EL JORGC – EL COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D’ORFEBRES,
DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA
El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de
Catalunya (JORGC) agrupa a tots els professionals que es dediquen a
aquestes activitats a Catalunya.
La indústria a Catalunya és probablement la més gran d’Espanya, concentrant
al voltant del 25% del consum.
JORGC – Natura I estructura
El JORGC va ser el primer Col·legi d'aquest sector que es va constituir com a
corporació de dret públic del món, des que es va fer la seva assemblea de
constitució a l'octubre de 2002.
Cal remarcar que aquest model es considera, a nivell espanyol, com el model
líder i pioner, pel que amb posterioritat altres comunitats (Galícia, Cantàbria) ja
ho han usat i d’altres estan en tràmits.
Des que es va aprovar la validesa dels seus estatuts per la Generalitat de
Catalunya en el 2003, tota persona que desitgi exercir la professió a Catalunya
ha de ser col·legiat, per obligació legal, igual que passa amb altres professions.
En l'actualitat (dades agost 2010), els seus 1.800 membres s'agrupen de la
següent manera:
Total per Seccions
Comerç
Fabricants
Gemmòlegs
Rellotgers
Dissenyadors

nombre
%
1.225
68%
581
32%
135
8%
83
5%
93
5%

(un mateix col·legiat pot estar adscrit a vàries seccions), per tant la
suma de % és superior a 100%)

Total
Demarcació
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Altres

per
%
1.389 78%
9%
159
4%
77
9%
161
6

Els Joiers escullen als seus representants mitjançant eleccions cada quatre
anys. Les últimes van ser al novembre del 2006, sent l'actual president del
JORGC en Damià Matamala i Garrós.
Objectius i serveis
Com a Col·legi professional, els seus objectius fonamentals són tres:
• Impulsar la transformació i pràctiques de les professions que agrupa en
forma concorde a les noves demandes de la societat, garantint la seva
qualitat.
• Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions,
autoritats i la societat en general.
• Donar serveis específics als seus col·legiats
Al respecte, aquests són alguns dels serveis que el JORGC ofereix:
1. Un laboratori de metalls reconegut per la Generalitat, amb la capacitat de
contrastar (validar la llei de l'or i la plata amb un contrast-marcat de garantia),
homologat per pràcticament tots els països. Solament hi ha un altre en tota
Catalunya.
2. Un laboratori d'anàlisi gemològic, reconegut pel CIBJO (Confederation of
Internacional Boards of Jewelries Organization).
3. Una escola JORGC de formació en tècniques de joieria, que també ofereix
cursos “a mida” per a les empreses i de gestió.
4. Un servei d'assessoria fiscal i laboral.
5. Defensa jurídica en els casos de robatori amb violència.
6. Tramitació de documentació varia per a expedients de consum, permisos
d'armes, etc.
7. Representació sectorial davant Cossos de Seguretat i organismes públics.
8. Una borsa de treball a través de la seva pàgina Web.
9. Convenis específics amb diverses empreses líders en els seus sectors
(banca, assegurances, advocacia, telecomunicacions, turisme) per a oferir
condicions molt més avantatjoses que les de mercat.
El JORGC conta amb una delegació pròpia en cadascuna de les tres restants
províncies catalanes (Girona, Lleida i Reus).

Igualment, hi ha diverses Agrupacions Territorials que duen la veu del territori.
Per a més informació:
INTERPROFIT
Nerea Idoeta/Carlos Fernández
Telèfon: 93 467 02 32

