
EL COL·LEGI ÉS TEU! EXISTEIX 
GRÀCIES A TÚ.  
La importància de ser un professional col·legiat 
comporta la millora de les professions I et Dóna 
garanties d’equitat: 

1. Som un col·lectiu professional: És una qüestió 
de consciència, d’esperit col·lectiu, de pensar que 
els membres del col·lectiu contribueixen per a 
defensar les professions i el futur de tots i totes. La 
quota de soci fa possible l’existència del col·legi 
professional que treballarà per a tu. 


2. Com es fa? Un col·legi professional té unes 
atribucions legals que no tenen altres formes 
d’associació. Té atribucions legals que no tenen 
altres col·lectius o associacions, d’assessorament i 
col·laboració amb les Institucions de l’Estat, que li 
permet lluitar d’una manera més propera i directa 
per la protecció, millora i innovació de la professió, i 
per tant per garantir el futur del col·lectiu. Aquestes 
institucions estan obligades a col·laborar amb els 
col·legis professionals i a escoltar-los. A més socis/
es, més força, millors resultats i més serveis!


FES EL PAS, COL·LEGIA’T 
Per Fer possibles les tasques de defensa de la 
professió, promoció de la innovació i de la formació 
permanent dels col·legiats/ades, cal ser més gent! 
Per això et demanem que col·laboris amb el col·legi. 
Col · leg ia ’t i conv ida a ls teus co l · legues 
professionals artistes i professionals de l’educació 
de les arts a que es col·legiïn. Per la continuïtat de 
l’única institució que pot treballar per a tu!

ATENCIÓ ALS COL·LEGIATS I 
COMUNICACIÓ 
Xarxes socials 

COLBACAT és present des de fa anys a les xarxes 
socials, tant a tuiter, com a Facebook o Instragram. 
Utilitzem les xarxes per difondre la tasca del col·legi 
i també les activitats dels nostres col·legiats. 


Tuiter: @colbacat 
Facebook: Colbacat BellesArts 
Instagram: colbacat 

Contacteu amb COLBACAT 

Horari d’oficina: de dilluns a dijous, de 16 a 20 h; i 
divendres de 17 a 20 h.


Web: www.colbacat.cat 
Telèfon: 933179684.      
Correu electrònic: colbacat@colbacat.cat 

Seu de colbacat:  Diputació 294, 2n 2a, 08009, Barcelona


Col·legi de Doctors i 
Llicenciats en Belles Arts i 
Professors de Dibuix de 

Catalunya 

COLBACAT 

L’únic col·legi que acull i defensa els 
interessos dels/les professionals de 
l’àmbit de les Arts, de la Restauració i la 
Conservació del Patrimoni Cultural, del 
Disseny i de l’Educació de les Arts, sota 
una fi losofia de m i l l o ra l abo ra l , 
d’innovació professional i de servei a la 
societat 
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JORNADES I CONGRESSOS 
En col·laboració amb les Universitats, el Departament 
d’Educació de la Generalitat i els organismes autonòmics, 
estatals i internacionals, dedicats a l’estudi i la promoció 
de l’àmbit artístic i de l’educació artística,  COLBACAT 
organitza espais de reflexió i comunicació d’avenços en 
l’àmbit de l’educació artística i la investigació.


EXPOSICIONS I ESDEVENIMENTS 
COLBACAT organitza exposicions col·lectives i 
esdeveniments per afavorir la promoció dels artistes 

SERVEIS BÀSICS


• CARNET DE COLBACAT: atenció preferent a entitats, 
institucions i comerços que col·laboren amb 
COLBACAT.


• SESSIONS DE DIBUIX DE MODEL: gratuïtes per a 
col·legiats/ades.


• DESCOMPTE ALS CURSOS DE FORMACIÓ: 
reconeguts pel Departament d’Ensenyament i sempre 
de  qualitat!


• SERVEI DE CONSULTES: Busquem les respostes a 
les teves consultes.


• SERVEI DE GESTORIA PREFERENT

• C E R T I F I C A C I O N S , D O C U M E N T S … , i 

ASSESSORAMENT: gratis.

• FES-NOS PROPOSTES: el col·legi és obert a la 

participació. Tú ets el col·legi!

• PARTICIPA A LES EXPOSICIONS: organització 

d’exposicions col·lectives i compartides a diferents 
llocs.


• VISITA EXPOSICIONS GRATIS: en alguns Museus 
amb els que COLBACAT té conveni.


• PARTICIPA ACTIVAMENT: part ic ipa en les 
comissions treball de COLBACAT, cada comissió amb 
un àmbit temàtic.


• PUBLICA I FES DIFUSIÓ: de les teves activitats 
artístiques, events, publicacions, a les xarxes de 
COLBACAT i difusió per correu electrònic.


• DRIVE DE COLBACAT: amb material actualitzat 
d’informació normativa i d’altres àmbits.


• DIRECTORI PROFESSIONAL: web/directori de 
professionals on promocionar-te i oferir els teus 
serveis professionals.


• Segur que se’ns escapa alguna cosa més que podem 
fer per tu,  poposa’ns  el que trobis a faltar.

BREU HISTÒRIA DE COLBACAT 
Els antecedents dels actuals col.legis Oficials de 
Doctors i Llicenciats en Belles Arts els trobem abans 
de l'any 1955 en les Agrupacions de Professors de 
Dibuix que juntament amb la seva organització i 
serveis van passar a integrar-se durant l'any 1957 
als col·legis Oficials de Professors de Dibuix que es 
van fundar de conformitat en l'article 1 del decret 
del 9 de Desembre de 1955. Posteriorment a la 
creació de les Facultats de Belles Arts i a les noves 
titulacions acadèmiques, es va fer una nova 
integració i fusió durant l'any 1982: el col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors 
de Dibuix.(Real Decret 882/1982, a 26 de Març). La 
constitució dels col·legis en aquelles localitats on ve 
reconeguda la seva existència està condicionada a 
les necessitats i circumstàncies concurrents en les 
col·lectivitats de professionals que resideixen en les 
mateixes. Cada col· legi té assignada una 
demarcació territorial on pot exercir la jurisdicció 
necessària per a acomplir les finalitats legalment 
reconegudes. Dins de cada demarcació territorial i 
depenent del col·legi respectiu es poden organitzar 
Delegacions en aquelles poblacions on hi hagi com 
a mínim vint Llicenciats o Professors de Dibuix. 
Existeixen els col·legis Oficials de Madrid, 
Barcelona, València Aragó i Sevilla. Tots els col·legis 
Oficials es vinculen al Consell General dels col·legis 
Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i 
Professors de Dibuix.(Real Decret 395/1996, a 4 de 
Març). En els últims anys, el nostre Col·legi ha fet 
l'adaptació a l'àmbit autonòmic d'acord amb la llei 
catalana de col·legis professionals i disposa d'uns 
Estatuts acords amb aquesta llei.


