
corresponent i de l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana corresponent que acredita la
formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.
2. La tramitació del certificat a què fa referència l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una
bonificació equiparable a la taxa per l’emissió d’un duplicat del certificat al Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya, durant un període màxim de dos anys a comptar de la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei.»
3. Requisits específics per la Certificació en la Categoria de Director Esportiu en la modalitat:
Hores mínimes de Formació: 210 hores
Hores mínimes d’Experiència Professional Certificada: 700 hores

Fases del Procediment
Fase A. Sol·licitud de l’Informe Federatiu.
Requisits per emetre l'informe de la Federació Catalana de Tennis , per acreditar la formació rebuda en la
modalitat de tennis i l'experiència professional contrastada directament relacionada amb la modalitat o
l'especialitat esportiva.
Estructura de l’Informe Federatiu:
a. Formació Específica
b. Experiència Professional
c. Llicència Professional de Tècnic
Requisits Informe Federatiu
A.
Formació Específica 210 hores
Mòdul 1. Fonaments Tècnics/ Tàctics 50 hores
Mòdul 2. Metodologia i Didàctica 50 hores
Mòdul 3. Entrenament Específic 50 hores
Mòdul 4. Primers Auxilis 10 hores
Mòdul 5. Gestió Esportiva 50 hores
B.
Experiència Professional 700 hores
Contracte de treball
Carta de Certificació Experiència Professional
C.
Llicència Professional Cat. 3 Director
Llicència Professional FCT Categoria 3










En relació a la formació específica, si alumne disposa de diverses formacions s’hauria de sol·licitar a la
comissió docent de la Federació la convalidació de mòduls.
Fase B. Sol·licitud del Certificat per a la inscripció al ROPE
-

-

B.1 Informació Oficial Certificats (Informació adjunta)
B.2 Pagament de la Taxa:
Omplir el full d’autoliquidació de la taxa (veure document) 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.
B.3 Presentació de la sol·licitud a les Representacions Territorials:
Personar-se a un dels punts de tramitació establerts per l’Administració (veure aquí)
a. Sol·licitud degudament emplenada
b. Còpia DNI/NIE
c. Justificant ingrés de la Taxa.
d. Informe de la Federació Corresponent.

Fase C. L’Escola Catalana de l’Esport emet el certificat i l’incorpora al ROPE.
Informació
Més informació i assessorament a FCT Serveis Centrals / Representacions Territorials

