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CCOO presenta l’informe
anual sobre pobresa laboral
que mostra que 351.000
persones treballadores són
pobres malgrat tenir una feina
CCOO de Catalunya ha presentat aquesta setmana l’informe anual sobre pobresa laboral, amb el títol “Una aproximació a la pobresa en el treball. Impacte de la
COVID–19 a la província de Barcelona i al conjunt català. 2021”
persones treballadores. Aquests elements són
el mercat de treball, la situació de les llars i el
sistema de protecció social. Aquestes tres variables aporten informació rellevant per dur
a terme aquesta aproximació a les situacions
de pobresa que envolten el treball i, des de
fa dos anys, situacions afectades directament
pel context de pandèmia.

En aquest informe, s’hi ha volgut plasmar
l’impacte que ha tingut la crisi sanitària originada per la COVID-19 i la posterior normalització de la situació de la pandèmia el 2021,
en el mercat de treball a Catalunya i a la província de Barcelona, en concret. El document
permet conèixer com aquest impacte ha pogut incidir en les vides de les treballadores i
treballadors. Tal com s’ha fet en anteriors edicions on s’ha abordat el concepte de pobresa
laboral, els autors han analitzat tres factors o
pilars que expliquen l’empobriment de les

Algunes dades destacades
L’informe recull dades rellevants que fan una
aproximació a la pobresa en el treball a la
província de Barcelona i també al conjunt de
Catalunya. Dades com que el 2021 hi va haver
24.000 llocs de treball menys que el 2019 (–
0,7 %); que 104.000 llars no tenien ingressos
laborals i que, com a conseqüència, hi havia
175.000 persones afectades; que un 14,7 %
(+ 425.000 persones) de la població ocupada
va fer teletreball; que 77.100 persones assalariades van fer hores extres no remunerades
(5,4 hores extres per persona assalariada); que
creix l’ocupació d’operadors d’instal·lacions
i personal tècnic, però baixa en ocupacions
elementals; que 10.400 llocs de treball a jornada completa s’han deixat de generar en
plena pandèmia; que hi havia 477.000 persones més en situació de desocupació; que un
66,1 % de les persones sense feina no tenen
protecció per atur, i que hi ha un 10,9 % de
taxa de pobresa laboral, unes 351.000 persones treballadores afectades.

editorial

Els bons
números de la
reforma laboral
Ja han passat tres
mesos
des
de
l’aprovació de la reforma laboral i el seu
efecte sobre la qualitat de l’ocupació és
evident. Les dades
ho demostren. Un
37,1 % dels contractes signats el mes
de març han estat
indefinits, cosa que suposa un augment
de prop de vint punts en relació amb
l’escenari anterior. La nova contractació
indefinida augmenta un 154 % respecte
de l’any 2021, ni més ni menys. Continua
també la creació d’ocupació amb un increment del nombre d’afiliats i afiliades
a la Seguretat Social de gairebé 26.000
persones. I això contradiu qui situava
la reforma com un element d’inhibició
per a la recuperació del mercat de treball. Ans al contrari. Però la forta irrupció
d’una inflació descontrolada està posant en risc aquesta recuperació i afecta molt especialment les rendes més
baixes. L’escenari al qual ens enfrontem reclama un pacte de rendes que
asseguri el poder adquisitiu de salaris,
prestacions i subsidis i que canviï el sistema de fixació de preus energètics que
amenaça l’estabilitat i la resiliència del
teixit productiu. La situació d’extrema
precarietat a la qual es veuen exposats
els col·lectius més vulnerables (ingressos salarials inferiors a l’SMI, pensions
mínimes i no contributives, persones
registrades a l’atur) reclama ajuts específics directes i l’increment inajornable
de l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya, congelat des de fa dotze
anys, i que determina la quantia de la
renda garantida de ciutadania, que és
un suport de milers de persones sense
recursos.

