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CCOO de Catalunya dona suport
a la iniciativa per una llei que
garanteixi el dret a l’habitatge

Davant la crisi crònica de l’habitatge que està patint
la classe treballadora, provocada per l’especulació
immobiliària sense límits, per l’apropiació desregulada d’un dret bàsic, per la manca d’habitatge públic, per la devaluació dels salaris i la precarització
del mercat laboral, CCOO de Catalunya considera
que és urgent i absolutament necessària l’aprovació
de la llei que garanteixi de manera efectiva el dret
a l’habitatge.
Davant la situació de milers de joves incapaços
d’aspirar i dur a terme un projecte de vida digna,
la de milers de dones treballadores amb càrregues
familiars que no poden pagar els lloguers abusius, la
de milers de famílies que estan sent expulsades de
les seves llars i els seus barris, exigim l’aprovació de
la llei d’habitatge, una llei que reguli els preus dels
lloguers d’acord amb els ingressos de la població i
que prevegi l’ampliació del parc públic d’habitatge.
Així mateix, exigim el fre als desnonaments sense
alternativa habitacional digna.
Manifest i concentració
Des de CCOO hem treballat en la redacció i l’impuls
del manifest “Iniciativa per una llei que garanteixi
el dret a l’habitatge” al costat d’altres organitzacions de la societat civil i del moviment per
l’habitatge, com la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i el Sindicat de Llogateres, i hem
donat suport a la convocatòria per a la concentració que va tenir lloc el 20 de març, davant de
la Delegació del Govern.
El manifest conjunt, el trobeu en aquest enllaç.

editorial

Via Crucis de
la indústria
catalana
Aviat farà un any de l’anunci, per part de Nissan, del tancament de les seves plantes a Catalunya, amb una afectació de 3.000 llocs de
treball directes i més de 20.000 d’indirectes.
Actualment tot està pendent del procés de reindustrialització, que suposaria el salvament d’un
gran nombre de llocs de treball i no perdre més
pes industrial a Catalunya. Lamentablement,
però, Nissan no ha estat l’única mala notícia
que hem rebut en els darrers mesos en relació
amb la indústria catalana. Una llarga llista
d’empreses, moltes d’elles molt emblemàtiques, han passat a fer més profunda la crisi que
està patint el sector industrial a casa nostra. Un
autèntic Via Crucis que s’està emportant milers
de llocs de treball i que està deixant un autèntic
desert en el mapa industrial de Catalunya. Les
crisis de Bosch, U-Shin, Tachi, Italco, TE Connectivity, Girbau, Coca-Cola, Acciona, Faurecia,
Nobel Plastiques, entre d’altres, demostren que
la indústria catalana requereix una implicació
intensa dels governs de Catalunya i Espanya, i
ara per ara no ho estan fent. Cal abordar amb
determinació la transformació de la indústria
en el marc d’un pla industrial amb cara i ulls
per a Catalunya i el conjunt de l’Estat. Cal
incorporar polítiques d’ajuts a les empreses per al seu desenvolupament tecnològic i productiu, i per permetre
el manteniment de l’activitat i dels
llocs de treball. I, a més, ara tenim
una gran oportunitat per impulsar
l’economia amb els fons que han
de venir d’Europa amb el programa New Generation. Això sí,
cal participació i transparència en
la seva gestió perquè aquests diners vagin on realment han d’anar,
deixant de banda clientelismes i
interessos que res tenen a veure
amb els problemes reals de la
gent. Fem-ho bé per una vegada
amb la nostra indústria.

www.ccoo.cat
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La plantilla de Coca-Cola, en
lluita contra l’ERO
El 15 de març es va concentrar la plantilla
de Coca-Cola contra l’ERO presentat per
l’empresa i que afecta 360 llocs de treball
dels seus centres a Espanya. En el cas de
Catalunya, l’afectació d’aquest ERO és de
65 persones de les plantes de Cobega
Embotelladora de Catalunya i Beganet. La
concentració va tenir lloc davant l’Edifici
Il·lumina, on hi ha el centre d’Esplugues de
Llobregat.

