


Missió

Valors

Visió

El COPLEFC és una corporació de dret públic, de defensa de la professió, interlocutora amb 
l’Administració i els agents del sector, així com encarregada de  fomentar l’activitat física en 
la societat i vetllar per la pràctica saludable de la ciutadania.

El Col·legi fa seus els valors inherents a l’activitat física i l’esport, especialment d’esforç, 
col·laboració, millora i creixement col·lectiu, els quals, com a agent multiplicador, vol trans-
metre als seus col·legiats i associats perquè aquests els puguin donar a conèixer i facilitar a 
les persones amb les quals tinguin relació professional.

El COPLEFC aspira a: 

-Excel·lir en la gestió, d’acord amb criteris de transparència i bones pràctiques organitzati-
ves, en tant que dipositària i administradora dels recursos proVVvinents dels col·legiats i 
dels associats.

 -Constituir-se com a nexe entre els professionals i la ciutadania. Així, promourà des dels di-
versos àmbits professionals, la millor pràctica d’activitat física d’acord amb els coneixements 
científics més actualitzats.

-Identificar i assolir la millor ordenació possible del sector per a la pràctica de la professió, 
d’acord amb les seves diverses manifestacions.

 -Aglutinar el sector de professionals, en les seves diverses categories, des del compromís 
amb el codi deontològic professional i amb tota la ciutadania com a persones usuàries dels 
serveis oferts.

Edita:
COL· LEGI DE PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA
Provença, 500, porta 4
08025 Barcelona
Tel.: 93 455 56 07
https://www.coplefc.cat
a/e: coplefc@coplefc.cat/

Junta de Govern:
Pere Manuel, president; Carmen Ercilla, vicepresidenta; Elisabeth Boloix, secretària; Xavier Hosta 
(Fins 17/10/2017) i Oscar Durán (des de 18/10/2017) tresorer; Agustín Larumbe, delegat Lleida; 
Sergio Lou, delegat Tarragona; Maica Rubinat, delegada Girona; Montse Dalmau i Xavier Torre-
badella, vocals.
Disseny: Fitandfeel / Fotomecànica i impresió: CEVAGRAF, S.C.C.L. (http://imprentaonline.
cevagraf.coop) / ISNN: XXXXXXXXX / D.L. XXXXXXXXXX.



Complim, fem 
feina i avancem

El Col·legi creix, per això organitzativament 
també creixem amb un equip professional 
ampliat.

Som a l’equador del mandat i esperem con-
tinuar donant respostes als reptes que es van 
plantejant, siguin previstos o no. M’agrada 
poder afirmar que davant una realitat nova, 
ens hem posat en marxa per ajudar els col·le-
giats, com en el cas del gran èxit assolit amb 
l’organització del Curs de preparació a les 
oposicions del 2018. Una Memòria és bo que 
acabi amb unes primeres paraules de l’any se-
güent: per això trobareu un imatge molt sig-
nificativa del que som i el que volem ser en la 
cloenda de l’acte del 31 de gener de 2018, tot 
reafirmant-nos com el Col·legi de Professio-
nals de l’Activitat Física i de l’Esport.

Pere Manuel
President (col. 8570)

És la segona vegada que tinc el plaer d’escriu-
re una presentació de Memòria. Si l’any passat 
el meu resum se sintetitzava en “humilitat, 
prudència i paciència”, respecte del 2017 no 
puc dubtar a afirmar que realment avancem 
com a Col·legi professional, que complim 
com a Junta de Govern segons un full de ruta 
establert com és el Pla Estratègic 2016-2020 
que es va acomplint i, en resum, crec que 
aquestes pàgines que teniu a les mans con-
firmen plenament que s’està fent feina. Una 
feina que no és només de la Junta de Govern, 
òrgan col·legial més visible i institucional, 
sinó que correspon als diversos cercles de 
gestió i representativitat que estan involucrats 
en aquest projecte professional compartit que 
és el COPLEFC; em refereixo especialment a 
les delegacions, amb la seva vinculació amb 
el territori, i parlo de les comissions d’experts, 
com a cercle d’excel·lència que ens han de 
permetre desenvolupar-nos com a col·lectiu 
en subàm bits d’actuació.

I després d’aquesta consideració global, com a 
elements destacats de l’any, el 2017 ha estat el 
del Col·legi de Professionals de l’Activitat Fí-
sica i de l’Esport, una nova formulació de qui 
som, transformació que respon a la voluntat 
de ser l’ens aglutinador de tots els professio-
nals. Així serem l’única veu davant la societat 
i serà possible des del rigor que es basa en 
les titulacions oficials. Benvinguts, doncs, els 
nous associats!

En aquest mateix camí, estem aprenent a 
comunicar més i millor, un camí que vam 
iniciar a l’Assemblea de Lleida el 2016 amb la 
primera piulada a Twitter, xarxa en la qual ja 
tenim més de mil seguidors, per exemple. 
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EIX 01
Els col·legiats

L’eix estratègic 1 posa l’accent en els col·legiats, raó de l’existència 
del Col·legi. Aquest objectiu s’assoleix per mitjà d’un seguit 

de serveis que es reiteren any rere any i que s’avaluen per 
consolidar-los i, si escau, millorar-los. Les dades del 2017 en 

les múltiples consideracions reflecteixen aquesta tasca que 
posa al centre de tota l’activitat els companys i companyes, una 

comunitat que cada any anem ampliant. 

8 línies estratègiques

Atenció, assessorament 
i serveis col·legials

La interacció 
professional entre 

col·legiats

Borsa 
de treball

Reconeixement, pre-
mis i ajuts

Espai personal 
del col·legiat

Formació i gestió del 
coneixement

1

4

2

5

Col·legiació:
captació i fidelització

Avantatges i 
descomptes

professionals 

7

3

6

8
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Atenció, assessorament 
i serveis col·legials

Seus i horaris 
d’atenció col·legial

El COPLEFC, com a enti-
tat col·legial que aplega els 
professionals del sector, té el 
rumb assenyalat d’acompan-
yar-los i ajudar-los. Per això 
els atén, els assessora i els 
presta serveis.

GIRONA

SEU CENTRAL

TARRAGONA

LLEIDA

Gaspar i Casal, 12, 4t 2a. 
17001 Girona
972 21 90 86
girona@coplefc.cat

COPLEF de Catalunya
Provença, 500, porta 4. 
08025 Barcelona
93 455 56 07
coplefc@coplefc.cat
www.coplefc.cat

Comte de Rius, 2-8, entl.
43003 Tarragona
977 22 10 96
tarragona@coplefc.cat

Av. del Segre, 7 
25007 Lleida
973 22 32 32
lleida@coplefc.cat

TARRAGONA
Dimarts i dijous, 
de 15 a 16.30 h
Agost tancat

LLEIDA
Dimecres, de 16 a 19 h
Agost tancat

GIRONA
Dilluns, de 17 a 20 h
Agost tancat

BARCELONA
De dilluns a dijous, 
de 10 -14  i de 16 -18 h.
Divendres, de 9 a 15 h

Horari especial de 9 a 15 h
Del 2 al 5 de gener
23 de juny
Juliol i agost
7 de desembre
Del 27 al 31 de desembre

Horari d’atenció col·legial

Segueix-nos a les xarxes
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S’ha implantat l’autogestió de els 
dades personals, bancàries, perfil 
professional i canvi de modalitat 
per part dels col·legiats

Hem reforçat el servei d’atenció 
telefònica, electrònica i presencial 
als col-legiats

Atenció telefònica i 
presencial als col·legiats

Evolució consultes 
telefòniques 2013-2017

Evolució atenció 
presencial 2013-2017

2013

2013

1.744 1.727 1.762

226
313

291

2.026

396

2.366

332

2014

2014

2016

2016

2015

2015

2017

2017

El febrer d’aquest any hem automatitzat 
l’actualització de les dades dins de la part 
privada del web, dins del Meu Perfil i 
cada col·legiat pot realitzar els canvis de 
dades personals, bancàries, perfil profes-
sional i també de modalitat.

Increment en els mesos de maig, juny i 
juliol de trucades informant-se del pro-
cés d’acreditació de formació i experièn-
cia en Salvament i Socorrisme i l’aug-
ment significatiu de la col·legiació. 

S’ha millorat l’atenció telefònica amb 
el reforç de personal, tant en horari de 
matins i tardes.
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Atenció, assessorament 
i serveis col·legials

El COPLEFC, com a enti-
tat col·legial que aplega els 
professionals del sector, té el 
rumb assenyalat d’acompan-
yar-los i ajudar-los. Per això 
els atén, els assessora i els 
presta serveis.

RC

9,28%

Mercantil

3,09%

Altres

Administratiu

Laboral

47,42%

Civil

8,25%

Fiscal

14,43%

2,06%

15,46%

Cobertura en responsabilitat civil professional i societària

“Tots els que exerceixin alguna 
de les professions de l’esport 
han de disposar d’una assegu-
rança de responsabilitat civil 
que cobreixi la indemnització 
per danys a tercers” (article 
11 de la Llei 3/2008). Tots els 
col·legiats exercents estan 
coberts per una pòlissa de 
responsabilitat civil que els 
cobreix en cas de negligència 
professional. La pòlissa actual 
de responsabilitat civil (RC) del 
Col·legi cobreix les activitats 
professionals:
“Responsabilitat que civilment 
i legalment, fins als límits 
establerts, puguin exigir al 
Prenedor/Assegurat, col·legiats 
i/o associats, integrats en el 
Col·legi prenedor de l’assegu-
rança, per danys corporals i/o 
materials causats a tercers, en 
les seves persones o béns

(coses o animals), a con-
seqüència de l’acompliment 
de les seves funcions profes-
sionals, tant en horari laboral, 
com fora d’ell, fins i tot en dies 
festius, amb el benentès que 
es trobin exercint la seva acti-
vitat com a professionals de les 
ciències de l’activitat física i de 
l’esport, considerant com a tals 
les competències de docència 
(primària i secundària), gestió, 
esport, preparació física, salut, 
oci i recreació.Així mateix, que-
da coberta la R.C. del prenedor 
com a organitzador i/o pro-
motor d’exhibicions, cursos, 
excursions, conferències, visi-
tes i altres, així com per prestar 
serveis de socorrisme i sal-
vament.” Hi queden incloses: 
tècniques d’electroestimulació 
muscular, osteopatia aplicada 
a la millora de la condició i la
 

recuperació fisicoesportiva, 
tècniques en massatge es-
portiu o activació muscular, 
realització de proves d’esforç, 
test de forma física, etc.
La cobertura de la pòlissa 
empara reclamacions formu-
lades per fets esdevinguts a 
Espanya o a qualsevol país de 
l’àmbit de la Comunitat Econò-
mica Europea més Andorra 
amb una suma assegurada 
de 2.142.450 euros/sinistre i 
6.000.000 euros/anualitat.
La pòlissa també inclou la RC 
societària d’aquelles societats 
unipersonals o formades al 
100% per col·legiats exercents. 
Aquesta cobertura permet que 
els col·legiats que tenen em-
presa no hagin de contractar 
una pòlissa de RC d’empresa 
extraordinària, amb l’estalvi 
que això comporta.
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Tots els col·legiats exer-
cents estan coberts per 
una pòlissa de respon-
sabilitat civil (RC)
Imports coberts el 2017:

2.142.450 euros/sinistre
6.000.000 euros/anualitat.

Aquest 2017 no s’ha registrat cap 
sinistre.

