COPTUR
DOCUMENTACIÓ
PER LA COL·LEGIACIÓ

Som Turisme
El turisme és una indústria integradora i transformadora per la seva àmplia
cadena de valor afegit. Tanmateix, està poc reconeguda socialment i molt
atomitzada a nivell subsectorial.

1.
INTRO

El sector turístic representa el 12% del PIB i comprèn el 13,5% del total
d’ocupats a Catalunya de mitjana dels quatre trimestres de 2019. L’any
2019 el 80,9% dels treballadors relacionats amb activitats turístiques han
estat afiliats al règim general de la Seguretat Social i el 19,1% restant, al de
treballadors autònoms. (Segons l'observatori de treball de la Generalitat).
Pensem que conjuntament amb els actors del sector ara és el moment de
sumar forces per crear un espai articulat, on tots els professionals del
sector hi tinguin veu i cabuda, amb l'objectiu de participar en la creació
d'un nou escenari de futur pel sector, transversal, sostenible i professional.
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Una iniciativa que surt dels propis professionals del sector, per crear sinergies
amb els diferents actors, tan públics com privats que configuren el turisme
amb l'objectiu de consolidar i dignificar la professionalitat del sector.

2.
ORIGENS
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Creació del
Col.legi
DOGC 1441
Llei 6/1991

Període de
latència

1991
2009

Funcionament orgànic del Col·legi
Professional:
03/92 ESTATUTS
07/92 REGISTRE COL·LEGIS CATALUNYA
01/99 DIPLOMATURA

3.
VOLEM SER
Volem ser un projecte de comunitat, obert i integrador.
Volem que el turisme reverteixi positivament a la societat.
Volem ser dinamitzadors d'àmbit econòmic, social i cultural.
Volem ser creadors de sinèrgies amb els actors públics i privats.
Volem ser generadors d'idees transformadores de l'ecosistema turístic.
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4.
QUÈ
OFERIM ?
Col•legiats

Defensa dels professionals i el sector davant i en col.laboració amb les
institucions implicades
Participació activa i dret a vot a les assemblees generals
Presentació a les eleccions per formar part de la junta de govern
Assessoria legal, laboral i fiscal
Píndoles formatives genèriques i especialitzades (1ª píndola novembre)
Informació sobre el sector i els diferents estudis que sorgeixin
Esdeveniments de networking
Descomptes a fires i esdeveniments del sector
Properament…
Beneficis socials - descomptes especials en diferents àrees com
assegurances, consum, viatges, allotjament, espais singulars, cultura…
Newsletter mensual amb la informació més rellevant sobre el col.legi i
notícies relacionades
Borsa de treball

04

5.
QUÈ
OFERIM ?
Associats

Defensa dels professionals i el sector davant i en col.laboració amb les
institucions implicades
Participació activa a les assemblees generals
Assessoria legal, laboral i fiscal
Píndoles formatives genèriques i especialitzades (1ª píndola novembre)
Informació sobre el sector i els diferents estudis que sorgeixin
Esdeveniments de networking i formatius
Descomptes a fires i esdeveniments del sector
Properament…
Beneficis socials - descomptes especials en diferents àrees com
assegurances, consum, viatges, allotjament, espais singulars, cultura,…
Newsletter mensual amb la informació més rellevant sobre el col.legi i
notícies relacionades
Borsa de treball
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6.
QUI ES POT
Col•legiar

Llicenciats, graduats o doctors en qualsevol de les següents titulacions:
Tècnics d’Empreses Turístiques T.E.T.
Tècnics d’Empreses i Activitats Turístiques T.E.A.T.
Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques D.E.A.T. / Diplomats en Turisme
Grau en Turisme
Doble Grau en Turisme i Negocis Internacionals
Grau de Turisme / Direcció Hotelera Grau de Turisme / Direcció Turística Grau de
Turisme / Direcció de Negocis Digitals Turístics
Es requereix:
Sol·licitud de col·legiació
Fotocòpia del DNI
Qualsevol documentació que el sol·licitant cregui escaient per a demostrar
la seva professionalitat al sector: formació no reglada, títols propis...
Fotocòpia del títol o resguard
Curriculum Vitae
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Pels estudiants d’ algun dels títols esmentats, es requerirà:
Fotocòpia de la matrícula de la universitat o centre formatiu
Curriculum Vitae

