
FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC-CULTURISME 

Federació Catalana de Físic-culturisme. C/Comte d’Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona. info@fc-culturisme.cat 

 
SOL.LICITUD D’INFORME FEDERATIU PER A LA INSCRIPCIÓ AL ROPEC. 

(Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). 

 
 A la Comissió Tècnica de la Federació Catalana de Físic-culturisme, en compliment del 

que estableix la disposició addicional sisena de la llei 7/2015, del 14 de maig, de 

modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. 

 

En/Na. ______________________________________________________________ 

Amb DNI.________________________ i e-mail. __________________________ 

 

SOL.LICITA 

 El preceptiu informe que acrediti la meva formació federativa i l’experiència en 

l’àmbit esportiu amb l’objectiu d’obtenir el certificat que em permeti inscriure’m en el 

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professional del sector en 

les categories de1 ........................................................................    

 

I MANIFESTA 

Que he cursat un total de ... hores en formació esportiva, obtenint les següents titulacions1: 

1.- ...................................................................................... 

2.- ...................................................................................... 

3.- ...................................................................................... 

4.- ...................................................................................... 

Que disposo d’un total de ... hores d’experiència professional desenvolupades en les següents 

entitats2: 

1.- ...................................................................................... 

2.- ...................................................................................... 

3.- ...................................................................................... 

4.- ...................................................................................... 

 

 

.........................., a.....de.........................del..... 

 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

D’acord amb les previsions de la Llei 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informen 

que les seves dades personals formen part d’un fitxer automatitzat del qual és responsable la Federació Catalana de Físic-culturisme, i 

que són tractades amb la màxima confidencialitat. Li recordem també que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les seves dades de caràcter personal, mitjançant comunicació adreçada a aquesta 

Federació. (C/Comte d’Urgell 170, local 5. 08036. Barcelona) 

 

1.- Enumereu la o les categories professionals amb les que voleu formalitzar la vostra inscripció al ROPEC. 

2.- Cal aportar títol o diploma original, certificat o document acreditatiu. 

3.- Cal aportar document acreditatiu (contracte laboral o de voluntariat, declaració responsable, etc..)  