La cobertura en responsabilitat civil 
professional i societària és un pilar 
fonamental de tranquil·litat laboral.

Per a qualsevol altra necessitat 
sobre assegurances, el COPLE-
FC té un conveni amb la corre-
doria d’assegurances Euroges-
tió, que ofereix un ampli ventall 
d’assegurances als col·legiats.

En aquest apartat cal destacar el nou servei 
assolit mitjançant l’acord de col·laboració 
amb el SECOT, associació de voluntariat 

sènior d’assessorament empresarial de re-
ferència al nostre país. Per mitjà d’aquest nou 

servei, els col·legiats i associats que desitgin 
posar en marxa una empresa o que necessitin 
assessorament amb una empresa ja en marxa, 

poden rebre el seu l’assessorament i guiatge 
expert.

En l’àmbit de l’assessorament, amb la voluntat 
de facilitar el coneixement i l’autogestió dels

col·legiats, el 2017 s’ha anat actualitzant 
l’apartat de Preguntes Col·legials, d’acord amb

qüestions recurrents rebudes.

Assessorament 
empresarial

Assessorament en 
servei i material 
esportiu
PG Equipament Esportiu és un interlocu-
tor de continuïtat del Col·legi que ofereix 
un espai especialitzat d’assessorament, i 
compra de confiança, d’acord amb la seva 
especialització.

Precisament el Col·legi, arran del nou canvi 
d’imatge en fa ús en tots els complements i 
detalls de marxandatge que s’ofereixen, es-

Assessorament 
financer

La col·laboració amb Banc de Sabadell s’ha 
mantingut un any més durant el 2017, com a

entitat bancària d’assessorament financer. Sen-
sible als col·lectius professionals, ofereix

especialment una oferta de productes conce-
buts específicament, que es pot consultar

totalment actualitzada a la seva xarxa d’ofici-
nes.
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Borsa de Treball

L’any 2017 la Borsa de Treball ha con-
tinuat la seva tendència a l’alça amb un 
8,78% més d’ofertes de treball als col·le-
giats, especialment provinents de Cata-
lunya, clara mostra de la continüitat en la 
recuperació econòmica que està vivint el 
país. 

La nostra Borsa de 
Treball és una de les 
eines més consultades

EVOLUCIÓ BORSA DE TREBALL

EVOLUCIÓ 
PER ÀMBITS 
PROFESSIONALS

2017

2016

2015

AF i salut Activitats esportives Docència

2014

310
297

197 98
101

88

86

104

158

230

283

Monitor esportiu

57%

283

Activitats esportives 
i rendiment

Entrenador esportiu

16%

Preparador físic

15%44

49

Altres

12%36

168

Activitats físiques 
i salut

Monitor fitnes

57%

Monitor aquàtic

6%

Entrenador personal

37%

20

115

175

619

832

911

991
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Distribució geogràfica

PROCEDÈNCIA DE 
LES OFERTES DE LA 
BORSA DE TREBALL

2017 2017 2017

2016 2016 2016

2015 2015 2015

CATALUNYA

CATALUNYA ESPANYA INTERNACIONAL

Recerca Gestió esportiva AF medi natural

88%

ESPANYA
5%

INTERNACIONAL
7%

2014 2014 2014

Tècnic ajuntament

15%

Gerent

5%

Cap 
d’esports 
ajuntament

Director 
d’instal·lació 

Secundària
i Batxillerat 

92

76

42 86

76

59

10

8

3

Gestió 
esportiva

Coordinador

49%

Director esportiu

8%7

42

Altres

16%14

13

5

31

4

1 1%

6%

36%

Universitària

49%

Docència

Primària

7%6

No reglada

8%7

42

451 35 133

52 131

67 99

48 75

649

747

868

2014

2015

2016

2017

VAN AUMENTAR LES OFERTES DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA DEL 20% AL 36%
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Congrés de les Professions 
de la Intercol·legial: 

organitzat conjuntament amb el Col·legi 
de Biòlegs de Catalunya. Gratuït.

Càpsula: Com pot ajudar la informació 
genètica els professionals de l’activitat física 

i l’esport, Barcelona, 8 de juny. 

Webinar: Pot la genètica millorar l’activitat 
física esportiva? Barcelona, 13 de juny.

Curs Aquateràpia: 
Mètode Natació Terapèutica 

Dr. Mario Lloret. Premià de Mar, 
3 de juny 

Formació i gestió 
del coneixement

CÀPSULES FORMATIVES 
DEL COPLEFC GRATUÏTES

CURSOS ORGANITZATS 
PEL COPLEFC

Gratuït Descompte 
especial

44 86

 CURSOS EL 2017

130
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17 màsters: 
EUSES, IDEC-UPF, UB 

(INEFC Barcelona i Lleida), UEM, 
UPF, URL Blanquerna i UVic.

3 postgraus: 
IL3-UB, Institut del Teatre.

MÀSTERS 
I POSTGRAUS

EN CONVENI AMB 
EL COPLEFC

II Congreso Nacional
I Congreso Internacional de Seguri-

dad, Emergencias y Socorrismo: 
La calidad desde la primera interven-

ción, 
del 31 de març al 2 d’abril, Barcelona. 

Descompte especial.

Sport Business Symposium 2017, 
28 i 29 d’abril, Tarragona. Descompte 

especial.

4t Natura & Esports Euro’meet 2017, 
del 27 al 29 de setembre, La Seu d’Urgell. 

Descompte especial.

ACCIONS AMB 
LA COL·LABORACIÓ 

DEL COPLEFC

L’actualització continuada és 
essencial per a un desenvolupament 
professional de qualitat

EL COPLEFC TÉ 
CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ 
AMB TOTES LES 

FACULTATS
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Reconeixements, 
premis i ajuts

Borsa d’Estudis

Núria Minguet Giné  col. 12225

Mª del Mar Mojonero Bascón  col. 11971

Adrià Camprubí Rovira  col. 52104

Meritxell Urbiola Coma  col. 13556

Dra. Gemma Company Badia  col. 11760

Joaquín Gómez Peciña  col. 13186

Joan Carles Requero Isabel  col. 7183

Mariona Duran Serrats  col. 10929

Jordi Mora Palau  col. 11697

Maria Prat Grau  col. 7438

Jordi Rebollo Santos  col. 54156

Marc Morte Castelló  col. 54439

Segona llicenciatura, diplomatura 
o graus universitaris

Màsters, postgraus, cursos 
d’extensió universitària

Ensenyaments d’esports 
(grau mitjà o superior)

Cursos de >150 h

Cursos fins a 150 h

El Col·legi ha convocat l’ajut de Borsa 
d’Estudis, destinada a aquells col·legiats 
que han fet cursos de formació continua-
da durant l’any 2016. Els ajuts s’atorguen 
en funció del tipus de formació i el nom-
bre d’hores dedicades:

CATEGORIES
EN ACTIU IMPORT DE L’AJUT A ATURATS: +25%ATURATS

A

B

C

D

E

DENEGADES

TOTAL D’AJUTS CONCEDITS

3 250 €

200 €

150 € 

100 €

  70 €

2

0

1

14

2

15

0

0

1

1

NOMBRE SOL·LICITUDS IMPORT DE L’AJUT

“

Llista de sol·licituds aprovades:

EL COPLEFC AJUDA A 
TOTS EL COL·LEGIATS 
QUE FAN FORMACIÓ 
CONTINUADA



COPLEFC · MEMÒRIA 2017  15

Ajut a Tesis 
Doctorals

Dra. Judit Bonet Garreta
col. 54491
Títol tesi: Planificación y supervisión 
online de un programa combinado 
de ejercicio físico y de dieta saluda-
ble.

Facultat: Facultat de psicologia de 
l’activitat física i de l’esport.
Data de lectura: 9/11/2016
Enllaç: http://hdl.handle.

Dr. Mateu Capell Maymo
col. 11286
Títol tesi: Qui són els patinadors 
urbans? Esport, identitat i passió a la 
Barcelona Contemporània.

Facultat: Facultat de Ciències de l’Edu-
cació i de l’Esport, Blanquerna.
Data de lectura: 4/2/2016
Enllaç: http://www.tdx.cat/hand-
le/10803/360331 

EL 2017 L’AJUT A TESIS 
DOCTORALS HA ESTAT 
DE 700 EUROS

Dr. Gerard Carmona Dalmases
col. 11765
Títol tesi: Biomarcadors sanguinis per 
a la caracterització del dany muscular 
induït per exercicis del tren inferior.

Facultat: Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya - Universitat de 
Barcelona.
Data de lectura: 25/7/2016

 

Dra. Raúl Hileno González
col. 12607
Títol tesi: Observación y análisis de 
la cobertura del ataque en el voleibol 
masculino de alto nivel.

Facultat: Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC), Universi-
tat de Lleida, Lleida, Espanya.
Data de lectura: 7/4/2016
Enllaç: http://www.tesisenred.net/hand-

le/10803/385844 

Dra. Pedrona Serra Payeras
col. 53642
Títol tesi: La perspectiva de género 
en los estudios de las ciencias de la 
actividad física y el deporte.

Facultat: Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya - Barcelona.
Data de lectura: 27/6/2016
Enllaç: https://inefcgiseafe.files.wordpress.
com/2016/07/pedrona-serra-payeras_2016_
la-perspectiva-de-gc3a9nero-en-los-estudios

Dr. Daniel Moreno Doutres
col. 10383
Títol tesi: Valoració funcional i bioenergètica 
en jugadors de basquetbol júnior d’alt nivell.

Facultat: Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya (centre de Barcelona).
Data de lectura: 14/7/2016

Enllaç: http://hdl.handle.net/10803/401504

Dra. Mª Dolors Ribalta Alcalde
col. 13235
Títol tesi: Dones, esport i dictadura: la 
memòria oral d’esportistes catalanes 
durant la 1a etapa del franquisme 
(1939-1961).

Facultat: Facultat de Psicologia, Cièn-
cies de l’Educació i de l’Esport Blan-
querna. Universitat Ramon Llull.
Data de lectura: 21/1/2016
Enllaç: http://www.tesisenred.net/hand-

le/10803/352226 

Dr. Victor Labrador Roca
col. 12912
Títol tesi: La intervención docente y 
sus efectos en la conducta del alumna-
do con TDAH en Educación Física. Un 
estudio de casos.

Facultat: INEFC Barcelona.
Data de lectura: 27/5/2016
Enllaç: http://www.tesisenred.net/hand-

le/10803/400863
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XIX Concurs Fotogràfic sobre Activitat 
Física i Esport

La inscripció és oberta exclusivament a col· le-
giats i estudiants de CAFiE i inscrits al ROPEC.

Cada autor/a hi pot presentar com a màxim tres 
fotografies en format digital.

PREMIS:
500€ PER A LA 

FOTOGRAFIA 
GUANYADORA I 200€ 

PER ALS ACCÈSSITS

FOTOGRAFIA GUANYADORA: “En formació” - Fernando Ros Fuixench - col. 7503

1r ACCÈSSIT: “Sempre amunt” 
 Cristina Caballero Nogales 
col. 56868

2n ACCÈSSIT: “Emoció”  
Jèssica Bonet Bonet
col. 10805



COPLEFC · MEMÒRIA 2017  17XIX Concurs Fotogràfic sobre Activitat 
Física i Esport

GUANYADOR DELS 300 EUROS:
COL·LEGI LA PRESENTACIÓ

La fotografia guanyadora és va escollir 
per votació popular a través del web del 
Concurs Fotogràfic DEFC  entre totes 
les fotografies participants. 

