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Circular: 04/23 
 

                   
Barcelona, 7 de febrer de 2023 

 
 

Benvolgudes, benvolguts. 
 
Tal com es va comentar i acordà a la reunió de clubs del dia 25 de gener de 2023, procedim a la verificació que 
les “Escoles de Triatló” estan complint amb els requisits establerts en la circular 14/17 de 18 de juliol de 2017, 
per tal d’actualitzar el llistat públic de les escoles homologades. Seguint els mateixos acords, en la llista només 
es publicaran les escoles que compleixin amb els requisits de la homologació i desapareix el concepte de 
“reconeguda”. Aquest punt es important ja que per tal de complementar la puntuació del “Rànquing de 
Clubs“, només es tindran en consideració les “escoles homologades“ del llistat.  
 
El termini per aportar tota la documentació acabarà el proper 30 de març i fora d’aquest termini, no 
s’acceptarà cap escola més fins a la propera temporada. Tota la documentació s’ha d’enviar exclusivament 
al correu escoles@triatlo.org. 
 
NORMATIVA HOMOLOGACIÓ ESCOLES DE TRIATLÓ 
 
La normativa general, entre altres, a tenir en consideració és:  
 

- Llei 3/2008 de 23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport. 

- Llei 26/2015, sobre la protecció a l’ infància. 

- Llei 45/2015 de 14 de octubre, del voluntariat. 

- Instrucció 1/2015 de 6 de novembre, sobre adequació a la protecció infants de la Generalitat. 

- Art. 10 de la Directiva 2011/93/UE de 13 de desembre. 

- Acords dins del programa “Triatlón Divertido“ de la FETRI. 

 
ANNEXA  PER  TRAMITACIÓ DE  LLICENCIES DE CATEGORIES INFANTILS  I INFERIORS  

 

- Només es podran emetre llicencies de les categories infantils i categories inferiors a aquells clubs que 

acreditin prèviament a la federació els següents requisits: 

 
a) Que els menors estiguin baix la direcció i control en la seva activitat esportiva per un tècnic  

degudament acreditat inscrit al ROPEC o COPLEC amb titulació suficient per desenvolupar aquesta 

activitat.  

b) Que aquest tècnic presenti certificació negativa del registre de penats per delictes sexuals. 

c) Si el tècnic esta en possessió de la llicencia federativa com a tècnic a la FCTRI de la temporada en 

curs , el club tindrà la condició de  “ escola de triatló homologada”, i podrà fer servir aquesta 

denominació. La federació publicarà a la web la relació d’escoles homologades per cada temporada. 

d) Per tal d’acreditar que es compleixen els requisits exigibles respecte al tècnic, el president del club o 

entitat interessada formularà una declaració responsable on es farà constar el següent: 

 

- NOM COMPLERT DEL TECNIC RESPONSABLE DEL GRUP , AMB INDICACIÓ DEL SEU DNI I 

ADREÇA. 

- FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ I DE LA SEVA INSCRIPCIÓ EN EL ROPEC o COPLEC.. 

- CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE PENATS PER DELICTES SEXUALS. 

- TIPUS DE VINCULACIÓ QUE L’UNEIX AL CLUB O ENTITAT ( CONTACTE DE TREBALL, 

VOLUNTARIAT, PRESTACIÓ DE SERVEIS COM AUTÒNOM ... ) 
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e) A partir de que el club o entitat realitzi aquesta comunicació, es podran emetre les  llicencies amb el 

seu nom. Així mateix el Club o Entitat, te l’obligació de comunicar els canvis que es puguin produir 

respecte les dades del responsable tècnic . La no comunicació dels canvis o la falsedat en algunes de 

les dades sol·licitades , constituiran una infracció molt greu del “Reglament de Disciplina Esportiva de 

la FCTRI” . Es faculta a la federació en poder demanar en qualsevol moment la comprovació de la 

veracitat de les dades. 

 

f) Mentre no es compleixi amb el requisits dels apartats anteriors, les llicencies tramitades per un club o 

entitat tenen la consideració d’independents, quedant facultada la federació d’ofici a passar a 

independents aquelles llicencies tramitades per un club o entitat que no compleix  amb les condicions 

anteriorment indicades. 

 
 
Per tal de fer més fàcil i comprensible l’articulat anterior , us posem els següents exemples: 
 
Exemple 1: 

- Un club o entitat afiliada te un tècnic que es responsabilitza del grup de menors que està inscrit al 

ROPEC i es entrenador de natació , llicenciat en INEF ( o ciclisme, atletisme, monitor d’activitats de 

lleure ..... ) . En aquest cas presentant la documentació , el club o entitat podrà tramitar les llicencies 

amb el seu nom, però no podrà utilitzar la denominació de “escola de triatló homologada “ i no serà 

publicada al llistat. 

Exemple 2: 
- Un club o entitat afiliada te un tècnic que es responsabilitza del grup de menors que està inscrit al 

ROPEC o COPLEC amb titulació com a tècnic en l’especialitat de triatló  . En aquest cas presentant la 

documentació , el club o entitat podrà tramitar les llicencies amb el seu nom i podrà utilitzar la 

denominació de “escola de triatló homologada “. 

Exemple 3: 
- Un club o entitat  afiliada no presenta cap tècnic que es responsabilitza del grup de menors que estigui 

inscrit al ROPEC o COPLEC  . En aquest cas només podran tramitar llicencies amb el nom del club o 

entitat de les categories Cadet i las de majors de 18 anys. 

 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA FCTRI 
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