www.ccoo.cat
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Un acord permet desconvocar
la vaga a La Charcutería
Alemana
El Comitè d’Empresa i la direcció de La
Charcutería Alemana van assolir un acord,
amb la mediació de l’Administració, amb
el qual va quedar desconvocada la vaga
prevista del 6 al 10 d’abril. L’acord permetrà normalitzar les relacions laborals a
l’empresa, i no hauria estat possible sense
l’ampli suport de la plantilla a la mobilització convocada pel comitè d’empresa.
Amb aquest acord l’empresa ha retirat
l’amonestació imposada a una de les delegades del comitè, i els expedients que
havia obert a tres dels membres del comitè per acomiadar-los, finalment, han quedat en una amonestació escrita. A més, es
compromet a no prendre mesures contra
les persones que han secundat la vaga.
També s’ha acordat l’establiment de protocols i de procediments que permetin
normalitzar les relacions, l’organització del
treball i les condicions laborals, així com
la presentació de mesures preventives i
l’actualització de l’avaluació de riscos per
garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de l’empresa.

Defectes estructurals del mercat de treball
Un any més hem pogut evidenciar els defectes estructurals que arrossega el nostre mercat
de treball, que, més sovint del que seria desitjable, es tradueixen en el flagell de la pobresa
laboral, és a dir, la que afecta els treballadors i
treballadores que, malgrat tenir una feina, no
tenen garantits uns ingressos mínims per viure dignament. Mirar al futur per plantejar solucions als reptes i a les incerteses comporta
voler corregir la dualitat del mercat de treball
i creure que la recuperació no passa per precaritzar més els llocs de treball d’escàs valor
afegit i amb condicions de treball precàries,
sinó per corregir les desigualtats existents. De
la mateixa manera que no es pot tolerar, en
cap cas, la presència de treball extraordinari
no retribuït, fet que comporta assumir grans
càrregues de treball, a més de fer-ho a cost
zero per part de l’empresa.

Per tot el que s’ha exposat, i davant la situació d’incertesa en la qual ens trobem, CCOO
exigeix als poders públics que vetllin per
revertir la situació de la manera més igualitària possible, posant al centre la ciutadania.
Creiem que la recuperació i la transformació
d’un teixit productiu que ha esdevingut inútil,
excloent i precaritzador de les condicions de
treball, per un model que aposti fermament
per l’ocupació de qualitat, ha de servir per
evolucionar cap a la plena ocupació en sectors modernitzats, adaptats, amb robustesa
per afrontar nous reptes econòmics i contribuir al benestar de les persones, garantint una
vida digna als treballadors i
treballadores i a la ciutadania en general.
L’informe, el podeu trobar
en aquest enllaç

Javier Pacheco es reuneix amb
Salvador Illa i Jèssica Albiach

La Caminada pel treball digne i
l’economia solidària
El proper 8 de maig organitzarem, amb la
Fundació Esperanzah, la tercera edició de
La Caminada. Una iniciativa que combina
la dimensió lúdica i reivindicativa per un
desenvolupament sostenible i inclusiu.
Un espai que ressalta el vincle històric de
la comarca amb el treball i amb el patrimoni industrial, hídric i cultural. I, a més,
valora la força socialitzadora del treball,
l’ocupació de qualitat i el fet d’avançar
en la presència de l’economia social i solidària com a eina de cohesió social i vertebració del territori.
A La Caminada, s’hi han volgut sumar diferents entitats socials i administracions, i els
recursos que s’obtinguin aniran destinats
íntegrament a la campanya d’emergència per
a la població refugiada
d’Ucraïna que lideren
l’Associació
Catalana
per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO.
Si en voleu més informació:
www.lacaminada.cat

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va
visitar la seu de CCOO de Catalunya, el passat dimarts, en el marc de la seva ronda de
contactes amb els agents socials i econòmics
per analitzar els efectes de la crisi d’Ucraïna i
presentar el pla del seu partit. Illa es va reunir
amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i amb una delegació de la
direcció del sindicat, a qui va demanar treballar coordinadament per donar una resposta
adequada. El primer secretari del PSC va exposar a Pacheco la idea que és moment de
replantejar quins projectes es presenten als
fons europeus i que han de ser fruit d’acords
de país acordats amb els agents socials.
Pacheco va assegurar que aquesta crisi provocada per la guerra a Ucraïna no es pot tractar
igual que la de la pandèmia, ja que aquesta