Acord històric per a la
constitució d’una taula
d’equiparació de les condicions
laborals del transport sanitari
La representació dels treballadors i les treballadores del sector sanitari de Catalunya
va rebre el dia 19 de març el document
amb l’acord que s’ha aconseguit amb els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. El text de l’acord recull el següent:
“Per tot això els grups i la part social
veuen adient la constitució de la Taula
d’Equiparació del Transport Sanitari de Catalunya, que tindrà com a funció elaborar
un pla per equiparar progressivament
les condicions laborals del personal del
transport sanitari a les del personal del
Sistema d’Emergències Mèdiques. La
Taula d’Equiparació del Transport Sanitari
de Catalunya estarà composta per: Departament de Salut, grups parlamentaris,
representants sindicals de la Taula Negociadora del Conveni Autonòmic (CCOO,
UGT, USOC i SINDI.CAT) i la patronal del
transport sanitari ACEA, que tindrà com a
funció abordar el conflicte utilitzant com
base la resolució del Parlament de Catalunya 940/XII.”
Aquest acord històric posa fi a una llarga
lluita sindical pel dret laboral, la de mateix
treball, mateixes condicions, que ha esperonat els sindicats representants del sector
a aturar la vaga indefinida que es mantenia des del passat
mes d’octubre i a
preparar-se per al
repte que suposa
establir les bases
que portaran el sector d’ambulàncies,
progressivament, a
l’equiparació de les
condicions laborals
de tot el sector.

El CITE de CCOO i la Fundació ACSAR fan una
crida d’atenció sobre les noves desigualtats
provocades per la bretxa digital
Aquestes entitats han dut a terme una enquesta entre les famílies immigrades i
refugiades sobre els efectes de la bretxa digital a Catalunya
El Centre d’Informació per a Treballadors i Treballadores Estrangers (CITE-CCOO) i la Fundació Catalana de Solidaritat amb Persones Asilades i Refugiades (ACSAR) han dut a terme una
enquesta entre les famílies immigrades i refugiades sobre els efectes de la bretxa digital a Catalunya entre aquests col·lectius. Han contestat l’enquesta 202 famílies (de 33 nacionalitats diferents), entre persones usuàries de les oficines del CITE i de diferents entitats representatives
dels col·lectius immigrants a tot Catalunya.
El resultat de l’enquesta és alarmant i marca una tendència
preocupant. Entre altres dades, l’enquesta posa de manifest
que el 40 % de les famílies entrevistades no tenen accés a
Internet a casa; el 86 % no fan teletreball; el 70 % no coneixen
com accedir a les gestions administratives en línia (cita prèvia
als serveis públics, al SOC, al SEPE, presentació de documents
i prestacions…), i, finalment, el 45 % dels infants no tenen
accés a l’educació en línia.
La Fundació ACSAR i el CITE consideren que aquestes dades
posen de manifest la importància de la bretxa digital que
afecta aquestes famílies i denuncien que aquesta situació és
un factor de discriminació i d’empitjorament de les desigualtats a tots els nivells (laboral, gestió
administrativa, estabilitat, accés a prestacions, desigualtat en el sistema educatiu…).
Propostes per revertir la situació
En aquest sentit, les dues entitats fan una crida d’atenció sobre aquesta problemàtica i consideren que:
— Cal un estudi ampli sobre la bretxa digital entre les famílies immigrades i refugiades, promogut per les administracions, per veure l’abast real d’aquesta situació.
— S’han de prendre mesures per reconèixer l’accés a Internet com un dret que ha d’estar a
l’abast de tota la ciutadania.
— Cal que les administracions tinguin una atenció especial sobre els efectes d’aquesta bretxa
digital pel que fa a la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal de les persones immigrades i refugiades.
— És necessari dur a terme mesures de capacitació i formació adreçades a la ciutadania en
general, i a les persones immigrades en particular, sobre la utilització dels recursos digitals
vinculats a les gestions administratives en línia. En aquest sentit, s’haurien d’incorporar
continguts vinculats a les gestions en línia en els mòduls d’acollida previstos en la Llei
d’acollida de Catalunya.
— S’ha de promoure la formació sobre teletreball i drets mitjançant les administracions laborals, les patronals i els sindicats.
— S’han d’articular mesures urgents per posar fi a la bretxa digital en l’educació per assegurar
realment una escola inclusiva i que operi com a motor d’ascens social.
— S’ha d’instar les empreses que subministren Internet a abaixar els preus i cal que els serveis
que presten estiguin a l’abast de la majoria de la població, com a part de les seves polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC).
— Les administracions han de prioritzar polítiques per actuar i combatre “l’analfabetisme digital” i la bretxa digital com a nous factors de desigualtat.
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CCOO dona suport a la iniciativa Right2Cure
per a la supressió de les patents de les vacunes
contra la COVID-19
Que els productors de vacunes contra la COVID-19 en comparteixin el
coneixement i la tecnologia
Ara que es compleix un any des que l’OMS va
declarar la pandèmia de la COVID-19, i en un
moment en què les vacunes s’han convertit
en la gran esperança per controlar l’expansió
del contagi, CCOO s’ha sumat al Comitè Right2Cure a Espanya per donar suport a la iniciativa ciutadana europea per a la supressió de les
patents, que ja ha arribat a les 100.000 signatures. Necessitem el teu suport, signa la petició a: https://noprofitonpandemic.eu/es/.
L’objectiu de la iniciativa és impulsar una
proposta legislativa per instar la Comissió
Europea que els productors de vacunes, com
Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Moderna,
comparteixin els coneixements i la tecnologia
de les vacunes, renunciïn a les patents de manera temporal i permetin una producció de
les vacunes a escala mundial que n’asseguri
un accés universal. Per fer-ho, la coalició necessita recollir un milió de signatures.