Lluita en equip per 
retornar la pilota
Vots: 1900

Concurs Fotogràfic DEFC

El premi van ser 300 € en 
material esportiu per al De-

partament d’EF del centre.

Va ser patrocinat per l’em-
presa PG equipament 

esportiu, amb un xec per 
material esportiu per l’es-

cola guanyadora:

Col·legi La Presentació de 
Reus

www.lapresentacio.cat

XIX Concurs Fotogràfic sobre Activitat 
Física i Esport
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La col·legiació:
captació i fidelització

Distribució cens col·legial 2017

Homes 67%

Distribució geogràfica
cens col·legial 2017

454

105 - 2%

3.159

357

390

MITJANS DE 
COL·LEGIACIÓ

GIRONA

Fora de Catalunya

BARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

76%

22%

49%

56%

87%

17%

57%

35%

21%

13%

7%

20%

14%

21%

1%

2%

2%

385

70

146

189

245

88

183

103

73

38

35

63

41

73

2

7

7
Dones 33%

Postal

Correu Electrònic

Presencials

En línia

2013

2017

10%

71%

8%

9%

2014

2015

2016
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El cens de col·legiats al 31 
de desembre del 2017 és de

El 2017 s’ha produït un

El 2017 s’han produït 

El cens col·legial segons modalitat 2017

Evolució del cens col·legial 2013-2017

Evolució altes col·legials 2017

Exercents

86%

2013

2013

3.876

297

3.705

318

3.496

280

4.109

342

4.470

508

2014

2014

2016

2016

2015

2015

2017

2017

No Exercents

8%

Exempts
4%

No ExercentsAturats
1%

No Exercents Estranger
1%

EVOLUCIÓ DEL CENS I DE 
LES ALTES COL·LEGIALS

4.470 col·legiats

creixement del 
8,79%

508 altes col·legials,
un rècord històric!

S’incorpora la figura de
l’associat a partir
de l’1/11/2017
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Evolució modalitats noves altes exercent 
i no exercents 2013 - 2017

2013

26,26%27,99%
23,57% 24,85%

2014 20162015 2017

DISTRIBUCIÓ ALTES 2017
Per universitats

EUSES - Salt

8%

Altres Espanya

2%

Homologats

15,30%

Tecnocampus

6%
EUSES Terres Ebre

4%

VIC

8% URL

10%

INEFC

17%

INEFC - LL

28%

NOVES ALTES 2017
Segons any de graduació

2013

8%

2010

2%

Anterior a 2009

16%

2011

6%
2012

4%

2014

8% 2015

10%

2016

17%

2017

28%

17,32%

73,74%72,01%
76,43% 75,15%

82,68%

% NEX

% EX

El 2017 s’han continuat 
fent les xerrades a totes les 

universitats i una nova cam-
panya de captació per als 

recent graduats, consistent 
en la gratuïtat de la quota 

d’inscripció durant els dos 
primers mesos des de la 

graduació i amb el 50% des-
compte en la quota el primer 

any de ser graduat. 

Aquesta campanya ha supo-
sat un canvi respecte de les 
precedents, perquè també 

s’han modificat els moments 
d’expedició de títols que 

s’han passat a fer també du-
rant tot l’any.
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DISTRIBUCIÓ NOVES ALTES 2017
Segons modalitat

No exercent

13%

Exercents

83%

Extranger

5%Aturats

4%
Pel que fa a nous col·legiats, ha desta-
cat l’increment dels exercents, que ha 
passat del 75% (2016) al 83% el 2017, 

així com la disminució dels aturats del 
5% al 3%. Com es pot comprovar, la 
modalitat exercent segueix una ten-
dència a l’alça, mentre que la de no 
exercent se situa per sota del 2013.

Amb la voluntat d’adaptar-nos a les noves ne-
cessitats i als reptes que el segle XXI, el Col·legi 
ha fet aquest any 2017 un pas endavant amb la 
incorporació de la figura de l’associat. Ara ja som 
el Col·legi dels professionals de l’activitat física i 
de l’esport a Catalunya (una possibilitat que els 
estatuts ja preveien des del 2013).
El compromís amb la societat és garantir uns ser-
veis d’activitat física i esportiva de qualitat, junta-
ment amb la defensa de la professió. Això justifica 
una mirada més àmplia i comprensiva dels seus 
professionals (tenint en compte els professionals 
que agrupa el ROPEC), d’acord amb una dis-
tribució adequada d’atribucions i competències 
corresponents a cada col·lectiu específic. El nou 
plantejament no va en detriment dels titulats 
universitaris, professionals objecte de creació del 
COPLEFC i que mai deixarà de defensar.
A més a més, això convertirà el COPLEFC no 
únicament en una veu important, sinó en el veri-
table ens ordenador del sector, tot podent donar 
compliment a la Llei en cada cas i deixant tothom 
al seu lloc. Assumir aquest paper ens aporta valor 
afegit, indubtablement, a més de convertir el CO-
PLEFC en l’entitat professional de referència, tal 
com pertoca al Col·legi professional del sector de 
l’activitat física i de l’esport.

BENVINGUTS ASSOCIATS

L’1 de novembre 
es va incorporar 

la figura de 
l’associat
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Evolució baixes 2013- 2017

2013 2014 20162015 2017

114
100109

101
123

Funció  pública

9%

Trasllat

1%Defunció

2%
Econòmica

4%

Estrager

18%

Estatutàris

5%

Altres

32%

Altres sectors

30%

Motius de baixa 2017

Evolució jubilacions i exempcions
2014 - 2017

2014 20162015 2017

18

13

15 15

Alguns companys ens han deixat:

Emili Vicente Vives
Neus Bertrana Rovira

Des d’aquí també volem 
mostrar el nostre record.

COLEF AUTONÒMICS 2013 2014 2015 2016 2017*

CATALUNYA 3.496 3.705 3.876 4.109 4.290

MADRID 847 1.080 1.238 1.532 1.827

ANDALUSIA 703 835 927 1.041 1.127

COMUNITAT VALENCIANA 625 736 850 945 1.020

GALÍCIA 630 658 676 696 761

CANÀRIES 501 551 612 644 685

PAÍS BASC 373 387 415 463 467

CASTELLA i LLEÓ 371 368 359 341 393

BALEARS 227 246 303 335 353

EXTREMADURA 247 269 291 331 343

ASTÚRIES 250 252 261 323 309

ARAGÓ 162 181 197 216 239

MÚRCIA 201 165 172 179 191

CASTELLA-LA MANXA 93 108 157 182 189

NAVARRA 128 137 145 155 163

LA RIOJA - - - - 49

CANTÀBRIA 4 4 2 - 41

TOTAL ESTATAL 8.858 9.682 10.481 11.492 12.447

 *Dades del Consejo COLEF, segons el cens d’exercents i no exercents (sense col·legiats jubilats ni honorífics).

EL COPLEFC EN EL MARC DE COLEF AUTONÒMICS

EL COPLEFC ÉS,
DE LLARG, 

 EL COL·LEGI 
MÉS NOMBRÓS 

I AMB MOLTA 
DIFERÈNCIA
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58 SERVEIS PROFESSIONALS en

• Assessoraments i serveis:
Professional

Assegurances activitats
Assegurances de salut
• Assessoria en LOPD

• Desfibril·ladors automàtic (DEA)
• Editorials, revistes i publicacions

• Formació i idiomes
• Maquinària de fitnes i salut. Material esportiu
• Revisions mèdiques esportives i proves d’esforç

• SECOT
• Serveis de manteniment i neteja
• Serveis professionals esportius

i d’activitats físiques

119 SERVEIS COMERCIALS
• Agències de viatges

• Allotjament
• Aparcaments
• Carburants

• Centres de Fisioteràpia
• Centres esportius i entrenadors personals

• Clíniques odontològiques
• Clíniques òptiques
• Companyies aèries
• Estacions d’Esquí

• Gabinets Psicològics
• Lloguer /Compra vehicles

• Oci
• Altres

Arran del canvi de web, el 2017 s’estan 
actualitzant i renovant els convenis dispo-
nibles. També se n’ha modificat la presenta-
ció, amb un cercador per categories.

Una font important de serveis i avantatges 
són producte de la pertinença a l’Associació 
Intercol·legial, a més de col·legiats que ofe-
reixen els seus serveis a la resta de compan-
ys col·legiats.

Motius de baixa 2017



 

5 línies estratègiques

Òrgans de govern

Defensa de la 
professió

Ser lobbyTransformació d’un 
col·legi de titulacions a 

un col·legi de professions

COPLEFC davant 
de la societat

1

4

2

5

3

EIX 02
Òrgan col·legial

L’eix estratègic 2 fa referència als diversos òrgans de govern que 
protagonitzen la vida col·legial, a fi de defensar la professió i 
mostrar-nos a la societat com el Col·legi de professions. Des 

d’aquest pressupòsit, la tasca el 2017 s’ha centrat en tres àmbits: 
en la transformació del Col·legi de titulacions al Col·legi de 

professionals; en segon lloc en la voluntat de ser una veu tinguda 
en compte en la societat, com a lobby dels professionals, i, 

finalment, en la continuïtat de la defensa de la professió. 
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Assemblea General de Col·legiats
 

Agustín Larumbe
Col. 4444
Delegat de Lleida

Maica Rubinat
Col. 11593
Delegat de Girona

Sergi Lou
Col. 10844
Delegat de Tarragona

Pere Manuel
Col. 8570
President de la Junta

Carmen Ercilla
Col. 20263
Vicepresidenta de la Junta

Elisabeth Boloix
Col. 4356
Secretaria de la Junta

Oscar Duràn
Col. 8423
Tresorer de la Junta

Rafel Magrinyà
Col. 7918
Vocal de la Junta

Montserrat Dalmau
Col. 53619
Vocal de la Junta

Xavier Torrebadella
Col. 5715
Vocal de la Junta

VOCALIES

COMISSIÓ
DIRECTIVA

DELEGACIONS
TERRITORIALS

REUNIONS INTERNES

33
Altres

21
11

12

Reunions amb delegacions

Reunions amb
responsables comissions

Reunions de 
Comissió Directiva

5 
Reunions de 
Junta de Govern

Els òrgans de govern són un motor bàsic 
de funcionament del Col·legi. La seva 

responsabilitat és materitalitzar el mandat de 
l’Assemblea, concretat en el Pla Estratègic 2016-

2020, a fi d’aportar millores per a la professió i els 
professionals.

D’acord amb aquesta tasca, i per gaudir de més 
representativitat, a final d’any, aprofitant una 

nova
cita electoral que afectava

diversos vocals, s’han ampliat fins a cinc
les vocalies de la Junta de Govern, una decisió 

que  facilita més participació col·legial.

LA COMISSIÓ 
DIRECTIVA 
S’HA REUNIT 
MENSUALMENT
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Assemblea 2017 EUSES Campus de Salt

El 31 de maig, es va reunir l’Assem-
blea General Ordinària, convocada 
per debatre i ratificar la gestió duta 
a terme durant el 2016 per la Junta 
Directiva del Col·legi. Amb Pere 
Manuel al capdavant, es va obrir la 
reunió amb un sentit minut de si-
lenci pels col·legiats traspassats des 
de la darrera reunió. I tot seguit va 
anar desgranant-se l’ordre del dia 
preceptiu.

