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TIPUS DENÚNCIES GENERALS HIPÒTESIS 

INTRUSISME 
PROFESSIONAL 

És intrusisme la realització 
d'actuacions professionals 
sense complir els requisits 
establerts legalment per a 
l'exercici de la professió (Llei 
7/2006 de l’exercici de les 
professions titulades i col·legis 
professionals) 

No es compleix amb els requisits de titulació 
que marca la Llei 3/2008 

Empreses/entitats contracten persones sense la titulació requerida per 
la Llei 3/2008 

Irregularitats en l’oferta pública d’ocupació. No es requereix les 
titulacions establertes per la Llei 3/2008 per el desenvolupament de la 

plaça ofertada 
Persones que aconsellen o que ofereixen els seus serveis professionals 

sense disposar de la titulació exigida per la Llei 3/2008.  Oferta de 
serveis professionals en pàgines web, blogs, xarxes socials 

Es produeix un frau o engany en la titulació Persones que asseguren tenir una titulació oficial per poder exercir, 
però que realment no la tenen. 

Invasió de competències professionals per 
altres titulacions 

Professionals amb altres titulacions que excedeixen o envaeixen 
competències dels professionals de l’esport: fisioterapeutes, infermeres, 

nutricionistes, metges, ADE, etc...  
MANCA ROPEC/MANCA 
COL·LEGIACIÓ COPLEFC 

Obligatorietat d’inscripció al 
ROPEC o col·legiació al 
COPLEFC segons el que 
estableix l’article 8 de la Llei 
3/2008, de l’exercici de les 
professions de l’esport a 
Catalunya. 

Llicenciats EF/CAFiE i Graduats CAFE Exerceixen professió sense estar col·legiats (Llei 3/2008) 

Altres titulacions esportives oficials Tenen la titulació corresponent, però exerceixen la professió sense estar 
al ROPEC (Llei 3/2008) 

Empreses/entitats Ofertes de feina que no exigeixen en els requisits d’accés estar al 
ROPEC/COPLEFC 

IRREGULARITATS EN 
FORMACIÓ. PUBLICITAT 

ENGANYOSA 
Quan es vulnera més clarament 

Empreses/professionals que ofereixen 
accions  formatives que fomenten 
l’intrusisme professional. Publicitat 
enganyosa.  La informació que és 

Cursos que habiliten per realitzar tasques que només poden fer 
professionals qualificats 

No s’informa  que la formació no habilita per l’exercici de les professions 
de l’esport regulades.(Llei3/2008) 
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el dret a la informació –la 
veracitat informativa–, ja que 
l'engany ve donat per una 
informació publicitària 
presentada de tal manera que 
no transmet la realitat de 
l'oferta i/o el producte segons l’ 
Agència Catalana de Consum 

presentada, intencionadament o no, de 
forma insuficient, falsa, inexacta i/o 

ambigua.  Mal ús de la nomenclatura de monitor, entrenador i director (sanció Llei 
3/2008). Formacions de clubs i federacions esportives. 

IRREGULARITATS 
CONTRACTUALS 

Fets que poguessin constituir 
infraccions en matèries 
competència de la ITSS (laboral, 
seguretat i salut laboral, 
seguretat social, ocupació, etc ) 
i/o irregularitats vinculades amb 
la Hisenda pública 

No es compleix amb el marc legal laboral i 
fiscal vigent. Convenis col·lectius erronis. 
Precarietat laboral. Retribucions errònies 

Professionals assalariats que no tenen contracte laboral.   

Falsos autònoms. 

Professionals assalariats que tenen contractes amb convenis col·lectius 
erronis al sector esportiu. Retribució per sota del que estableix el 

conveni col·lectiu del sector. Estatut dels treballadors. 
L’activitat professional es realitza en “negre”. No s’emet cap factura,. No 

es signa contracte de prestació de serveis professionals amb usuari. 

No es compleix amb la Llei de voluntariat Contractes de voluntariat fraudulents. Els professionals esportius són 
considerats voluntaris i no ho són. 

ACTUACIÓ PROFESSIONAL 
IRREGULAR 

És actuació professional 
irregular la que vulnera les 
normes deontològiques, 
s'exerceix sense la diligència 
professional deguda o incorre 
en competència deslleial. 
Protegir els interessos de les 
persones usuàries i 
consumidors dels serveis 

Professional qualificat o empresa que 
realitza una mala praxi o servei professional 

no adequat 

Els serveis no són els esperats o són realitzats de mala manera. 
No compleix amb el codi deontològic de la professió. 

Es produeix una negligència professional amb danys a tercers. 

No disposa d’assegurança de responsabilitat 
civil professional segons el que estableix el 

Decret 58/2010 i la Llei 3/2008 

El professional o l’empresa no disposa assegurança de RC professional 
en cas de negligència. 

http://www.consumcat.net/temes_de_consum/publicitat/index.html
http://www.consumcat.net/temes_de_consum/publicitat/index.html
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professionals. (Llei 7/2006, de 
l’exercici de les professions 
titulades i col·legis 
professionals) 

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ 
Defensar els interessos 
professionals de les persones 
col·legiades i associades. 

Irregularitats en l’oferta pública d’ocupació 
La categoria laboral no es correspon amb la responsabilitat de les 

tasques que es duen a terme 
Irregularitats en la valoració dels mèrits en el concurs oposició 

Activitat professional no regulada vinculada 
directament a les CAFiE 

Activitats professionals no regulades que haurien d’estar efectuades per 
educadors físics esportius (CAFiE) col·legiats 

Altres  
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