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ANNEX 1 

REQUISITS NECESARIS PER A L’OBTENCIÓ DEL PRECEPTIU INFORME FEDERATIU. 

 Ser major d’edat. Excepcionalment, les persones de 17 anys podran fer la sol·licitud si compten amb 

l’autorització del pare, mare o tutor legal, i acrediten els requisits de formació i experiència exigits. 

 Tenir la llicència federativa en vigor. Totes aquelles persones interessades hauran d’estar al corrent 

de pagament de la seva corresponent llicencia federativa com a tècnic. 

 Acreditar la formació. Totes aquelles persones interessades en l’obtenció d’aquest informe hauran 

de formalitzar la seva sol·licitud, adreçar-la a la Comissió Técnica de la Federació que serà l’òrgan 

encarregat de valorar-la, i acreditar les hores de formació mitjançant els corresponents títols i/o 

certificats, que hauran de tenir caràcter federatiu o estar homologats per la federació.   

 Acreditar l’experiència. Per a l’obtenció del informe s’haurà d’acreditar també mitjançant els 

documents ressenyats més endavant, les hores d’experiència necessàries.   

. 

REQUISITS DE FORMACIÓ. 

Les persones interessades poden aspirar a registrar-se al ROPEC en 4 categories professionals diferents: 

 Monitor.          65 hores. 

 Entrenador de nivell bàsic.      150 hores. 

 Entrenador de nivell mitjà.      220 hores. 

 Entrenador de nivell alt.      310 hores. 

Tots aquells nivells son susceptibles de ser assolits mitjançant la formació federativa corresponent que 

en funció de les hores acreditades, donarà accés a una o altra categoria professional.  

 

REQUISITS PER ACREDITAR L’EXPERIÈNCIA CONTRASTADA. 

La càrrega horària mínima exigida per contrastar l’experiència es de 700 h, en cada una de les categories 

professionals ja esmentades, i per acreditar-les caldrà presentar alguna de les següents opcions: 

 Contracte Laboral. 

 Informe de vida laboral. 

 Certificat d’empresa. 

 Declaració censal model 036 (en el cas d’autònoms). 

 Certificat de Voluntariat. 

 

L’informe federatiu tindrà una taxa de 50 €, que s’haurà d’abonar juntament amb la presentació de la 

sol·licitud. 

Per a més informació de com realitzar el tràmit d’inscripció al registre adreceu-vos a: https://is.gd/Vxa0RS 
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