Una informació que es va pre-
sentar amb una sèrie de novetats. 
Com va ser un vídeo divulgatiu de 
la feina feta, d’acord amb el Pla Es-
tratègic establert el 2016 i els seus 
cinc eixos de treball. Així mateix, 
per primera vegada va assistir a 
l’Assemblea l’auditor de comptes, 
que va certificar els números pre-
sentats.
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“Estic encantat de tot el que 
esteu proposant, feia temps 

que no sentia un projecte lúcid, 
ampli i amb idees coherents, 

i relacionant-les amb accions 
concretes”, va afirmar 

a  l’EUSES Salt qui va ser gerent 
del COPLEFC fa més d’una 

dècada.

Eduard Kirchner (col. 6588) 

L’assemblea és una 
festa dels col·le-

giats, i també un 
moment de record 

emotiu dels com-
panys que ens han 

deixat.
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Transformació del Col·legi de 
les titulacions en el Col·legi 
de les professions

Per materialitzar el procés de transforma-
ció, s’ha preparat la campanya d’incorpora-
ció d’associats, especialment mitjançant un 
vídeo de presentació com a Col·legi de Pro-
fessionals de l’Activitat Física i de l’Esport 
de Catalunya.

El tret de sortida ja es va donar a 
l’Assemblea celebrada a Girona, anunci 
que va ser repetit en les diverses trobades 
col·legials als territoris i  Barcelona, al 
Museu Olímpic.

Una realitat
La nova figura de l’associat

Presentació en soc ietat de la transformació del Col·legi. Gener 2018

Qui pot ser associat
 del COPLEFC?

- Mestre Especialista en Educació Física
- Tècnic Superior en Animació d’Activitats 

Físiques i Esportives
- Tècnic de Conducció d’Activitats 

Fiscoesportives al Medi Natural
- Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu 

Superior
- Acreditat en competències

- Certificat de professionalitat
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30/11/2017. girona@coplefc.cat. 
Maica Rubinat, delegada
Lloc: La Rosaleda Jardí Degustació

01/12/2017. lleida@coplefc.cat. 
Agustín Larumbe, delegat
Lloc: Penya Sogall

03/12/2017. tarragona@coplefc.cat. 
Sergio Lou, delegat
Lloc: EUSES Terres de l’Ebre

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

12/12/2017. coplefc@coplefc.cat
Lloc: Museu Olímpic de l’Esport (av. de 
l’Estadi, 60)

BARCELONA

CALENDARI DE DIFUSIÓ DE LA NOVA FIGURA DE L’ASSOCIAT
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El 2017 va ser la ciutat escollida per cele-
brar-hi l’Assemblea, un dels actes col·legials 
més importants. La Delegació va treballar 
juntament amb l’EUSES Salt, per acollir el 
balanç de l’any anterior. Amb aquest mateix 
centre es va arribar a un acord de col·labora-
ció que ha de permetre donar més visibilitat 
al Col·legi en el si universitari gironí. Igual-
ment, a la capital del Gironès es va un acte 
solidari en favor de La Marató de TV3, entre 
altres fets i activitats destacats.

Totes les reunions territorials són importants, per bé que la més nombrosa va tenir lloc a Bar-
celona el 12 de desembre al Museu Olímpic, i va servir per tancar el seguit de reunions territo-
rials, després de Girona, Lleida i Tarragona. Una altra novetat d’aquest any a Barcelona ha estat 
una sessió preliminar de caràcter informatiu sobre la convocatòria d’oposicions al cos docent de 
Secundària, a càrrec dels companys col·legiats Carles González i Albert Ramírez, que va omplir 
l’auditori.

Tot seguit, com a les altres delegacions, l’acte esdevé una festa, amb reconeixements als col·le-
giats de llarg recorregut al Col·legi i als companys jubilats, com també la concessió d’ajuts per 
tesis doctorals i el premi del Concurs Fotogràfic anual.

GIRONA

LES DELEGACIONS, 
PROTAGONISTES EN LA 

DINAMITZACIÓ DELS 
COL·LEGIATS

“

”

LES DELEGACIONS
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La Delegació de Tarragona ha participat o col·laborat durant el 2017 en més d’una vintena d’actes de 
diversa mena, com ara simposis (Sport Business Symposium, Smartperformance Weekend) i reunions 
amb el Consell Esportiu, activitats populars (DEFC, DMAF), així com intervenció en propostes políti-
ques com és el Pacte Nacional per l’Activitat Física (PNAF), i amb establiment de contactes amb partits 
polítics pel que fa referència a l’activitat i l’educació física (visita del secretari d’Estat per a l’Esport a 
Tarragona). Igualment, s’ha representat el Col·legi en actes amb EUSES Terres de l’Ebre i s’han assolit 
acords amb la Delegació a Tarragona del Col·legi de Psicòlegs per trobar sinergies.

Al territori més gran de Catalunya, amb el col·lectiu més disseminat, la Delegació ha treballat durant el 
2017 en aspectes de serveis i avantatges per als col·legiats. Així mateix, va dur a terme una tasca impor-
tant amb motiu del DEFC, i s’han buscat col·laboracions que permetin donar a conèixer encara més el 
Col·legi. El tret de sortida ja es va donar a l’Assemblea celebrada a Girona, anunci que va ser repetit en 
les diverses trobades col·legials als territoris i  Barcelona, al Museu Olímpic.

TARRAGONA

LLEIDA
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Molts temes han ocupat l’atenció del Col·legi en la 
voluntat de ser coneguts i reconeguts. Ho volem 
representar en aquesta “paret” d’etiquetes, com a 
metàfora de com construïm el Col·legi. 
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El secretari general de l'Esport inicia amb el COPLEFC 
el diàleg amb els agents esportius per bastir un nou 
model de governança per a l'esport català.

Jaume Salom, diputat delegat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, facilitarà sinergies amb els 
ajuntaments.

La carpeta de col·laboració entre les dues institucions està ben 
plena, en defensa dels col·legiats i l’activitat física a la ciutat de 
Barcelona.

El COPLEFC també vol conèixer la realitat de les federacions i 
col·laborar-hi en els àmbits professionals que ho permetin.

Visita de Gerard Figueras a la seu. 08.02.2017

Reunió amb la Diputació de Barcelona. 23.02.2017

IBE David Eescudé Comissionat d’Esports. 23.06.2017

FC FUTBOL i FCVELA. 14.03.2017 i 13.07.2017

ACTIVITATS INSTITUCIONALS

A més a més, el Col·legi no ha dubtat a oferir la seva opinió sobre
temes que afecten el país. S’ha sumat, per exemple, a campanyes
generals de la Intercol·legial, i, especialment, sobre noves línies de 
negoci com són els centres de fitnes de 24 hores. Són alguns exem-
ples que posen en valor el COPLEFC en el debat social.
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La majoria de l’arc parlamentari s’asseu per debatre sobre el futur de l’activitat física i 
l’esport al nostre país.

Amb el secretari general de l’Esport, Pere Manuel
i Gerard Esteva van posar damunt la taula les seves 
posicions.

Entre els actes commemoratius del 25è 
aniversari dels Jocs, Pere Manuel i altres 
convidats n’explicaran vivències en primera 
persona i altres curiositats.

La Junta del COPLEFC va traslladar a Gerard 
Figueras l’opinió sobre els principis d’interès 
professional que ha d’incloure el Pacte que 
vol situar Catalunya com a país modern de 
l’escenari internacional, i la nostra societat 
com a col·lectivitat amb més bona salut.

Els partits polítics parlen... d’activitat física i esport. 15.12.2017

COPLEFC i UFEC exploren possibles sinergies. 
16.06.2017

Els Jocs de Barcelona 92. 06.02.2017

Nou model de governança. 28.03.2017
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Ser lobby
La visibilitat és imprescindible per al coneixe-
ment i el reconeixement social. Per ser lobby, 
cal preparar-ho des de dins i ser presents en 
aquells llocs que siguin decisoris externs. 

Pel que fa a l’activitat enfora del Col·legi, s’ha 
estat presents en 58 actes, s’han fet 13 visites 
institucionals i 20 reunions, a més de prota-
gonitzar 14 actes a tot el territori, com són 
les xerrades a les facultats on s’imparteixen 
estudis de CAFiE, o les mateixes trobades 
col·legials territorials. Significat especial 
també va tenir els dies 24 i 25 de novembre 

ACTES EXTERNS

el Ple de les Comissions a Mollet del Vallès, on també van poder reunir-se amb els representants del 
membres de les Comisions de Expertos del Consejo General COLEF de cada àmbit i de la participació 
oberta en format de debat amb els col·legiats en cada una de les comissions.

 

58
Actes

14

13

20Reunions amb
agents externs

Visites insitucionals

Actes organitzats
pel COPLEFC

El COPLEFC 
ha col·laborat 
amb actors de 
diversa mena per 
esdevenir una 
veu coneguda i 
reconeguda.
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El Col·legi, en la seva 
activitat institucional, 

col·labora amb les  
administracions, així com els 

centres universitaris, altres 
col·legis professionals i un 

conjunt d’entitats.

“

”

UNIVERSITATS

EUSES Salt - UdG 
EUSES Terres de l’Ebre - URV

INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA - IL3 UB
INEFC 

INEFC Barcelona
INEFC Lleida

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE VIC 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. IDEC
UNIVERSITAT RAMON LLULL BLANQUERNA

TECNOCAMPUS MATARÓ - UPF
TURISME SANT IGNASI - URL

INSTITUT DEL TEATRE

COL·LEGIS 
PROFESSIONALS

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE CATALUNYA
COL·LEGI ADVOCATS

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
COL·LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA –  

Secció Psicologia de l’Esport
CONSEJO GENERAL COLEF

ADMINISTRACIONS

AJUNTAMENT DE BARCELONA.  
INSTITUT BARCELONA ESPORTS

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT MOLLET

CENTRE ALT RENDIMENT DE SANT CUGAT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT

FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

PARLAMENT DE CATALUNYA

Volem ser lobby 
per defensar els 

col·legiats i associats
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ALL THE RIGHT MOVES
ACDE
ACGEP
AGRORURAL SURF
ANEF
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARXA NÒRDICA DE 
CATALUNYA
COIB (BCN)
CLUB DE TENNIS LLEIDA
CRACKADEMIA- Xesco Espar
CxAR - COACHING PER A L’ALT RENDIMENT
ENOS
ESCOLA INTERNACIONAL DE COACHING
ESTUDI MONTSE PLADEVALL -Streching Global 
Actiu
ESCOLA CATALANA DE CINEANTROPOMETRIA
ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA
ESHI
EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE - 
ECSS
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
FIEP Catalunya
FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA. MUSEU 
OLÍMPIC ESPORT
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPORT
GEDO-WELLNESS & SPORT CONSULTING
INCÓRPORE SANO
INDESCAT
INTERNATIONAL NORDIC WALKING FEDERA-
TION (INWA)
INSTITUT GESTALT
IYTA 
Asociación Internacional de Profesores de 
Yoga
INVASA
MARIO LLORET ONLINE
MIC WELLNESS

NEOKINESIS INSTITUTE
NOVAELITE Sports 
Performance Innovation
PG SOLUCIONS ESPORTIVES
PEAK PILATES
TIC SALUT
TRAINING WALL
SECOT
SANIDAD FORMACIÓN
SALÓ PISCINA & WELLNESS
UCEC
CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA
UFEC
UME
VALGO o VALCARCE ING?
VITALDEA FORMACIÓ

Volem ser
l’ens ordenador 

del sector

ALTRES ENTITATS
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Aquest objectiu primordial s’ha mantingut en els 
diversos fronts que ja es van obrir l’any anterior. Així, 
d’una banda, s’ha treballat en el front legislatiu i polí-
tic, malgrat que el context general n’ha determinat els 
resultats. Amb tot, el debat electoral amb motiu de les 
eleccions del 21-D ha mantingut damunt la taula la 
nostra posició. 

