COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS
I DECORADORS DE CATALUNYA

DOCUMENTACIÓ PER DONAR-SE D’ALTA

-

Emplenar sol·licitud d’incorporació (facilitada pel CoDIC)

-

Fotocòpia del DNI

-

1 fotografia tipus carnet

-

Número de compte corrent

-

Matrícula d’alta: 75,00 €

-

Portar el Títol Oficial o resguard de sol·licitud del Títol:
·
·
·
·
·
·

Graduat en Arts aplicades especialitat Decoració
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
Diplomatura d’Ensenyaments Superiors de Disseny d’Interiors
Graduat Superior en Disseny d’Interiors
Graus en Dissenys d’Interiors
Títol superior en Disseny, en especialitat de Disseny d’Interiors

Nota informativa referent a les titulacions:
Es podran col·legiar a tot l’Estat:
Títols Oficials emesos pel Ministerio de Educación/Conselleria d’Ensenyament, impartits a les Escoles
Superiors de Disseny de tot l’Estat i sortides de les Escoles d’Arts Aplicades (també han existit i poden
seguir existint Escoles homologades oficialment).
Titulats segons el Pla d’Estudis de 1963 en l’especialitat de Decoració.
Titulats com a Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració.
Titulats de Diplomatura en Disseny d’Interiors.
Títols de Disseny d’Interiors instaurats de manera experimental en algunes Escoles d’Arts Aplicades de l’Estat
Espanyol.
· Títol Superior en Disseny, en l’especialitat de Disseny d’Interiors.
· Grau en Disseny d’Interiors.
·
·
·
·

Es podran col·legiar a Catalunya a més dels esmentats:
Titulats com a Graduat Superior en Disseny per les Universitats:
·
·
·
·
·

Universitat Autònoma de Barcelona (Escoles EINA i MASSANA)
Universitat Pompeu Fabra (Escola ELISAVA)
Universitat de Vic (Escola BAU)
Universitat Internacional de Catalunya (Escola LAI)
Universitat Ramon Llull (Escola ESDI)
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COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS
I DECORADORS DE CATALUNYA

QUOTES COL·LEGIALS

DRETS D’INCORPORACIÓ I D’INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA D’ALTA):
Col·legiats exercents i no exercents (sigui quina sigui la modalitat)...................................
Estudiants (pre-col·legiació) .............................................................................................

*75,00€
Exempts

(*) aquesta quota pot ser recuperada si el Col·legiat obre un compte al Banc Sabadell amb qual té conveni el CODIC.

QUOTES
Col·legiats exercents................................................................................................................
Col·legiats post-graduats; treballadors per compte aliè..........................................................
Col·legiats post-graduats amb quota reduïda; sèniors; aturats...............................................
Pre-col·legiació per a estudiants..............................................................................................

35,00€
20,00€
15,00€
10,00€

QUOTES VISATS
El departament de visats assessora als professionals sobre procediments de visat, dret legals
d’exercici professional, dret d’autoria i cobertura d’assegurança de responsabilitat civil.
Visat (IVA a part)......................................................................................................................

50,00€

MODALITATS COL·LEGIALS
Quota Col·legial
Quota general, dona dret al visat, (que serà de 50€+IVA per projecte), al full d’encàrrec, notifica, final
d’obra i també a tots els serveis col·legials gratuïtament.
Quota Col·legial “postgraduat”
Aplicable durant els 2 primers anys d’estar en possessió del corresponent títol acadèmic (comptarà
des de la data de la seva obtenció). Un cop transcorregut aquest termini, la quota es canviarà a la
modalitat que pertoqui.
Aquesta modalitat dona dret al visat (que serà de 50€+IVA per projecte), full d’encàrrec, notifica, final
d’obra i també a tots els serveis col·legials gratuïtament.
Quota Col·legial treballador per compte aliè
Aplicable a tots aquells col·legiats que treballin únicament per compte aliè (caldrà presentar una
nòmina recent per justificar aquesta situació laboral).
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Quota Col·legial “postgraduat” reduïda
Aplicable a tots aquells col·legiats “postgraduats” que treballin assalariats en despatxos professionals
o comerços del sector dins dels 2 primers anys d’estar en possessió del corresponent títol acadèmic
(comptarà des de la data de l’obtenció d’aquest), un cop transcorregut aquest termini la quota es
canviarà a la modalitat que pertoqui.
Quota Col·legial en estat d’atur
Aplicable a tots aquells col·legiats que estiguin en situació d’atur (caldrà presentar els documents
acreditatius d’aquesta situació laboral i les seves corresponents renovacions cada tres mesos, en cas
contrari es regularitzarà a la quota estàndard).
Quota Col·legial per sèniors
Aplicable a tots aquells col·legiats que estiguin jubilats (caldrà presentar els documents acreditatius
d’aquesta situació).
Pre-col·legiació per estudiants
(És l’única modalitat que no compta amb el carnet col·legial)