7.
QUI ES POT
Associar
Seran associats fins poder
aprovar la rogatòria un cop
constituïda la Junta de
Govern
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Diplomats, llicenciats, graduats o doctors en una altra carrera universitària que
acreditin de manera fefaent l’ exercici com a principal activitat professional en
el sector turístic o la docència en àmbits d’ aquest sector, almenys, durant els
últims 5 anys consecutius. Haurà d’aportar:
Sol·licitud de col·legiació
Fotocòpia del DNI
Qualsevol documentació que el sol·licitant cregui escaient per a demostrar
la seva professionalitat al sector: formació no reglada, títols propis...
Fotocòpia del títol o resguard
Curriculum Vitae
Certificat d’ empresa o informe de vida laboral de la Seguretat Social
Els professionals d’ altres països de la Comunitat Europea, sempre que reuneixin
alguna de les condicions establertes als punts anteriors, i que desenvolupin la
seva professió al nostre país.
Sol·licitud de col·legiació
Fotocòpia del DNI
Qualsevol documentació que el sol·licitant cregui escaient per a demostrar
la seva professionalitat al sector: formació no reglada, títols propis...
Fotocòpia del títol o resguard
Curriculum Vitae
Certificat d’ empresa o informe de vida laboral de la Seguretat Social

8.
QUI POT
SER
Associat
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Requisits:
Titulació en estudis superiors
Acreditar de manera fefaent (almenys, durant els últims 5 anys consecutius)
l’ exercici de la activitat professional principal, inclosa la docència, en el
sector turístic.
Documentació a aportar:
Sol·licitud de col·legiació
Fotocòpia del DNI
Qualsevol documentació que el sol·licitant cregui escaient per a demostrar
la seva professionalitat al sector: formació no
reglada, títols propis, document de vida laboral…
Fotocòpia del títol o resguard
Curriculum Vitae
Certificat d’empresa o informe de vida laboral de la Seguretat Social

COL·LEGIATS
9.
QUOTES
Opcions de càrrec trimestral
disponibles en col·legiar-se

09

ASSOCIATS

Quota anual
180 €
Quota d'inscripció
100 €

Quota anual
150 €
Quota inscripció
100 €

Condicions especials d'OBERTURA
(31/12/21)
Quota inscripció reduïda a 10 €
Quota anual:
25% descompte per a
persones en ERTO a el 100%
o atur.
50% descompte per a
estudiants titulats en últim
any.

Condicions especials d'OBERTURA
(31/12/21)
Quota inscripció reduïda a 10 €
Quota anual:
25% descompte per a
persones en ERTO a el 100% o
atur.
50% descompte per a
estudiants titulats en l'últim
any.

INFO

INFO

Els professionals del sector necessiten una entitat que ja en l’Art. 8 dels seus
Estatuts, té com a funcions:
ORDENAR l'exercici professional en qualsevol de les seves formes i modalitats.
REPRESENTAR els interessos generals de la professió, especialment en les
seves relacions amb l’administració.

10.
OBJECTIUS

DEFENSAR els interessos professionals dels col·legiats.
VETLLAR perquè l’activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.
Després de diversos anys de canvis en el sector, els Estatuts haurien d’incloure
altres objectius o funcions que els professionals de Turisme necessiten:
DIGNIFICAR la professió i consolidar-la com a garantia de qualitat.
ACTIVAR un punt de trobada (I+D) per organitzar diversos laboratoris (LABS) o
grups de treball, i així desenvolupar de les diferents inquietuds dels
professionals del sector i fer-lo més dinàmic.
FOMENTAR la unitat del sector.
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INFORMAR de noves mesures, lleis, procediments, protocols, etc.

Gràcies

www.coptur.cat
hola@coptur.cat