D’altra banda, s’ha seguit la vigilància en les convoca-
tòries de places que es produeixen des de l’Administra-
ció local. 

I aquest 2017 s’hi ha sumat un altre front, que té a 
veure amb la personació judicial per intrusisme, amb 
el cas més mediàtic de Magali Dalix i el programa OT 
com el més rellevant. La defensa de la professió també 
ha viscut altres actuacions, com destaquem tot seguit.

També s’ha d’entendre com a defensa de la professió, 
la transformació que s’està produint per esdevenir el 
Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Es-
port.

Defensa de la professió

Acció contra Magali OT
Amb la presentació de la denúncia el 
COPLEFC vol garantir el correcte exercici 
de les professions de l’activitat física i de 
l’esport. (25/10/2017)

El procés de transformacio al 
COPLEFC a professionals
El COPLEFC es converteix en el 
Col·legi de Professionals de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya, amb 
la incorporació de la figura d’associat 
(31/10/2017)

Acreditació de formació i experiència 
en salvament i socorrisme per als 
col·legiats
El COPLEFC ha treballat per fer efectiu el 
nou web col·legial que facilita l’acceptació 
del tràmit de sol·licitud d’acreditació 
professional de socorrisme aquàtic. 
Es tracta d’una eina per resoldre una 
demanda que afecta un conjunt molt 
important del col·lectiu.

Aquest document d’acceptació del tràmit 
té una gran transcendència professional 
per als que han de presentar-lo a la feina, 
arran de l’obligació establerta per la Llei 
7/2015. (17/02/2017)

CONTINUEM LLUITANT PER 
L’ELIMINACIÓ DE L’ADDICIONAL 

6A, QUE PERMET L’ACCÉS AL 
ROPEC SENSE SUPERVISIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ

“

”Volem ser
l’ens ordenador 

del sector
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Els partits polítics parlen... 
d’activitat física i esport

El COPLEFC ha presentat 
15recursos a les convocatòries de 
tècnics esportius municipals

Llista Ajuntaments amb accions 
efectuades al 2017
AGRAMUNT, AMETLLA DEL VALLÈS, 
BARBERÀ DEL VALLÈS, CASTELLBISBAL, 
GELIDA, EL MASNOU,  OLESA MONTSE-
RRAT, RELLINARS, SOLSONA, TÀRREGA, 
VACARISSES

Altres actuacions
1. Detecció d’un títol falsificat a l’hora 
de sol·licitar col·legiació online. S’han fet 
les derivacions pertinents a l’INEFC de 
Lleida i la Universitat de Lleida.

2. Interès sobre l’activitat de les matrones 
amb embarassades a l’aigua.

3. Creació de la plataforma de denúncies. 
El 2017 ha registrat 11 denúncies, la 
majoria relacionades amb intrusisme 
professional de persones sense 
qualificació.

EL 2017 S’HA POSAT EN 
MARXA EL COMITÈ 

DE DEFENSA 
DE LA PROFESSIÓ

EL COPLEFC ESTÀ EN 
CONTACTE AMB TOT 

L’ARC PARLAMENTARI

“

“

”

”

Debat Polític

Pere Manuel va moderar el debat i els partits es van 
posicionar més o menys, segons els casos, sobre la pos-
sibilitat de disposar d’una Conselleria dedicada exclusi-
vament a esport i activitat física; la inclusió de 3 hores 
lectives com a mínim en els currículums escolars; tot 
seguit, quins han de ser els professionals vinculats amb 
la prescripció d’activitat física des de l’àmbit sanitari; 
també es va demanar el posicionament respecte de la 
possible rebaixa de l’IVA en les activitats esportives, i, 
finalment, es va tornar a situar damunt la taula la modi-
ficació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions 
de l’esport a Catalunya.

Els serveis jurídics del COPLEFC han rea-
litzat 15 accions en defensa de la professió 
les places publiques. De les quals 5 encara 
estan obertes esperant resposta, 6 han 
estat favorables i han modificat les bases 
d’oferta pública a favor del col·lectiu, i  4 
han definit millor  les bases de la convo-
catòria per determinar que no hi havia 
funcions esportives.



Decàleg en defensa de les 
professions de l’esport

Amb motiu de les properes eleccions, el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Cata-
lunya trasllada als partits polítics el decàleg següent de mesures per fer efectives al més aviat possible: 

Disposar d’un marc legislatiu d’ordenació de les professions de l’esport que garanteixi la salut i la protec-
ció dels serveis esportius que reben els ciutadans. I per això, cal:

a) Modificar la Llei 7/2015, perquè l’accés al ROPEC sigui exclusivament per la via de formacions i certifi-
cacions oficials. 

b) Reordenar l’atribució de les competències professionals dels diversos professionals de l’esport segons 
el grau de responsabilitat que se’n pugui derivar per una mala praxis.

c) Incloure una nova professió a la Llei 3/2008, la del preparador físic per al rendiment i la salut, amb 
exclusivitat per als titulats universitaris en CAFiE.

Aprovar una proposta de Resolució del Parlament de Catalunya a favor de la presència de l’assignatura 
d’Educació Física en tots els nivells educatius amb un mínim equivalent a 3 hores setmanals.

Elaborar un nou marc legislatiu per a l’activitat física i l’esport a Catalunya. Concretament: una nova Llei 
de l’activitat física i de l’esport de Catalunya, i un Decret legislatiu que reguli amb exclusivitat les activi-
tats físiques i esportives a Catalunya i que posi en valor les professions de l’esport (dret públic dels usua-
ris a conèixer la titulació del personal tècnic que presta els serveis a les empreses i entitats esportives).

Traslladar al COPLEFC, com a ens aglutinador de tots els professionals del sector, la gestió externalitzada 
del ROPEC.

Rebaixar l’IVA de les activitats físiques i esportives vinculades a la promoció de l’educació i la salut dels 
ciutadans, fins a un nivell d’exempt (0%) o bé de superreduït (4%).

Potenciar Catalunya com a pol europeu de formació de qualitat dels professionals de l’esport a tots els 
nivells de la societat.

Reconèixer els titulats universitaris en CAFiE com a professionals sanitaris, en qualitat de màxim respon-
sable dels programes vinculats a la promoció de la salut en la xarxa sanitària pública i privada.

Afavorir la professionalització de les entitats esportives i altres entitats que promoguin l’esport, així com 
la vinculació al sector dels responsables de les administracions públiques.

Adoptar mesures contra les situacions laborals irregulars i la precarietat salarial d’alguns dels professio-
nals de l’activitat física i de l’esport.

Crear una Conselleria d’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, amb un augment de la partida pressu-
postària de la Generalitat de Catalunya respecte de les xifres actuals en matèria d’activitat física i esport.

Barcelona, desembre del 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Els partits polítics parlen... 
d’activitat física i esport
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COPLEFC davant la societat
DEFC - DIA DE L’EDUCACIÓ 
FÍSICA AL CARRER

“El Dia de l’Educació Física al Carrer és 
una jornada festiva i de convivència per 
mitjà de la qual volem fer visible el valor 
l’Educació Física. Alumnat i professorat 
sortim a les places, parcs i carrers dels 
nostres pobles, ciutats i comunitats per 
acostar-la a la gent i mostrar al conjunt 
de la societat tot allò que és i represen-
ta.” Així comenta el Manifest llegit com a 
cloenda de l’acte el 25 d’abril de 2017.

Una novetat del 2017 en l’organització del 
DEFC va ser la participació de dos alum-
nes en pràctiques de l’INEFC, Adrià Fer-
nández i Xavier Grau.

Com a valoració, el DEFC ha supe-
rat totes les expectatives, amb una 
gran participació repartida per tot 
el territori català.

Les dades indiquen que respecte 
de l’Estat, Catalunya ha representat 
pràcticament el 25%.

I en el cas de Barcelona, 539 alum-
nes de 7 centres educatius es van 
congregar a l’Espai Esportiu de les 
Glòries.



COPLEFC · MEMÒRIA 2017  43

DADES RELLEVANTS

92 centres educatius implicats, 
9.321 participants

JOCS CATALANS

El COPLEFC també vol presentar-se a la 
societat acompanyant col·lectius amb dis-
capacitats, com a element de responsabilitat 
social. El 2017 es va concretar, entre altres 
actuacions, en la col·laboració amb la Fede-
ració Catalana d’Esports de Persones amb 
Discapacitats Físiques i els seus Jocs Cata-
lans el 27 i 28 de maig a Banyoles. Igual-
ment, des de la Delegació de Lleida es va 
col·laborar amb diverses accions solidàries: 
Transplantbike i HospiSport.

Com cloenda del Día de l’Educació Física 
al Carrer 2017 es va llegir un manifest 
per fer visible el valor de l’assignatura

AQUESTS SÓN ALGUNS EXEMPLES 
DE VISIBILITAT DAVANT LA SOCIETAT
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EL COPLEFC ELS 
CENTRES DE FITNESS 

I WELLNESS

Tot l’esforç comunicatiu s’ha 
vist reforçat el 2017 amb 
una potent campanya de 
visualització en una gran 

xarxia de centres de fitness i 
wellness que ha donat grans 

resultats d’impacte, tant 
professional com ciutadà.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Les delegacions de Girona i Tarragona es-
pecialment, van participar en actes conta la 
discriminació per raó de sexe. A Tarragona 
es va donar suport, a més a la Setmana de 
la Igualtat: Dones i Esport. 

A Girona, es va participar en  la Jornada 
Dona i Esport titulada  “Excel·lència i es-
port femení”.



2 línies estratègiques

Perfils professionals 
dels col·legiats

Desenvolupament, ges-
tió, seguiment i coordi-
nació de les comissions 

d’experts

Comissió Experts en Activitat 
Física i Salut

Comissió Experts en Educació

Comissió Experts en Activitat 
Física en el Medi Natural i 

Turisme

Comissió Experts en Gestió i 
Economia de l’Esport

Comissió Experts en Esport i 
Rendiment esportiu

1 2

EIX 03
Àmbits Professionals

L’eix estratègic 3 està dedicat específicament a les comissions d’experts, com 
a cercle extensiu de la Junta en benefici del col·lectiu. Com a element genèric 

a totes, ha estat una peça clau del 2017 treballar en la definició dels perfils 
professionals dels col·legiats i després cada Comissió ha determinat tasques 

específiques, com ara l’estudi de les sortides professionals de tots els graus 
en relació amb les titulacions, l’elaboració d’un decàleg de bones pràctiques 
de l’activitat física al medi natural, la millora del posicionament del Col·legi 

com a referent de la gestió i l’economia de l’esport, la definició de les àrees 
professionals i les competències dels CAFiE en l’àmbit de la salut, 

i l’elaboració d’una proposta al Parlament sobre l’horari lectiu de l’EF.
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Ple de comissions d’experts 
del COPLEFC

Incrementar la capacitat dels professionals 
per a la gestió esportiva, amb la revisió del 
100% dels Convenis de col·laboració vigents 
amb entitats formatives i noves propostes

Prestigiar la figura del professional col·legiat 
en el sector mitjançant el Programa EMPRÈN, 
de suport a projectes emprenedors del 
COPLEFC

Influir en el sector per a una millor 
ocupabilitat, a partir d’una enquesta entre 
col·legiats.