és una crisi de demanda. Pacheco va reclamar
mesures concretes amb ajudes directes, incrementant l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el qual determina la
quantia de la renda garantida de ciutadania,
i que arribi a més gent a Catalunya. Pacheco
també va alertar que caldrà, amb tota seguretat, modificacions pressupostàries davant
d’aquesta crisi econòmica i social.
Ahir va ser el torn de la presidenta del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú, Jèssica
Albiach, qui es va reunir amb el secretari general de CCOO de Catalunya i el seu homòleg
de la UGT. Albiach va venir acompanyada del
diputat Joan Carles Gallego. Les mesures que
s’han de prendre de manera urgent amb motiu de les conseqüències de la guerra a Ucraïna van centrar la trobada.
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CCOO presenta l’informe “Precaritzar allò precari.
Treballadores de cures i neteja a domicilis en plataformes
digitals. Els casos de Clintu, MyPoppins i Cuideo”
CCOO ha presentat l’informe elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya “Precaritzar allò
precari. Treballadores de cures i neteja a domicilis en plataformes digitals. Els casos de Clintu, MyPoppins i Cuideo”.
El marc legal i la protecció social de les treballadores de la neteja i les cures en domicilis
particulars no depèn del tipus de treball que
desenvolupen, sinó de qui les contracta. Si la
treballadora està contractada per la família, serà
considerada treballadora de la llar, i el seu contracte s’ha d’emmarcar en el sistema especial
per a treballadors de la llar (SETL). Si, en canvi,
està contractada per una empresa dedicada a la
provisió de serveis de neteja de la llar familiar, la
treballadora estarà inclosa en el règim general
de la Seguretat Social (RGSS). És a dir, treballar
en una llar no és equivalent a ser treballadora
de la llar. Aquesta distinció té importants conseqüències, ja que el SETL es caracteritza per una
deficient protecció social en comparació amb
el RGSS, i, entre d’altres coses, exclou les treballadores del dret a la prestació d’atur.
Les raons habitualment adduïdes per no integrar les treballadores de la llar al RGSS inclouen
la justificació per motius històrics, la por a
l’extensió del frau a la Seguretat Social en la
percepció de la prestació d’atur, la incapacitat
de les famílies per assumir un augment dels
costos en la contractació de personal de cures, i, derivat d’això, la previsió d’un augment
de la informalitat en el sector. Això no obstant,
cap d’aquestes raons és suficient per justificar
el mecanisme de discriminació que constitueix el SETL, i que només troba explicació
en la molt escassa valoració social del treball
de cures, en la seva històrica feminització i, de
manera més recent, en l’elevada presència de
dones migrants entre la seva força de treball.
Com a element més vulnerable de la cadena,
les treballadores de la llar paguen amb els
seus drets laborals la ineficàcia institucional
per resoldre problemes estructurals del sistema, com ara la insuficiència de les pensions
i la pobresa entre la gent gran, la manca de
polítiques efectives de conciliació o la incapacitat econòmica de les famílies per fer front a
la cura d’un familiar malalt. Les plataformes de
cures i neteja es beneficien de l’existència del
SETL en la mesura que els facilita presentar-se
com a intermediàries entre la treballadora i la
persona que requereix el servei.