NECESSITEM EL TEU SUPORT, SIGNA LA PETICIÓ:

https://noprofitonpandemic.eu/es/

Compartir la tecnologia eliminaria obstacles, permetria augmentar la producció actualment retardada i garantiria la igualtat
d’accés a les vacunes per a tothom a tot el
món. D’aquesta manera s’acceleraria la vacunació mundial, cosa que evitaria l’aparició
de variants més agressives i letals. A escala mundial, les dades d’UNICEF citades per
Oxfam suggereixen que només el 43 % de la
capacitat de producció de vacunes COVID-19
declarada s’està utilitzant actualment per a les
vacunes aprovades.

En el passat, els drets de propietat intel·lectual s’han suspès per fer front a grans crisis sanitàries. Jonas Salk, l’inventor de la vacuna contra la poliomielitis, va permetre que sortís al
mercat sense patent. Durant la crisi del VIH, milions de persones van morir perquè no podien
permetre’s el tractament i la protecció. Després d’una batalla d’una dècada, les empreses
farmacèutiques es van veure obligades a permetre excepcions a les patents. El món no es
pot permetre esperar tant.
Tot i que la investigació i el desenvolupament de vacunes i tractaments s’han finançat en gran
part amb diners públics, les empreses han obtingut les patents i el monopoli d’explotació per
a vint anys. Aquesta posició de monopoli garanteix beneficis abusius enmig d’una pandèmia a
costa de vides humanes.

El subministrament de vacunes segures i
eficaces per a tothom s’està racionant artificialment a causa de la protecció dels drets
exclusius i dels monopolis de les corporacions farmacèutiques, tal com ha demostrat
l’Aliança Popular per a les Vacunes (People’s
Vaccine Alliance).