Aprofitar oportunitats, com ara:

Participació activa en el debat “Barcelona 
al Món” de l’Ajuntament de Barcelona per 
a l’elaboració d’una proposta de projecció  
internacional a través de l’esport

18-20 d’octubre: trobada de gestors esportius 
al Saló de la Piscina &amp; Wellness Barcelona 
(espai de network i coneixement)

Jornada Empresa Activa (desembre 2017)

Debat electoral 2017 (21-D)

Participar en la comissió d’organització 
del Curs de dinamitzador poliesportiu 
de Escola Catalana i del de monitor 
poliesportiu.

Per a la qual cosa, tenir present un primer 
contacte amb el Secretari General de 
l’Esport.

 Fer estudi de les sortides de tots 
els graus en relació amb les titulacions 
esportives (Catalunya) i qüestionari sobre el 
tractament dels ensenyaments esportius a 
cada Facultat amb grau de CAFiE.

Perfil de l’àmbit de l’esport i el rendiment:

 Definir els diferents perfils dels 
col·legiats a l’àmbit de l’esport i el 
rendiment.

 Actualitzar el perfil professional de 
cada col·legiat.

Creació d’un premi a l’excel·lència 
professional adreçat al personal tècnic 
d’entitats del sector de l’esport en edat 

COMISSIÓ D’EXPERTS DE 
GESTIÓ I ECONOMIA DE 
L’ESPORT

COMISSIÓ D’EXPERTS 
D’ESPORT I RENDIMENT 
ESPORTIU

Les comissions d’experts, concebudes com el segon cercle de treball del COPLEFC, complementen 
la Junta de Govern des d’un treball sectorial específic caracteritzat per l’expertesa, a fi de millorar el 
projecte global del Col·legi.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Creació de la Comissió

Proposta de plataforma de denúncies de 
formació o sobre activitats professionals, 
amb la finalitat d’actuar davant 
l’incompliment de les recomanacions i els 
estàndards mínims basats en el protocol 
de denúncia de formació irregulars i 
intrusisme professional en l’àmbit de 
l’educació física i l’esport.

Cas de presumpte intrusisme professional 
al programa Operación Triunfo, per no 
gaudir de les formacions pertinents i manca 
de registre al ROPEC. Denúncia

COMISSIÓ DE DEFENSA DE 
LA PROFESSIÓ

•  

•  

•  

DEFC 2017: amb l’objectiu d’ampliar el 
nombre d’escoles de Barcelona i increment 
notable de participació a tot el territori

globalment. Incorporació d’un manifest

DEFC 2018: feines de preparació i millora 
(amb incorporació al PAE, entre d’altres)

Proposta no de Llei: creació d’un primer 
esborrany, proposta d’argumentari per a la 
PNL, anàlisi, valoració i desenvolupament 
d’argumentari; darreres aportacions i 
propostes de tots els membres de la comissió 
i redacció definitiva del document

 Premi d’innovació educativa, en 
col·laboració amb la FIEP New Leaders de 
diferents centres universitaris.

Organització d’una trobada amb inspecció 
d’Educació Física

Visibliltat i representació de la Comissió 
d’Experts Educació, mitjançant contactes i 
actes amb:

 FIEP

 Consell Esportiu del Baix Llobregat

 Reunió d’inspectors EF de Catalunya

 L’Educació Física 25 anys després, en el 
marc de la celebració del 25 anys del Jocs de 
Barcelona

 Cursos Estiu a l’INEFC

Tasques assignades: elaboració d’un 
document per al Consejo COLEF, participació 
en el Pacte Nacional per l&#39;Activitat Física 
i l’Esport

Organització del Curs d’oposicions

COMISSIÓ D’EXPERTS 
D’EDUCACIÓ

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Treballar el Decàleg de bones pràctiques, a 
partir de l’estàndard ISO 9000 i el segell Q 
de qualitat

Analitzar la normativa existent a Catalunya i 
Espanya sobre l’àmbit professional

Organització del congrés de l’ENOS, amb 
l’elaboració corresponent del programa 
científic, l’organització del Youth Outdoor

Seminar i difusió per participar-hi.escolar

COMISSIÓ D’EXPERTS 
D’ACTIVITAT FÍSICA I 
TURISME AL MEDI NATURAL

•  

•  

•  

•  

EL 2017 TOTES LES 
COMISSIONS HAN FET 

ACTUACIONS

“
”
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Proposta de modificació/inclusió de 
“l’especialista en AF i salut” a la Llei de 
professionals de l’esport. Sobre la qüestió, 
s’han buscat sinergies amb altres col·lectius: 
reunió amb metges d’EF i esport, metges del 
treball i LCAFiE de fora de Catalunya.

Determinar competències i formació del 
col·legiat per exercir en l’àmbit de la salut, 
amb reunions telemàtiques, per optimitzar 
assistència i recursos.

Conèixer la situació laboral dels col·legiats 
que treballen en AF i salut.

Donar resposta a opinions com a experts, 
concretament sobre el Pacte Nacional de 
l’Activitat Física i l’Esport a Catalunya, per fer-
hi propostes sobre aspectes d’AF i salut

Detecció d’actuacions que no tenen en 
compte el CAFiE de salut, amb avisos:

 EF saludable per part de 
fisioterapeutes a UManresa,

 Avaluació de condició física per part 
d’estudiants de magisteri a UIB

 Resposta a crida del Projecte UNIDOL 
suggerint la inclusió de PDI de CAFiE

COMISSIÓ D’EXPERTS 
D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

CADA COMISSIÓ 
TÉ LES SEVES 

PRÒPIES LÍNIES 
DE TREBALL
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Els col·legiats formen un col·lectiu variat, d’acord amb perfils pro-
fessionals diferents. Coneixent com són aquests perfils, el Col·legi hi 
podrà donar la resposta més específica.
Per disposar d’aquesta informació, la intranet del nou web, apartat “El 
meu perfil”, inclou una enquesta que recull cinc aspectes de coneixe-
ment: dades personals, acadèmiques, professionals, d’àmbit territorial 
i canals de comunicació.
En aquesta actuació és primordial la col·laboració dels col·legiats, 
que el 2017 ja han atès més de 1.000 col·legiats. I les primeres dades 
d’aquestes respostes les va presentar Alèxia Pérez, gerent, al ple de 
comissions d’experts el 25/11/2017 a Mollet.
Una de les conseqüències serà que, a mesura que es vagi disposant 
d’aquesta informació, augmentarà l’eficiència en la interactuació 
entre els col·legiats i el COPLEFC, especialment pel que fa a millora en 
comunicacions i serveis més adequats
des de les comissions d’experts, que han reclamat disposar d’una 
segmentació més precisa del seu col·lectiu específic en funció dels 
diversos interessos professionals.

MEMBRES DE LES COMISSIONS D’EXPERTS

ELS PERFILS PROFESSIONALS, UN CONEIXEMENT NECESSARI

ACTIVITAT 
FÍSICA I
SALUT

EDUCACIÓ
ESPORT I

RENDIMENT
ESPORTIU

AF I TURISME 
EN EL MEDI 
NATURAL

GESTIÓ I
ECONOMIA DE

L’ESPORT

DEFENSA DE LA
PROFESSIÓ

Coordinador Xavier Peirau Lluís Almirall Marta Carranza Eduard Inglés Carles
Combarros

Raquel
Mirabet 

i Jordi Prat

Components

Divina Farreny Carles Zurita Marc Llinàs Agustí Boixeda Jaume Massons

Sebastià Mas Carles González Diego Silla Jordi Seguí Albert Marco

Estefania Medina Irene Pellicer Ester Martínez Estela Farias Sonia Rallo

Judith Arbós Albert Batalla Óscar Escalante David Castillo Òscar Duran

Mario Lloret Albert Ramírez Montse Genescà Víctor Labrador Alejandro Aguiar

Josep Sánchez Agustí Castillo Miquel Moreno Oriol Sales Salvador de la
Torre

Jordi Costa Josep M.
Piulachs Jordi Solà Xavier Vallverdú

Ivette Callorda Josep Solà

Alba Pardo

EL 19% DELS COL·LEGIATS SÓN  AUTÒNOMS
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I Trobada Estatal de Comitès 
d’Experts

L’EDUCADOR FÍSIC COM A 
FUTURA PROFESSIÓ SANITÀRIA, 
¿ESTEM PREPARATS?

Les comissions d’experts, concebudes com el segon cercle de treball del COPLEFC, 
complementen la Junta de Govern des d’un treball sectorial específic caracteritzat 
per l’expertesa, a fi de millorar el projecte global del Col·legi.

El Comitè d’Experts d’Esport i Salut del 
Consejo COLEF juntament amb el Comitè 
d’Experts d’Activitat Física i Salut del COPLE-
FC després de considerar els diferents “pros” 
i “contres” que s’han exposat han decidit que 
ESTEM PREPARATS per INICIAR EL PROCE-
DIMENT de reconeixement com a professió 
sanitària i per a això sol·licitar a la Comissió 
Permanent que ho proposi en la pròxima 
Reunió de Presidents / Ple del Consell.

Tot i aquesta lícita aspiració no s’ha d’oblidar 
que donada la delicada situació actual en 
l’àmbit de l’Esport i la Salut, aquest procés no 
ha de DESVIAR els esforços que actualment 
s’han de fer i que són de màxima prioritat per 
a la defensa del col·lectiu en aquest àmbit.

•  

•  

EL PAPER DEL PREPARADOR 
FÍSIC (RENDIMENT ESPORTIU) 
EN ELS EQUIPS MULTIDISCI-
PLINARIS

No discrepàncies entre els membres del 
comitè (postures similars)

Necessitat: planificar i conèixer les COM-
PETÈNCIES DE GRAU per evitar solapar 
competències/descriptors.

Model a seguir, disciplina del futbol: clara 
definició competències cos tècnic / prepa-
rador físic / readaptador

Proposta: INCIDIR EN L’ELABORACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES DEL GRADUAT / LLICEN-
CIAT CAFE

•  

•  

•  

•  
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ÉS VIABLE UN AUGMENT D’HORES 
D’EF A ESPANYA? COM SERIA LA 
MILLOR MANERA D’IMPLEMENTAR?

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

No hem de cenyir la nostra argumentació en 
aspectes fisiològics, sinó incloure també els 
beneficis emocionals i socials de l’EF.

Cal difondre les bones pràctiques en l’àmbit de 
la professió per reivindicar el lloc de l’EF en els 
centres educatius.

La competència corporal, per a la salut i qualitat 
de vida ha d’erigir-se com un element clau per a 
l’educació integral de l’alumnat.

L’EF no ha de quedar al marge de les noves 
tendències pedagògiques, que han d’estar en 
la formació inicial i en la permanent del profes-
sorat.

Cal generar coneixement a través de la recer-
ca en el “pati” creant xarxes entre universitat i 
escola.

La finalitat última de l’EF ha de ser produir un 
impacte positiu en la vida de l’alumnat.

El moment per a l’ampliació horària de la nostra 
assignatura és idoni, perquè hi ha consens 
polític i el posicionament per a una EFC ha estat 
àmpliament recolzat.