No obstant això, la doctrina judicial estableix
que la naturalesa dels contractes no es determina per la denominació que li atorguen
les parts, sinó per la realitat de les funcions
que en la seva virtut tinguin lloc. Amb aquest
punt de partida, hem centrat el nostre estudi
en la cerca d’elements susceptibles d’indicar
l’existència d’una relació laboral entre les plataformes i les seves treballadores, basant-nos
en els conceptes de dependència i alienitat,
en el sentit que s’expressen en l’article 1.1 de
l’Estatut dels treballadors.
Frau a la Seguretat Social
La recerca mostra com les plataformes de
neteja a Clintu i MyPoppins actuen principalment com a plataforma de treball informal,
existeixen nombrosos indicis de laboralitat
entre les plataformes i les seves treballadores.
Per aquest motiu, considerem que aquestes
plataformes concorren en un frau a la Seguretat Social pel fet de no donar d’alta les
treballadores al RGSS. La no concurrència de
tots els elements que defineixen una relació
laboral clàssica és característica del tipus de
treball que creen les plataformes i que s’ha de
contextualitzar en un procés de desconstrucció de les relacions laborals tradicionals. Ens
trobem davant d’un model a la carta, amb el
qual l’empresari fa ús d’aquells elements de la
laboralitat que li són necessaris o beneficiosos
mentre n’eludeix aquells que li representen
un cost econòmic o no li aporten cap benefici, com és contractar les treballadores i assumir els riscos de l’activitat econòmica. La clau
de l’èxit d’aquest tipus de model, doncs, no
rau en la innovació tecnològica, com es pretén, sinó en l’absoluta desprotecció dels seus
treballadors i, en aquest cas, treballadores.
D’altra banda, s’ha constatat que les plataformes varien les seves pràctiques i dinàmiques
d’empresa al llarg del temps amb l’objectiu
d’esquivar el màxim d’elements susceptibles
de comportar laboralitat en les seves relacions amb les treballadores. Les plataformes
aprenen de les experiències de plataformes
d’altres sectors —com les dels riders, que ja

tenen un recorregut judicial important en la
determinació de la laboralitat dels treballadors— i s’esforcen per no reproduir els elements probatoris que han determinat la laboralitat en aquests casos. Ens trobem, per tant,
davant del que podríem anomenar un moving target o objectiu en moviment. Avançar
en el sentit que ho va fer l’anomenada llei
rider, establint la presumpció de laboralitat
en la relació entre les plataformes i els seus
treballadors i treballadores i atorgant als seus
representants el dret d’informació sobre els
algoritmes que empra la plataforma, cosa que
proporciona als treballadors i treballadores un
escut protector davant de les lògiques empresarials individualitzadores.
En el cas de la plataforma de cures Cuideo, les
treballadores estan contractades en el marc del
SETL per la persona dependent o algun familiar. L’experiència de les treballadores de la llar
contractades a través de la plataforma Cuideo
mostra diferències amb la d’altres treballadores
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de la llar que són completament atribuïbles a
la plataforma. D’aquestes diferències probablement les més significatives són la pèrdua de la
capacitat de negociar el salari amb la família i
el desdibuixament de la figura de l’ocupador
perquè s’hi introdueix un tercer actor. No obstant això, es tracta d’una situació que revesteix
més complexitat que la de les plataformes de
neteja a demanda analitzades, i considerem
necessària més recerca en profunditat.
Augment de la precarietat
En relació amb els efectes que la irrupció de
les plataformes de neteja i cures ha tingut
sobre les condicions de treball de les treballadores, val a dir que les plataformes han
augmentat l’enorme precarietat que ja pateix
el col·lectiu. D’una banda, com hem vist, han
agreujat condicions preexistents com la baixa
remuneració, la vulnerabilitat davant de situacions de tracte abusiu o discriminatori, la
inseguretat i, en el cas de les plataformes de
neteja a demanda, també la informalitat. Per
altra banda, han incorporat nous elements
de precarització, característics del treball en
plataforma i que identifiquem amb el que es
coneix com a riscos psicosocials del treball,

