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PROFESSIONALS
SOCORRISME AQUÀTIC
Nota informativa relativa a les activitats esportives de socorrisme aquàtic en piscines (21/06/2017)
Nota informativa sobre la normativa que regula el salvament i socorrisme (09/06/2017)
Informe de la Instrucció interna 1/2017, de 9 de febrer, sobre criteris d’interpretació de la normativa aplicable als socorristes,
en relació a la formació exigible per a desenvolupar les seves tasques a Catalunya a partir de la propera temporada d’estiu 2017
i prorrogable fins l’estiu del 2020 (20/03/2017)

- Tècnic en primers auxilis
- Tècnic salvament piscines
- Tècnic salvament aquàtic
- Tècnic superior salvament aquàtic
- Socorrista internacional
- Monitor salvament aquàtic

Certificats atorgats per la Federació Espanyola
de Salvament i Socorrisme anteriors al
15 de juliol de 1999

Sol·licitud
d’inscripció
al ROPEC

+

Cicle formatiu d’ensenyaments
esportius de Salvament i Socorrisme

- Cicle inicial (piscines)
- Títol GM (espais naturals)

Grau Mitjà:
Grau Superior

Certificat de professionalitat

- Socorrisme instal·lacions aquàtiques
- Socorrisme espais aquàtics naturals

Qualificació professional

- Iniciació esportiva Socorrisme instal·lacions aquàtiques
- Socorrisme espais aquàtics naturals

Formació ANTERIOR AL 21/05/2015
determinada pel Decret 95/2000, del 22 de febrer, modificat mitjançant
el Decret 165/2001, del 12 de juny, o altres formacions contrastades
referides a salvament i socorrisme:

Sol·licitud de
certificat per
a la inscripció
en el ROPEC
monitor
socorrisme
aquàtic

Grau Superior d’Animació
d’Activitats Físiques i Esportives

+

Disposició Transitòria Sisena
Inscripció de professionals de
socorrisme aquàtic en piscines

Creu Roja Catalunya
Federació Catalana de
Salvament i Socorrisme
Altres formacions contrastades

+

Experiència professional ANTERIOR AL 31/03/2017
en socorrisme aquàtic en piscines, mínim de dues temporades

Les persones que vulguin exercir les professions de l’esport
hauran d’estar inscrites en el ROPEC o, si escau, que siguin
membres del col·legi professional que els pertoca.
Article 8. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport
(modificada per la llei 7/2015)
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- Llicenciat en Educació Física
- Llicenciat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport
- Graduat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport

>

+

Taxa
65,55€
Aquesta taxa
gaudeix d’una
bonificació del
50 % si la
sol·licitud es
presenta per
internet.
L’import de la
taxa bonificada
és de 32,80 €
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El certificat d’inscripció al ROPEC és el document que acredita a les persones que el posseeixen com a professionals de l’esport

Web d’Esport de la Generalitat de Catalunya
(ROPEC) http://esport.gencat.cat Bústia de contacte
Escola Catalana de l’Esport
C. Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon 93 480 49 05
Representacions Territorials de l’Esport
(Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre)

Icones d’esports fets per Freepik de www.flaticon.com
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