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INFORMACIÓ  
PER AFILIAR-SE 

_______________________________________________________ 
 
REQUISITS 
 
Podran afiliar-se al Sindicat de la Imatge UPIFC els/les qui treballin 
com assalariats/des dels sectors de la fotografia i de la imatge en 
general, del periodisme i la comunicació, dels mitjans de comunicació 
i de la indústria audiovisual, així com els/les que hi treballin en règim 
de cooperativa, i també els/les professionals i tècnics /ques que hi 
treballin per compte propi sense tenir treballadors a càrrec, si 
acrediten INDISTINTAMENT: 
 
 alta en el cens tributari de qualsevol especialitat de l’àmbit.  

 

 cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) 
de la Seguretat Social per activitats vinculades a l’ambit. 

 

 ser membre de ple dret del Col·legi Professional de l’Audio-
visual de Catalunya (CPAC), Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de 
Catalunya (CODGC), Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), 
o d’institucions equiparables d’altres països o d’organitzacions 
d’arreu del món similars al Sindicat. 

 

 ser corresponsals amb alta legal en altres països. 
 

 alguna de les següents situacions:  
 

o Graduació per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC), o equivalent de centres docents de la UE o d’altres 
països. 

 

o Llicenciatura per qualsevol de les universitats catalanes 
en Audiovisual, Ciències de la Comunicació, Periodisme, 
Belles Arts, o similars d’altres països. 
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o Postgraus i Màsters de Fotoperiodisme, Periodisme, 
Audiovisual, o altres àrees acadèmiques de l’àmbit 
d’afiliació impartits per universitats catalanes o d’altres 
països. 

 

o Cicle formatiu de Grau Superior en fotografia, il·lustració, 
animació audiovisual, gràfica audiovisual o publicitària. 

 

o Grau Superior d’il·luminació, captació i tractament 
d’imatge, producció i realització d’audiovisuals, disseny i 
arts plàstiques. 

 

o Grau Mitjà de Laboratori d’Imatge i Video. 
 

o Grau Mig d’Assistent al producte gràfic. 
 

o Altres cicles formatius reglats en les diferents àrees de 
l’àmbit d’afiliació, i altres titulacions equiparables en 
imatge, so, arts plàstiques i oficis. 

 

o Programes docents i cicles formatius impartits pel Sindicat 
o formació professional equiparable en qualsevol de les 
especialitats de l’àmbit d’afiliació.  

 
 
PROCEDIMENT 
 

1. Les persones que es vulguin afiliar ho sol·licitaran a la 
Secretaria del Sindicat, fent aportació de la documentació 
acreditativa de la seva activitat professional i emplenant el 
formulari d’inscripció amb les dades necessàries i l’expressa 
declaració d’acatar els Estatuts. En el cas dels qui, pel seu àmbit 
laboral i/o professional i/o territorial correspongui la integració 
en una secció sindical d’empresa o d’àmbit territorial i/o 
d’especialitat professional, es podrà demanar, a més, l'aval de 
dos afiliats/des inscrits/es a la secció constituïda i/o d’altres 
requisits que s’estableixin reglamentàris. 
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2. El/la Secretari/ària Tècnic/ca lliurarà als afiliats/des i a les 
persones adherides els elements acreditatius d'acord amb el 
que s'estableixi reglamentàri.  
 

 

OBSERVACIONS x CARNET DE PREMSA 
 
• Pel carnet de premsa, els/les interessats/des que no tinguin 

relació laboral acreditaran la vinculació amb l’àmbit mitjançant 
una carta signada per persona responsable d’una empresa, o bé 
amb l’aval de dos membres del Sindicat que tinguin una 
antiguitat d’afiliació mínima de dos anys amb carnet de premsa. 
El Consell Directiu podrà establir altres requisits complementaris 
per acreditar la vinculació amb el medi.  
 

• El carnet de premsa s’expedirà automàticament als afiliats/des 
que siguin, o hagin estat recentment, membres de ple dret del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, d’entitats equiparables 
d’altres països, o d’organitzacions de reconeguda solvència en 
el sector premsa, encara que no hi hagi establert cap protocol 
de col·laboració mútua.  
 

• La Comissió Executiva podrà demanar periòdicament l’actua-
lització de la documentació necessària per a les acreditacions 
de premsa i d’altres específiques. La manca d’actualització de 
les dades i/o dels documents que s’escaigui comportarà la 
devolució de l’acreditació per part de l’interessat/da.  
 

• En cas de pèrdua o robatori de la/les acreditació/ns -i per raons 
de seguretat molt en particular la/les de premsa el/la titular ha 
de formular denúncia formal davant l’autoritat governativa que 
s’escaigui i trametre’n còpia al Secretari/a Tècnic.  
 

• La baixa en la condició de persona afiliada o adherida comporta 
l’obligació de retornar tots els elements d’acreditació del 
Sindicat (carnet, cartera portacarnet, tarjeta anual, braçal i/o 
jupetí de premsa, i d’altres que n’hi haguera).  