REGULACIÓ DEL TURISME ACTIU 
I LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
AL MEDI NATURAL: PRESENT I 
PROPOSTES DE FUTUR

Estat de la regulació de TA és d’heteroge-
neïtat

Titulacions: 
-Proposta de formació comuna sobre Tèc-
nic de turisme actiu, segons el nivell tècnic 
reclamat de l’activitat

-Tècnic esportiu especialitzat

Com es pot passar de l’heterogeneïtat a 
l’homogeneïtat

NO estatal. Característiques i necessitats 
de cada comnuitat autònoma

Partir de la darrera regulació (Canàries)

NO llistat d’activitats. Catalogació de 
nivells tècnics de l’activitat

Titulació comuna TA + Titulacions TD per 
nivells

CAFiE. Experiència / Formació

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

ELS eGAMES I ESPORTS, UNA DECISIÓ CLAU PER A L’ORIENTACIÓ 
FUTURA DE L’ESPORT I EL SEU BUIT EN LA INDÚSTRIA ESPORTIVA

No hi ha consens sobre si és esport o no és 
esport.

Els eSports no s’enquadren en la defini-
ció que la Carta Europea de l’Esport fa de 
l’Esport.

Necessitat de redefinir l’esport actual 
donant cabuda a “nous esports” com els 
eSports que tenen càrrega física.

Els eSports ocuparan gran part de l’oci 
actual i futur. És un motor econòmic impor-
tant a tenir en compte.

Hi ha una necessitat  de regulació dels 
eSports:

És necessària una regulació dels eSports però 
la legislació esportiva actual està obsoleta.

Cal una regulació ad hoc.

Hi ha països com França que ja han incorporat 
noves normatives.

 Cal tenir presents altres normatives com la 
Sentència del “Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea de 26 d’octubre de 2017, assumpte 
C-90/16, en la qual després d’una petició for-
mulada des del Regne Unit es dilucidava si era 
aplicable al bridge l’exempció de l’IVA de les 
activitats esportives.És una oportunitat per als 
professionals de l’activitat física i l’esport estar 
presents en la regulació de eSports

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



6 línies estratègiques

Eines efectives per a la
gestió administrativa 

del col·legi

El pla director
del COPLEFC

Els sistemes
d’avaluació de

la qualitat

L’estructura de gestió
de RRHH 

del COPLEFC

Àrea financera i 
comptable

Àrea jurídica

1

4

2

5 6

3

EIX 04
Gestió i administració 

COPLEFC
L’eix estratègic 4 té en compte tota la  maquinària, el capital humà 

necessari per al bon funcionament del Col·legi en el seu conjunt. El 
2017 s’han redimensionat els recursos humans disponibles, així com 

l’establiment d’eines efectives per facilitar la relació dels col·legiats i la 
prestació dels serveis de la manera més òptima possible. 
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L’estructura de gestió: 
l’equip humà

A la “cuina” del Col·legi, hi  
trobarem els professionals 
o capital humà i els estris 
o manera de treballar, 
d’acord amb uns proces-
sos. Així, la resta d’eixos 
poden funcionar a ple 
rendiment. 

Alèxia Perez
Gerència

Lídia Foix
Àrea tècnica

Marc Roset
Àrea tècnica

Giancarlo Boggio
Administració

Rosa Bedmar
Administració

Jose M. Rodriguez
Comptabilitat

Oscar Farrús
Informàtic

Pilar Lafuente
Delegació Lleida

Nora Marcilla
Delegació Girona

Jordi Abella
Delegació Tarragona

Dani Martinez
Comunicació

Francesc Navarro
Premsa

Jorge Culleré
Serveis jurídics

Ferran Núñez
Consultor extern

COORDINADORS DELEGACIONS EQUIP SEU CENTRAL

SERVEIS EXTERNS

EL COL·LEGI S’HA 
REDIMENSIONAT EN 

EL DECURS DEL 2017, 
EN LES ÀREES TÈCNICA 

I ADMINISTRATIVA, 
AMB EL SUPORT 

D’UNA CONSULTORA 
EXTERNA



54   GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ COPLEFC

Eines efectives per a la gestió

A fi d’assolir una interactuació òptima entre els 
col·legiats i el COPLEFC, les eines TIC resulten 
imprescindibles. Amb aquesta premissa, durant 
el 2017 s’ha treballat a fons per aconseguir un 
portal web modern i adaptat al m issatge que 
vol transmetre el Col·legi, tot donant cabuda a 
les diverses xarxes socials, a més de presentar 
tots els serveis habituals i les activitats que es 
van produint.

Però hi ha tota una altra tasca més soterrada, 
que té a veure amb la gestió del portal web com 
a tal, que s’ha de posar en relleu, que s’ha liderat 
i implementat des de l’àmbit d’Informàtica. 

En aquesta activitat s’ha fet tot un trasllat de 
l’antic gestor per una nova plataforma interna 
de treball que permet a l’equip humà oferir un 
millor servei i més ràpid, i que converteix el 
COPLEFC en un veritable Col·legi 2.0 i deixar 
així enrere un antiquat caràcter analògic en 
temes d’arxiu, per exemple, amb el benefici 
mediambiental que comporta.

Des d’aquesta nova “sala de màquines” es 
té coneixement de col·legiats i associats, es 
gestiona la informació del web, així com les 
ofertes i la formació que es va oferint als 
col·legiats, entre d’altres serveis.

LES TIC 
PERMETEN 

AL COPLEFC 
D’OFERIR 

UN SERVEI 
EFICIENT
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Equip humà

Amb la finalitat d’implementar els eixos 
estratègics en aquest procés de creixement 
d’activitats i de serveis als col·legiats, el 2017 
el COPLEFC s’ha posat en mans del consultor 
Ferran Núñez (col. 9018), que va assumir 
tot el procés per gestionar una doble oferta 
laboral i la preselecció corresponent entre el 
centenar de candidats en cadascuna de les 
dues places convocades, l’una corresponent 
a l’Àrea Tècnica i l’altra a l’Àrea Administrativa. 
Finalment, la Comissió Directiva va triar Marc 
Roset i Rosa Bedmar, respectivament, que es 
van incorporar al Col·legi a principis de juny.

Pel que a les delegacions, Nora Marcilla (col. 
58883) es va incorporar a la de Girona el mes 
de juny, en substitució de Carla Rebollo com 
a coordinadora. Cal recordar que la feina dels 
coordinadors és dinamitzar el col·lectiu al 
territori, com a suport als delegats. 

El COPLEFC, tot un equip
 i un sol objectiu de servei

“

”

S’ha fet una redistribució de 
les tasques existents que ha 

ajudat el Col·legi en la gestió 
del canvi

“ ”

Així mateix, s’ha encarregat d’un estudi de les 
tasques de l’equip professional, amb diverses 
finalitats, entre les quals: establir les bases 
per a l’apoderament entre el personal com a 
eina de creixement, evitar el nivell d’urgència 
(gràcies a una millor previsió) en les respostes 
col·legials, i augmentar l’eficiència de les 
tasques i disminuir possibles errors en els 
serveis als col·legiats.

Un altre apartat de gran importància ha 
suposat la transformació produïda durant 
el 2017 en la gestió de processos, gràcies 
a l’actualització i adequació del web del 
Col·legi, que ha obert la porta a l’autogestió 
del col·lectiu.  
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Creació d’un entorn únic de gestió de processos

Canvis de modalitat i actualització de dades personals

Actualització del perfil professional

Tràmit de l’acreditació i certificació de Formació i experiència en 
Salvament i Socorrisme

Sol·licitud d’ajuts de la Borsa d’Estudis i d’ajuts a Tesis Doctorals

Creació de l’usuari i contrasenya a la intranet directament des de 
l’aplicatiu

Control (amb possibilitat de modificació, activació/desactivació) a 
l’accés dels col·legiats a la intranet

Automatització de la comunicació als col·legiats de la seva 
contrasenya a la intranet 

Coordinació de la base de dades al Mailchimp (programa de tramesa 
de butlletins electrònics). 

Formulari d’inscripció dels associats

Plataforma de defensa de denúncies professional

Autogestió pàgina web coplefc.cat

Implementació pàgina web defc.cat

Intranet.  
Automatització 
de processos
que faciliten 
l’autogestió 
als col·legiats

El seguiment del Pla Estratègic



3 línies estratègiques

Marca. Consolidar la
marca del col·legi

Premsa i Relacions
públiques

Comunicació i
Publicitat

1 2 3

EIX 05
Marca, comunicació i premsa

L’ eix estratègic 5 posa en relleu la feina necessària entorn de la marca, veritable 
targeta de presentació a la societat, a partir de la qual es poden comunicar 

continguts i buscar la complicitat dels nodes de difusió que són els mitjans de 
comunicació i, així, avançar en el camí per convertir el Col·legi en garant de la 

qualitat en la prestació de serveis a la ciutadania i defensor dels professionals  
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Web, vídeo corporatiu 
i campanyes creatives

Seguint la línia estratègica 
construïda entre el col·legiats, 
la junta i l’equip professional del 
COPLEFC durant el 2017 s’han 
consolidat nombroses accions dins 
l’àrea del màrqueting, comunicació 
i publicitat.

Per ordre de rellevància, la 
construcció del nou WEB del 
COPLEFC ha estat un dels reptes 
consolidats i pujats a la xarxa 
recentment. Una redefinició en 
l’organització de la informació, 
optimització de la navegabilitat, 
sintetització dels continguts 
i implementació de totes les 
millores en disseny de la marca 
COPLEFC, han permès disposar 
al Col·legi d’un nou web funcional 
i visualment atractiu, així és el 

Un web funcional
i visualment atractiu

“

”
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Vídeo corporatiu, 
el nostre sector en  2 minuts i 39 segons.

“

”
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Els professionals de l’Activitat 
Física i l’Esport ja poden comu-
nicar ràpidament a l’entorn “a 
què es dediquen” i sense par-
lar. Actualment el contingut en 
vídeo és el recurs més àgil per 
transmetre una informació. Per 
aquest motiu el COPLEFC ha 
creat un vídeo corporatiu on de 
forma molt i molt sintètica es 
posen en valor molts missatges: 
l’existència del professionals de 
l’esport, el gran compromís i 
responsabilitat que tenen so-
bre la societat, així com els cinc 
grans àmbits professionals del 
sector.

Aquesta nova eina està posant 
en valor la professió. La seva di-
fusió està impactant en agents 
polítics, administracions, diri-
gents d’empreses del sector, pro-
fessionals de l’esport, estudiants 
i la ciutadania.

Un vídeo que posa 
en valor la professió

“

”
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DEFENSEM LA PROFESSIÓ I IMPACTEM 
SOBRE LA SOCIETAT MITJANÇANT 
CAMPANYES CREATIVES

La planificació i implementació de 
campanyes creatives és una de les 
màximes necessitats que requereix la 
nostra professió. La societat actual es 
troba inundada d’informació, de ca-
nals de comunicació, de textos, fotos i 
vídeos. Per aquest motiu, la creativitat 
i la professionalització en la comuni-
cació tenen un paper clau, del qual el 
Col·legi és conscient.

Màrqueting,
comunicació
i publicitat

“

”
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PRESÈNCIA I COL·LABORACIONS 
EN ESDEVENIMENTS I DIES DE 
RELLEVÀNCIA EN EL SECTOR

DEFC 2017
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COPLEFC,
una marca

 amb personalitat 
i estratègia

“

”
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La consolidació i el creixement en les co-
munitats dels canals propis del Col·legi no 

s’atura. El desenvolupament tècnic en la seg-
mentació per àmbits professionals ja és una 
realitat. La incorporació de nous canal de 

comunicació propis ens fa més forts.