Des de la iniciativa ciutadana europea Right2Cure es recorda que: “Les inversions públiques
han de produir béns públics que beneficiïn tothom, no generar beneficis per als alts executius, accionistes i especuladors. La Comissió Europea ha de suspendre l’actual sistema de patents, els monopolis i el secretisme per oferir unes vacunes accessibles a tothom. Amb la nostra
iniciativa ciutadana europea tenim el poder d’obligar-los a fer-ho. Així mateix, amb l’objectiu
d’immunitzar la major quantitat de persones exigim a la UE que no limiti l’administració de
vacunes a cap de les ja existents i que hagin superat els controls de la mateixa UE i de l’OMS.”
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La pressió sindical permet un
acord per a la plantilla d’Acciona
amb absoluta seguretat jurídica i
basat en l’ocupació

Les federacions d’Indústria de CCOO i CGT
van desbloquejar el cap de setmana del 13 de
març el conflicte d’Acciona amb una negociació basada en l’ocupació. Concretament, es
va aconseguir que la multinacional acceptés
la recol·locació d’un mínim d’entre 80 i 100
persones treballadores del Grup Acciona en
un any, així com una quantitat lineal de 2.200
euros per a aquelles persones que, tot optant
per aquesta recol·locació, no mantinguin
l’ocupació per causes alienes a elles. També
es va pactar la contractació d’una empresa
d’outplacement per a qui opti per desvincular-se de la borsa d’ocupació.
Aquest pacte tancat amb la multinacional va
ser utilitzat per UGT i pel Col·lectiu Ronda per

descavalcar de l’acord entre CCOO i CGT, signant-lo
a la baixa amb l’empresa
i sense cap mena de garantia, en la mateixa línia
del seu fallit acord transaccional o la seva denúncia de cessió il·legal o
el seu missatge compartit
d’“ens sumem als diners
perquè és impossible
aconseguir ocupació”. Aquesta ha estat la
seva gran aportació a la resolució del conflicte: una forma fallida del seu sindicalisme
de classe.
Abans del judici previst al Tribunal Superior
de Justícia el passat 17 de març, CCOO i CGT
van arrencar a Nissan i Acciona un acord basat en l’ocupació que s’havia assolit aquell
cap de setmana. I ha estat possible gràcies
a la valentia de la nostra secció sindical i gràcies al manteniment dels valors del sindicalisme de classe, que demana ocupació tant a
Nissan com a Acciona, en els seus conflictes
respectius. Treball per a Nissan i diners per
a la resta és com alguns defensen la classe
treballadora, però no és el cas de CCOO.

Mor l’històric delegat del Grup Seat
Pedro Camacho
Ens ha deixat Pedro Camacho, històric delegat
de CCOO del Grup Seat, que va arribar a ser secretari general de la Secció Sindical a Gearbox.
El Pedro va ser un d’aquells lluitadors que va fer
possible l’avenç de drets laborals i polítics en
aquest país i va viure, amb molts companys i
companyes, moments molt difícils, en què fins
i tot es va dubtar de la continuïtat de Seat i de
les indústries proveïdores i auxiliars. No oblidarem el seu exemple.

Acord a Girbau
que redueix
les persones
afectades per
acomiadament
El Comitè d’Empresa de Girbau (format
per 16 membres de CCOO i 1 de la Intersindical-CSC) ha signat un acord amb la
direcció de l’empresa que redueix els acomiadaments previstos inicialment de 76
a 48. A més, d’aquests 48 afectats, 9 seran
prejubilacions amb un acompanyament
durant 3 anys amb el 90 % del salari net i
10 sortiran amb baixes incentivades, amb
una indemnització mínima de 12.000 euros
i una màxima de 18.000 euros.
Finalment, seran 29 les persones treballadores que tindran una sortida de l’empresa
amb les condicions pactades al preacord,
que recull indemnitzacions de 36 dies per
any treballat, amb 30 mesos de límit, una
aportació lineal de 400 euros per any treballat i una indemnització màxima total de
90.000 euros.

