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Benvolgut/da,  
 
A continuació us presentem el Pla de Regulació d’Instructors/es que es durà a terme a l’últim 
trimestre de l’any 2017. L’objectiu d’aquest és donar una sèrie d’alternatives als instructors/es per tal 
que regularitzin la seva situació professional envers a la Llei de Professions de l’Esport de 
Catalunya.  
 
Un instructor/a pot regularitzar la seva situació mitjançant dues alternatives, que són les següents: 
- Opció A. Formació Oficial. Obtenció de la titulació de Nivell 1.  
- Opció B. Procediment Administratiu. Informe Federatiu d’Inscripció al Registre.  

 
Opció A: Formació Oficial  

 
Un instructor pot regularitzar la seva situació mitjançant l’assoliment de la titulació oficial mínima 
requerida, titulació de tècnic d’esport nivell 1 en tennis. Aquesta opció és la més recomanada, donat 
que aquesta via és vàlida al conjunt del territori Espanyol i dona accés immediat al registre.  
 
A partir de l’1 de setembre de 2017 els instructors/es tindran les següents avantatges: 
 

- Descompte del 50 % del preu del Bloc Específic i Pràctiques del curs de nivell 1 
- Equivalència acadèmica del 30 % del Bloc Específic del curs de nivell 1 

 
L’alumne haurà d’informar prèviament a la Federació que s’acull a aquesta via.  
 
Opció B: Procediment Administratiu   

 
El segon procediment que la Federació Catalana de Tennis activa és el de l’Emissió d’un Informe 
Federatiu d’accés al Registre (Vàlid únicament a Catalunya) pel Instructors/es amb formació i 
experiència contrastada en el sector esportiu. 
 
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 professionals 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 als Instructors/es 

 

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. Requisits específics per l’emissió de l’informe federatiu d’Instructors/es. 
 

- Hores mínimes de Formació: 65 hores 
 

- Hores mínimes d’Experiència Professional Certificada: 700 hores 
 
- Llicència Federativa de Tècnic 

 
Fases del Procediment  

 
 

El titulat/da d’Instructor/a haurà de realitzar els següents passos: 
 

- 1. Emplenar la sol·licitud de l’Estudi de l’Informe Federatiu (Annex 1)  
 

- 2. Inscriure’s i realitzar el curs d’adaptació d’instructor/a creat específicament per assolir els 
requisits mínims de formació (Annex 2)  

 
- 3. Inscriure´s en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya.  
 

Informació  

 
Més informació i assessorament a FCT Serveis Centrals / Representacions Territorials 
 

 
 