“

”
La consolidació i el creixement en les comunicats 
dels canals propis del Col·legi no s’aturen: WEB, 
Facebook, Twitter, Newsletter, Canal TV a centres 
esportius són altaveus cap al sector i cap a 
l’entorn, on compartir coneixement, actualitat i 
opinió. 

La contractació de patrocini i publicitat en 
nombrosos centres esportius arreu del territori 
consolida la voluntat per part del Col·legi de 
conscienciar el ciutadà de la importància d’exigir 
professionals qualificats. 

CANAL TV: Patrocini de secció informativa: VIDA 
ACTIVA , 2 emissions/hora per pantalla,1 contingut 
nou/setmana , 12 MESOS DE CAMPANYA , 25 
centres esportius de Catalunya , període 183 dies 
dins del 2017

Les millores tècniques  en la plataforma de mail 
marketing, la progressiva segmentació de la base 
de dades per àmbits professionals, la subscripció 
segmentada a la Newsletter i la categorització 
de la informació al nou web fa que la informació 
arribi als col·legiats i associats molt més filtrada 
segons els seus interessos.

Facebook, Twitter del COPLEFC, creixen amb força, 
dia rere dia. Una comunitat activa, amb sentiment 
de pertinença i activa comparteix constantment la 
seva passió per la professió.

Com ho fem?

El COPLEFC arriba al ciutadà 
mitjançant difusió al Canal 
de TV de 25 centres esportius 
arreu del territori amb un 
total de 169.400 abonats amb 
49.126 entrades al dia

UNA COMUNITAT ACTIVA, AMB 
SENTIMENT DE PERTINENÇA 

COMPARTEIX CONSTANTMENT LA 
SEVA PASSIÓ PER LA PROFESSIÓ

“

”
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Les diferents tipologies de Xarxes Socials 
existents i les seves diferents funcions 
fan que el col·legi hagi apostat per crear 
un pàgina pròpia a Linkedin. El portal de 
referència empresarial que permet mitjançant 
grups de debat generar conversa entre els 
professionals sobre una temàtica proposada.

Google+/Google MyBusiness ha estat creat 
per optimitzar el posicionament a Google i la 
geolocolització de les seus.

INDICADORS TWITTER

956 TWEETS

825 RETWEETS

635 NOUS FOLLOWERS

2215 CLICS

1448 M’AGRADA

49 KLOUT*
* El klout és una escala que mesura la popularitat dels comptes de Twitter. Utilitza un barem de 0 a 100.
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INDICADORS FACEBOOK

INDICADORS CV TV

478 NOUS SEGUIDORS

13.827 USUARIS INTERACCIONEN AMB EL NOSTRE CONTINGUT

820.333 USUARIS ASSOLITS

32 CENTRES ESPORTIUS

136.433 ABONATS

49.126 ENTRADES/DIA

MITJANA DE 9.000 EMISSIONS AL MES

53.792.970 OTS/ANY

UN MÍNIM DE 2.100.210 IMPRESSIONS A PANTALLES/ANY

ALTRES XARXES SOCIALS ON TENIM PRESENCIA:
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Premsa i relació 
amb mitjans

La relació amb els mitjans de comunicació 
generalistes és un dels principals camins en 
la defensa de la professió. Obtenir difusió de 
qualitat en canals de referència, fer-ho amb 
impactes de qualitat i d’interès públic, així 
com arribar-hi de forma periòdica requereix 
d’un treball constant per part de l’equip de 
comunicació i premsa del COPLEFC.

Les notes de premsa esdevenen un paper 
fonamental, nombroses i constants, de les 
quals destaquem:

Posicionament del COPLEFC sobre la presència 
permanent d’un tècnic esportiu en tots els espais  
i centres on es practiqui activitat física o esport.

Avui, 25 d’abril, moltes places i carrers de 
tot el país s’han omplert d’Educació Física. 
DEFC (Dia de l’Educació Física al Carrer)

L’EUSES Campus de Salt va acollir el COPLEFC, 
que va retre compte als col·legiats de l’activitat 
del 2016 i els reptes per al 2017

El COPLEFC ha interposat una demanda contra 
Magali Dalix, membre del claustre de professors 
d’Operación Triunfo 2017 com a “professora de 
forma física i vida sana” 
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Les accions amb mitjans les classifiquem 
amb: Agències de noticies, premsa esporti-
va, premsa generalista, radio i televisions 
públiques i privades, premsa especialit-
zada en el sector i administracions públi-
ques.

L’equip de premsa de COPLEFC nodreix 
regularment el nou portal WEB del  
COPLEFC amb l’objectiu que el col·legiats 
i associats tinguin un canal on poder estar 
informats de l’actualitat general vinculada 
al col·legi i al sector.

El nou portal web dóna molta visibilitat a 
l’apartat de notícies així com ha desenvo-
lupat la funcionalitat de segmentació de 
la informació mitjançant categories dels 
diferents àmbits professionals o territori. 
També s’ha incorporat un cercador per 
poder accedir fàcilment a l’arxiu  
del portal. 

AL CANAL DE NOTÍCIES 
DEL COPLEF PODRÀS 
ESTAR INFORMAT DE 

L’ACTUALITAT DEL 
COL·LEGI I DEL SECTOR, 

SI HO DESITGES FILTRANT 
L’ÀMBIT I TERRITORI AL 

QUE FORMES PART

“

”

MITJANS QUE ENS HAN TINGUT 
PRESENTS AQUEST 2017
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COMPTE DE RESULTATS A 31/12/2017

INGRESSOS 2017 2016

INGRESSOS QUOTES COL·LEGIALS  486.825,97 € 443.589,52 €

702 Ingressos per quotes 486.825,97 € 443.589,52 €

ALTRES INGRESSOS ORDINARIS  9.132,43 € 14.477,23 €

703 Ingressos per cursos 2.115,00 € 2.302,48 €

704 Publicitat i imatge 3.650,00 € 3.688,75 €

709 Altres ingressos 655,36 € 40,00 €

759 Liquidació convenis 2.530,37 € 3.313,24 €

769 Ingressos bancaris 73,20 € 555,90 €

778 Ingressos extraordinaris 108,50 € 4.576,86 €

TOTAL INGRESSOS 495.958,40 € 458.066,75 €

TOTAL 495.958,40 € 458.066,75  €

EXERCICI 2017 - DISTRIBUCIÓ INGRESSOS EXERCICI 2017 - DISTRIBUCIÓ DESPESES

IMPORT XIFRA DE
NEGOCIS

493.246,33€

INGRESSOS
EXTRAORDINARIS

73,20€ INGRESSOS
FINANCERS

ALTRE DESPESES
D’EXPLOTACIÓ

346.810,78€

186.227,55€
DESPESES DE

PERSONAL

AMORTITZACIÓ
DE L’IMMOBILITZAT 9.875,79€

DESPESES 
EXTRAORDINARIES

277,09€

IMPOST SOBRE
BENEFICIS

-301,01€

DESPESES 2017 2016

DESPESES DE PERSONAL 186.227,55 € 149.287,83 €

640 Sous i salaris 142.346,31 € 113.502,86 €

642 S.S. a càrrec Empresa 43.881,24 € 35.784,97 €

DOTACIONS PER AMORT. D'IMMOBILITZAT 9.875,79 € 4.682,06 €

680 Amortització immobilitzat intangible 4.269,81 €

682 Amortització immobilitzat material 5.605,98 € 4.682,06 €

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 233.686,19 € 188.684,18 €

621 Arrendaments 3.933,74 € 3.926,38 €

622 Reparació i conservació seu 3.070,08 € 1.766,20 €

623 Serveis professionals independents 81.692,26 € 60.468,46 €

625 Assegurances 17.180,18 € 11.440,73 €

626 Serveis  bancaris i similars 888,55 € 400,12 €

627 Publicitat i propaganda 16.100,03 € 21.563,20 €

628 Subministraments 3.365,05 € 3.944,11 €

629 Altres serveis 107.456,30 € 85.174,98 €

IMPOST SOBRE BENEFICIS -301,01 € 37,45 €

630 Impost corrent -301,01 € 37,45 €

TRIBUTS 32.639,32 € 24.057,20 €

631 Tributs 1.128,99 € 1.169,29 €

634 Ajust negatiu IVA 31.510,33 € 22.887,91 €

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT 80.762,36 € 88.191,32 €

651 Delegacions 2.157,57 € 5.167,16 €

659 Consejo COLEF 68.725,22 € 62.576,40 €

660 Provisions 0,00 € 0,00 €

678 Despeses extraordinàries 277,09 € 1.502,57 €

654 Beques, ajuts i premis 9.602,48 € 18.945,19 €

TOTAL DESPESES 542.890,20 € 454.940,04 €

Superàvit/Dèficit -46.931,80 € 3.126,71 €

TOTAL 495.958,40 € 458.066,75 €

Comptes auditats per:

2.530,37€

108,50€

ALTRES INGRESSOS
D’EXPLOTACIÓ
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2017

ACTIU  2017 2016

IMMOBILITZAT MATERIAL  95.802,47 € 86.907,15 €

206 Aplicacions informàtiques 12.880,00 €

210 Terrenys i béns naturals 32.454,65 € 32.454,65 €

211 Construccions 77.537,44 € 76.311,60 €

215 Altres instal·lacions 71.240,60 € 4.643,99 €

216 Mobiliari 6.590,34 € 5.071,00 €

217 Equips procés d’informació 7.205,84 € 75.727,52 €

280 Amort. acum. immob. intangible -4.269,81 €

281 Amort. acum. immob. material -3.250,61 € -2.619,70 €

282 Amort. acum. inversions immobiliàries -104.585,98 € -99.610,91 €

DEUTORS DIVERSOS 11.775,13 € 21.034,10 €

430 Deutors exercici corrent 4.085,38 € 12.184,18 €

470 H. P. deudora 72,84 € 628,89 €

474 Impost sobre beneficis 301,01 €

554 Bestretes assessors jurídics 2.249,00 € 2.225,00 €

480 Despesses anticipades 5.066,90 € 5.996,03 €

TRESORERIA 451.411,01 € 480.879,58 €

570 Caixa 1.835,33 € 1.818,19 €

572 Bancs c/c. C/dipòsit 313.575,68 € 343.061,39 €

548 Dipòsits a c/t 136.000,00 € 136.000,00 €

TOTAL ACTIU 558.988,61 € 588.820,83 €

PASSIU 2017 2016

CAPITAL 530 .462,81 € 527.336,10 €

101 Fons Social 530.462,81 € 527.336,10 €

PÈRDUES I GUANYS -46.931,80 € 3.126,71 €

129 Resultats pendents d’aplicació -46.931,80 € 3.126,71 €

CREDITORS DIVERSOS 75.457,60 € 58.358,02 €

400 Proveïdors diversos 3.967,68 € 10.889,62 €

410 Creditors diversos 6.847,95 € 13.233,63 €

411 Creditors efectes comercials 7.318,32 € 1.246,73 €

465 Renumeracions p.p. 6.132,61 € 5.133,00 €

473 Hisenda pública retencions 0,00 € 0,00 €

475 Hisenda pública creditora 12.116,92 € 17.257,67 €

476 Seguretat Social creditora 5.192,99 € 4.298,92 €

477 H. P. IVA repercutit 0,00 € 31,50 €

561 Centre Alt Rendiment 1.791,13 € 6.266,95 €

485 Ingressos anticipats 32.090,00 €  

TOTAL ACTIU 558.988,61 € 588.820,83 €
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