I també, ens ha deixat
Eloy Serrano
CCOO lamenta la mort
d’un dels seus històrics
sindicalistes: Eloy Serrano Calvo, de CCOO
a l’antiga Pegaso. Compromès amb la lluita
obrera i veïnal, l’Eloy
ens deixa el seu exemple, que perviurà per
sempre.
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Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

Altres actualitzacions
i novetats
Aprendre a conduir
AUTOESCOLA ZONA F - 8 centres a Barcelona, 3 a l’Hospitalet i 1 a Esplugues
Descompte del 15 % en les seves tarifes per a diversos carnets de conduir i altres
cursos.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3798
AUTOESCOLA DOMÈNECH - Vilanova i la Geltrú
Del paquet promocional existent per a cotxe o moto, en el moment d’apuntar-se es
REGALARÀ la matrícula i 1 hora extra del paquet escollit.
Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=301
CFC MARTI, SL - Centres a Guissona, Agramunt i Artesa de Segre
Descompte del 30 % al 60 % en funció del tipus de curs.
Vegeu-ne més informació a:
Guissona: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1378
Agramunt: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3678
Artesa de Segre: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3679

Certificats mèdics
CENTRE MÈDIC LESSEPS - Barcelona
Descompte del 40 % en els certificats mèdics per al carnet de conduir —35 euros
(taxes de la DGT no incloses)— o altres permisos o llicències. Altres avantatges.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=38
CENTRE MÈDIC EL SEGRE - Lleida
Descompte del 15 % a les revisions mèdiques per a l’obtenció del carnet de conduir
i descompte del 10 % a les revisions mèdiques per a l’obtenció del permís d’armes.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=114
HCG SERVICIOS SANITARIOS - 2 centres a Barcelona, 2 a Badalona i 1 a l’Hospitalet
Carnets de conduir: obtenció i renovació: 30 euros + taxes de la DGT. Psicotècnics exàmens mèdics per fer oposicions, cursos del SOC…: 30 euros.
Barcelona: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=398 i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=571
Badalona: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=544
L’Hospitalet: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=587
CENTRE DE DIAGNÒSTIC TARRAGONA
20 euros per a certificats mèdics i psicotècnics. Obtenció i renovació de permisos de
conduir B i opció de gestió gratuïta per als tràmits de renovació dels permisos de
conduir, amb només el pagament de les taxes. 30 % de descompte en certificats i
psicotècnics per a altres permisos.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=724

RÈNTING SEAT
Preus exclusius per a l’afiliació de CCOO. Per exemple, Seat Ibiza des de 238,98
euros/mes.
Inclou: manteniment, neumàtics, assegurances de vehicles, línia d’atenció al
conductor, assistència a la carretera i gestió de multes.
Preus: 48 mesos i 60.000 km (no inclouen l’IVA).
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1898
CLÍNICA DENTAL LES ESCOLES - Som Riures (dentistes solidaris) - Terrassa
Preus bonificats en una mitjana del 20 % de descompte respecte dels preus no
bonificats.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3718
ASSOCIACIÓ SOM RIURES (dentistes solidaris) - Terrassa
Promou l’assistència odontològica de persones en risc d’exclusió social i/o sense
recursos o amb recursos econòmics limitats. També realitza una tasca divulgativa,
de prevenció i assistencial per a la societat en general.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3740
ÒPTICA ORTOPÈDIA SANT JORDI - 25 centres a diverses poblacions (Cerdanyola, El
Prat, L’Hospitalet, Martorell, Molins de Rei, Olesa, Palleja, Ripollet, St. Andreu de
la Barca, Sant Boi, Sant Feliu Ll., Sant Joan Despí, St. Vicenç dels H. , Sta. Coloma
Gramenet, Viladecans)
40 % de descompte en una àmplia gamma d’ulleres de sol i graduades i en lents
oftàlmiques i 10 % de descompte en lents de contacte i en una àmplia gamma de
productes d’ortopèdia. Excepte marques o productes puntuals.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3738
POBLE ESPANYOL – Barcelona
Espectacular exposició de més de 30 dinosaures on podreu veure alguns de més de
9 metres de longitud, animats o fins i tot un cap de T-REX!.
Del 27 de març al 30 de maig amb un preu especial de 7€ per les persones afiliades
a CCOO.
Vegeu-ne mes informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

6
Núm. 367 - dijous, 27 de març de 2021

Campanya de la renda 2020

IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2020 a CCOO
cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic.
BARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF
UATAE Catalunya
Via Laietana, 16 - 08003 Barcelona
Per demanar hora, truca al tel. 93 050 26 69, de 9.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h
o envia un correu a: renta@uatae.org
Data d’inici: 6 d’abril
Atenció presensical: cites convingudes