Aplicable a tots aquells estudiants que estiguin cursant alguns dels estudis esmentats en aquest
mateix document (nota informativa referent a les titulacions), un cop finalitzats els estudis i en
possessió de la titulació corresponent es canviarà la quota a la modalitat que pertoqués.
Aquesta modalitat queda exempta del pagament de matrícula d’alta, i dóna cobertura a serveis
col·legials com cursos, concursos, assistència a presentacions de productes, fires, etc… No dóna dret a
visar (en aquest cas cal estar en possessió de la titulació pertinent).
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COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS
I DECORADORS DE CATALUNYA

SERVEIS COL·LEGIALS

- Per poder exercir legalment l’activitat del decorador/dissenyador d’interiors és requisit
indispensable estar col·legiat en la corporació professional corresponent.
- Obtenció d’un carnet del Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya amb el
número de col·legiat pertinent (a excepció dels pre-col·legiats).
- Accés a la borsa de treball del Col·legi.
- Accés a la biblioteca de consulta i servei de préstec del Col·legi.
- Publicitat en premsa de la llista de col·legiats i empreses recomanades i col·laboradores.
- Informació continuada per part del Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya de
concursos, fires i informació d’interès per al col·legiat.
- Possibilitat d’accés a l’assegurança de responsabilitat civil davant qualsevol incidència en obra,
únicament en projectes visats.
- Normativa reguladora de l’activitat i exercici professional del decorador/dissenyador d’interior.
- Assistència a l’Assemblea General Reglamentària i reunions extraordinàries que es celebrin al
Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya i de la demarcació corresponent, així
com proposar-se per a ésser candidat i formar part de la Junta de Govern del Col·legi.
- Participació en comissions especials de treball de les diferents activitats que organitzi el Col·legi.
- Participació en activitats que organitzi el Col·legi: conferències, exposicions, viatges, etc.
- Assessorament global al col·legiat a la consultoria de serveis integrals Gremicat (Jurídic i laboral)
- Beneficis i descomptes a través dels convenis que el CoDIC té signats amb diferents organismes i
comerços.
- Perfil professional disponible a la pàgina web del CoDIC.
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COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS
I DECORADORS DE CATALUNYA

NORMES DE RÈGIM INTERN

- El/la col·legiat/da que es vulgui donar de baixa haurà de notificar-ho per escrit amb 1 mes
d’antelació. Si tingués previst donar-se de baixa a final d’any haurà de notificar-ho amb 2 mesos
d’antelació.
- El/la col·legiat/da que sol·liciti la baixa haurà d’acabar de pagar les quotes mensuals.
- El/la col·legiat/da que hagi cursat la baixa i es vulgui tornar a incorporar al Col·legi haurà de pagar de
l’alta col·legial (75,00 €).
- En cas de deixar quotes pendents en el moment de cursar la baixa, aquestes s’abonaran en el
moment de tornar a cursar l’alta amb els corresponents increments de l’IPC.
- En cas de devolució de més de 3 rebuts sense causa justificada, el Col·legi podrà obrir un expedient i
plantejar la possible expulsió del/la col·legiat/da.
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COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS
I DECORADORS DE CATALUNYA

SOL·LICITUD D’ALTA
Nom:
NIF:
Direcció:
Codi postal:
Localitat:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Correu electrònic:

EXPOSA:
Que té el títol de:

 Graduat en Arts aplicades especialitat Decoració
 Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
 Diplomatura d’Ensenyaments Superiors de Disseny d’Interiors
 Graduat Superior en Disseny d’Interiors
Expedit per l’escola
a

amb data

de/d’

de

 Presenta resguard del títol.
Per això,
SOL·LICITA:
Incorporar-se al Col·legi de Dissenyadors d’Interiors de Decoradors de Catalunya com a col·legiat/da.
A _________________________________,

____ de/d’ ________________________

de 20__

(Signatura)
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