Registre Especial de Creacions de Disseny
INFORMACIÓ
REGISTRE ESPECIAL DE CREACIONS DE DISSENY
La funció del Registre és acreditar l’autoria de l’obra objecte d’inscripció, així com explicar les condicions sobre els
drets i les cessions totals o parcials que l’autor faci en favor de terceres persones. Aquest Registre cobreix les necessitats
que, en la pràctica, creen les dificultats d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de determinades obres de
dissenyadors gràfics.
Registrar a temps evita la majoria dels problemes derivats de l’ús posterior de les propostes gràfiques de les quals en som
autors i sobre les quals tenim el dret d’autoria i d’explotació.
De quin tipus és el Registre del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya?
Com a entitat de dret públic pot oferir un registre DECLARATIU I VOLUNTARI.
La inscripció d’un disseny gràfic al Registre del Col·legi constituirà una presumpció iuris tantum (que admet la prova en
contra) a favor del dissenyador que és l’autor del disseny presentat, des de la data d’inscripció.
Què registrem?
Dissenys gràfics individuals o compostos, estudis, projectes i realitzacions gràfiques per a suports de tot tipus: paper, multimèdia, digital, etc.
Què s’ha de presentar?
1. El full de la sol·licitud emplenat amb les característiques registrables de l’obra i les dades dels autors i del declarant.
2. El full de declaració jurada degudament signat.
3. Tres còpies impreses del que volem registrar, en paper DIN A4*, a una o dues cares, amb imatges i textos senzills de
visualitzar (obligatori) + 1 CD amb els arxius (optatiu).
Una còpia del certificat de registre i una altra de l’obra registrada impresa, que es retornaran al sol·licitant, segellades i signades pàgina a pàgina.
Quin cost suposa el registre d’un disseny gràfic?**
Hi ha un preu per a membres del col·legi i un altre per a no membres del col·legi:
a) Membres del Col·legi:
8,48 euros + IVA, i comprèn: el full de sol·licitud + una pàgina d’obra
registrada. Les pàgines següents, a 1,27 euros + IVA per pàgina registrada.
b) Professionals NO vinculats al Col·legi:
34,50 euros + IVA, i comprèn: el full de sol·licitud + una pàgina d’obra
registrada. Les pàgines següents, a 5,20 euros + IVA per pàgina registrada.
** En els casos que per conveniència no es puguin respectar les indicacions donades o que el volum sigui superior a
15 pàgines s‘avaluarà la magnitud i la quantitat dels elements que contingui, per la qual cosa el preu s’ajustarà
segons l’avaluació del material
Davant de qualsevol dubte, l’autor o declarant pot sol·licitar el cost i la conformitat de l’obra per registrar, enviant l’obra
prèviament en arxius digitals estàndard —tipus PDF, JPG o similar— i en baixa resolució, al correu electrònic produccio@
dissenygrafic.org, o personant-se a les oficines del Col·legi, prèvia cita.
Pel que fa als dissenys dependents de reproductors per visualitzar-se o de materials no aptes per ser segellats, el Col·legi
Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya només segellarà el full de la sol·licitud de registre amb la descripció del disseny.
* Els dissenys dipositats que excedeixin de les mides indicades (DIN A4), així com els suports dels sistemes multimèdia o
altres que depenguin de reproductors per veure’s, s’hauran d’introduir en un sobre.
Tarifes per als professionals no vinculats al Col·legi establertes des de l’any 2008
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1. DADES PERSONALS I DE FACTURACIÓ
REGISTRE ESPECIAL DE CREACIONS DE DISSENY
PERSONALS
Nom i cognoms / empresa
Empresa/Estudi
Adreça
Població
Codi postal
Província
Telèfon
Fax
Correu electrònic

FACTURACIÓ
Nom i cognoms / empresa
NIF/CIF
Adreça
Codi postal
Població
Província

Barcelona, 		
Signat

de		

de 201_
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2. SOL·LICITUD DE REGISTRE
REGISTRE ESPECIAL DE CREACIONS DE DISSENY
Sol·licitud de Registre Núm.

Nom i cognoms:
Domicili professional o particular
DNI núm.:
SOL·LICITO:
La inscripció al Registre del meu treball consistent en (el que aquí descrigueu és el

OPCIONAL
La inscripció al Registre del document del qual es deriva la cessió de drets d’explotació a favor del client:

signat en data:

compost de

folis.

Hi adjunto:
a) Tres exemplars del disseny en suport que garanteixi la seva conservació i inalterabilitat.
b) Declaració jurada o promesa d’autenticitat i d’autoria exclusiva.
c) Declaració d’inscripció a d’altres registres, amb fotocòpia del corresponen resguard.
d) Un exemplar, si escau, dels documents de cessió de drets d’autor i fotocòpia signada originalment per qui ho insta o per
qui ho sol·licita.
Declaro que conec i accepto el Reglament del Registre, així com que la inscripció no comporta el naixement de cap mena
de dret afegit, sinó la constància avalada pel Col•legi de la data de creació, contingut del disseny i cessió de drets de pro
pietat intel·lectual (si s’omple la clàusula opcional, en cas contrari, eliminar).

Barcelona,
Signat

de

de 201_
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3. DECLARACIÓ JURADA
REGISTRE ESPECIAL DE CREACIONS DE DISSENY
Sol·licitud de Registre Núm.

Nom i cognoms:
DNI núm.:			

col·legiat/da núm.:

A l’efecte de la inscripció corresponent a aquesta sol·licitud, DECLARO:
1. Que l’obra de la qual sol·licito la inscripció és de la meva exclusiva creació.
2. Que no ha estat inscrita a d’altres registres públics ni privats excepte aquells dels quals adjunto el comprovant
d’inscripció.
Barcelona, 		
Signat
Diligència: (a omplir pel mateix Registre)
L’interessat adjunta comprovants d’inscripció als següents registres:
Registre:
Núm. d’inscripció:
Data:

de		

de 201_