COMARQUES GIRONINES
BARNEDA ASSESSORS
Carrer del Nord, 17, 3r 2a - 17001 Girona
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 972 206741
A/e: marta@barneda.cat
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: hores convingudes

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA
GRANOLLERS
AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Carrer de Pius XII, 5-7 - 08400 Granollers
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816
A/e: aucore.tonicalderon@economistes.com
Data d’inici: 13 d’abril
Horari: dimarts i dimecres de 15 a 19 hores , i divendres de 9 a 14 hores
MATARÓ
S&E ASSESSORS, SCCL
Carrer de Castaños, 120 - 08302 Mataró
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 660 522 454
A/e: se.assessors@gmail.com
Data d’inici: 27 d’abril
Horari: dimarts de 16 a 19 hores i divendres de 9 a 13 hores
MOLLET DEL VALLÈS
ASESORÍA GALA, SCP - Silvia Sánchez
Rambla de Balmes, 10, 1r - 08100 Mollet del Vallès
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 570 25 66
A/e: gala@asesoriagala.com
Data d’inici: 21 d’abril
Horari: dilluns (esporàdic) i dimecres de 16 a 19 hores
VIC
AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Plaça de Lluís Companys, 3 - 08500 Vic
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816
A/e: aucore.tonicalderon@economistes.com
Data d’inici: 9 d’abril
Horari: dilluns de 9 a 13 hores

TERRES DE LLEIDA
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
Carrer d’Enric Granados, 5 - 25006 Lleida
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 263 666
A/e: irpf2019@infoserveis.eu
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 18 hores

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
MANRESA
PEDRO BALLESTEROS ORTIZ
Passeig de Pere III, 60-62 - 08242 Manresa
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 665 997 929
A/e: marc@pballesteros.com
Data d’inici i de finalització: del 26 d’abril al 25 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores;
divendres de 10 a 13 hores
SABADELL i TERRASSA
FRANCESC PONS SANJUÁN
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055
A/e: campanyarenda@gmail.com
Rambla, 75 - 08202 Sabadell
Data d’inici: 23 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores
Carrer de la Unió, 23 - 08221 Terrassa
Data d’inici: 22 d’abril
Horari: dimecres de 9.30 a 13.30 hores i dijous de 15.30 a 19 hores

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809
A/e: cmhconsultor@gmail.com
Carrer d’August, 48, 1a planta - 43003 Tarragona
Data d’inici: 12 d’abril
Horari: dilluns i dimecres de 15.30 a 19 hores
Plaça d’Antoni de Villarroel, 2, baixos - 43204 Reus
Data d’inici: 12 d’abril
Horari: dijous de 15.30 a 19 hores

DOCUMENTACIÓ:
Les persones afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Per tal de possibilitar l’assessorament s’haurà d’aportar la declaració del 2019, el DNI i, si
escau, qualsevol altra documentació que sigui necessària.
TARIFES DEL SERVEI:
Aquest és un servei professional extern i no és gratuït. Té unes tarifes reduïdes acordades
que cal abonar i que són:
SIMPLIFICADA INDIVIDUAL.................. 35 euros
(parella quan són dues d’individuals; persona no afiliada: 40 euros)
SIMPLIFICADA CONJUNTA ..................... 40 euros
ORDINÀRIA
Amb un arrendament........................ 40 euros(1)
Amb cartera d’accions....................... 40 euros(2)
Amb venda d’immoble...................... 45 euros
Professionals estimació directa ........ 50 euros
Professionals estimació objectiva ..... 40 euros
(1)
(2)

Increment de 5 € per immoble arrendat.
Increment de 5 € per cada cartera.

Cal recordar que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que es pot deduir quan
es faci la declaració anual de la renda, tal com marca la Llei de l’IRPF. La deducció pot
comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas de necessitar un certificat per justificar les quotes satisfetes durant l’any 2020, es pot sol·licitar
directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des del web de la seu electrònica de
CCOO de Catalunya.

