
* La incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya resta condicionada a la comprovació de les dades i els 

documents aportats.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 

dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers següents:

1. Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, la finalitat del qual és gestionar les dades identificatives necessàries per 

poder exercir les professions de l'esport regulades a la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. L’òrgan 

responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició és l’Avinguda dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat (cceece@gencat.cat).

2. En cas de presentar la sol·licitud a l’Oficina de Gestió Empresarial, les dades també seran incorporades i tractades al fitxer anomenat 

Tractament d’expedients administratius la finalitat del qual és tramitar els expedients administratius relacionats amb l’àmbit 

competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. L’òrgan responsable del fitxer és l’Oficina de 

Gestió Empresarial i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Subdirecció 

General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona 

(bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat). 

A
4
0
-V

0
4
-1

5

R/N: P0356/K1200 U0001 N-DA6

Sol·licitud de certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals 

de l’Esport de Catalunya com a monitor, entrenador i director esportiu*  
(D'acord amb la disposició addicional sisena afegida per l'article 8 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.)

Dades de la persona sol·licitant

Nom Cognoms

Adreça (carrer, número, pis i porta) Codi postal

Municipi

Adreça electrònicaData de naixement

Telèfons

NIF/NIE

Dades esportives que acredita

Modalitat esportiva acreditadaProfessió acreditada

Documentació adjunta

Còpia de l'informe de la federació esportiva corresponent, per acreditar la formació rebuda en la modalitat o especialitat 

esportiva corresponent i l'experiència professional contrastada directament relacionada amb la modalitat o l'especialitat 

esportiva.

Còpia del justificant de pagament de la taxa de 65,55 euros. S'ha de fer el pagament mitjançant el formulari "Autoliquidació 

de la taxa per a la sol·licitud de certificat per a la incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de 

Catalunya" emplenat que es troba a Gencat tràmits o que se us lliurarà en el lloc de presentació.

L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades 

declarades i tinença de la corresponent documentació. Si la persona interessada no manifesta la seva oposició es consultaran 

les seves dades identificatives.

Data Signatura