principalment relacionats amb el control excessiu o la impossibilitat de desconnexió, que
creen ansietat, estrès i patiment psicològic,
especialment en el cas de les plataformes de
neteja a demanda. És en aquest sentit que
podem concloure que les plataformes tenen
l’efecte de precaritzar allò que ja és precari.
Pel que fa a necessitats concretes de les
treballadores, destaquen la necessitat
d’acompanyament psicològic, en especial
entre les treballadores de cures; la necessitat
de disposar d’espais on poder compartir amb
altres treballadores les seves experiències,
inquietuds i demandes; l’accés a formació, i
l’establiment per part de les plataformes de
sistemes de valoració de les hores necessàries
de treball per realitzar els encàrrecs de neteja
dels clients. Dotar les treballadores de la llar
de la protecció social que els ha estat negada,
reconèixer la laboralitat de les relacions allà
on pertoqui i prestigiar un treball que és valuós i central a la nostra vida són necessitats
que transcendeixen les condicions de treball
i de vida concretes de les treballadores i que
es fan imprescindibles per aconseguir una societat més justa.

PROPOSTES DE CCOO
• Presumpció de laboralitat en les
plataformes de neteja a demanda.
• Ratificació del Conveni 189 de
l’OIT.
• Incorporació completa de les treballadores de la llar al règim general de la Seguretat Social (RGSS).
• Implementació de polítiques públiques de suport a les famílies que
contracten.
• Incorporació de les treballadores
de la llar a la normativa de prevenció de riscos laborals.
• Formació especialitzada i en drets
laborals.
• Reforma de la llei d’estrangeria.
• Reforç de la Inspecció de Treball.
• Regulació específica per a plataformes.
• Reconeixement de la centralitat
del treball de neteja i de
cures en la societat.

L’informe, el podeu trobar
en aquest enllaç

CCOO es concentra el 7 d’Abril, Dia Mundial de la
Salut, per reivindicar millores per a tota la sanitat i la
dependència catalanes
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el
7 d’abril, CCOO va fer una concentració a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona per reivindicar millores per a tots els professionals que
es dediquen a tenir cura de la salut (pública,
concertada, privada, sociosanitària, recerca,
farmàcies, dependència…) i la ciutadania.
Per primer cop en molts anys s’ha aprovat per
a Salut un pressupost superior al d’anys anteriors, encara que insuficient. En aquest sentit,
és necessari revertir les retallades, tant pel que
fa a usuaris i usuàries com pel que fa a totes
les categories professionals que conformen el
sector de la cura del nostre país.
A més de les retallades, que van deixar el sistema sanitari i d’atenció a les persones sota
mínims, hem patit els efectes devastadors de
la pandèmia de la COVID-19. Onada rere ona-

da, hem vist incrementades les llistes d’espera
quirúrgiques, de proves diagnòstiques, de visites a especialistes i, fins i tot, per ser atès. A
la vegada, el personal que atén la ciutadania
està esgotat, ha patit molts contagis i moltes
baixes, sense ni tan sols equips de protecció
individual al principi de la pandèmia, amb
un gran desconeixement d’aquesta malaltia i
sense recursos ni materials ni humans.
Revertir les retallades
Ara toca que el Govern s’impliqui amb tot el
sistema i reverteixi d’una manera real les retallades: incrementant el personal i els recursos,
millorant l’accessibilitat al sistema de salut,
recuperant la presència als centres, revertint
les privatitzacions i, evidentment, millorant
les condicions laborals dels professionals que

hi treballen. En definitiva, millorar la qualitat
de les cures que la població de Catalunya es
mereix, ja que és un dels pilars fonamentals
de l’estat del benestar.
En aquesta línia, CCOO va donar suport i va
participar a la manifestació convocada a Barcelona per la Marea Blanca el passat 3 d’abril.
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ABRIL 2022

SOM ESSENCIALS
PER GARANTIR
#MésPrevenció
#28AbrilSomEssencials I #28AbrilMésPrevenció

Dia Internacional de
la Salut i la Seguretat
en el Treball

CCOO i UGT
convoquen vaga
a Correos els dies
1, 2 i 3 de juny

amb el suport de:

28 d’Abril, Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el Treball
Activitats centrals a Barcelona
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
09.00 h Espai Assemblea de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16)
— Inauguració de l’exposició “Som essencials per garantir la seguretat i la salut”
— Minut de silenci pels treballadors i treballadores que van perdre
la vida a la feina el 2021
JORNADA (sala d’actes de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16)
09.30 h Acreditacions i recollida de material
10.00 h Benvinguda i presentació, a càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció
Sindical i Transicions Justes de CCOO de Catalunya
10.15 h Estat actual de la salut laboral. Una visió crítica, a càrrec de Mònica
Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya
10.35 h La Inspecció de Treball en la seva vigilància dels serveis de prevenció
aliens, a càrrec de Pedro Checa, Raquel Menéndez i Carolina Holgado,
de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona
11.15 h Torn obert de paraula
11.30 h Eines sindicals per a la salut laboral, a càrrec de Marian Rodríguez,
responsable de Salut Laboral de l’FSC de Catalunya
12.00 h Torn obert de paraula
12.15 h Cloenda, a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya
ACTE REIVINDICATIU
12.30 h Sortida i marxa a peu per a l’acte reivindicatiu conjunt de CCOO i UGT
(pendent de concretar).

Les organitzacions majoritàries de Correos,
CCOO i UGT, amb més del 76 % de la representació, han decidit unitàriament convocar
vaga els dies 1, 2 i 3 de juny, i realitzar una manifestació fins al Parlament l’1 de juny.
Totes dues organitzacions sindicals porten
més de dos anys denunciant el desballestament de Correos implantat pel seu president,
Juan Manuel Serrano, nomenat pel PSOE després de la formació del Govern de coalició
el 2020, que ha emprès un procés de reconversió i de desballestament del servei públic
postal del nostre país, amb l’inacceptable aval
de La Moncloa. Aquest procés està provocant
la desil·lusió i la frustració dels treballadors i
treballadores de Correos. El seu model condemna Correos a ser un operador de paquets,
logístic i de càrrega de mercaderies, en el qual
el negoci pur i dur preval sobre el servei postal públic a la ciutadania, dins d’un marc ultraliberal que ni la dreta es va atrevir a implantar
tenint majoria absoluta. Serrano ha demostrat
ser un pèssim gestor que posa en risc la viabilitat i el futur de la major empresa pública del
país, i dona raons més que suficients per convocar una vaga que detingui el mal irreparable que s’està fent a Correos, que compromet
el futur de 47.000 treballadors i treballadores i
les seves famílies.
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Campanya de la renda 2021
IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2021 a
CCOO, cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu
electrònic. És un servei professional extern amb unes
tarifes reduïdes acordades.
BARCELONÈS

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA

UATAE Catalunya
Via Laietana, 16
08003 BARCELONA
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un
correu a: renta@uatae.org

ASESORÍA GALA, SCP - Silvia Sánchez
Rambla de Balmes, 10, 1r - (despatx d’assessorament 2)
08100 MOLLET DEL VALLÈS
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimecres de 16 h a 19 h; els dilluns, esporàdicament
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 570 25 66 o enviar
un correu a: gala@asesoriagala.com

BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Carrer de Pius XII, 5-7 -(despatx 17)
08400 GRANOLLERS
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: divendres de 9 h a 14 h i dimarts i dimecres de 15 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com

UATAE Catalunya
Carretera d’Esplugues, 68
8940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Data d’inici: 11 d’abril
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un
correu a: renta@uatae.org
VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
PEDRO BALLESTEROS ORTIZ
Passeig de Pere III, 60-62
08242 MANRESA
Data d’inici: 25 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de dimarts a dijous de
16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 665 997 929 o enviar un
correu a: marc@pballesteros.com
FRANCESC PONS SANJUÁN
Rambla, 75
08202 SABADELL
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimecres de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h, i divendres
de 9.30 h a 13.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un
correu a: campanyarenda@gmail.com
FRANCESC PONS SANJUÁN
Carrer de la Unió, 23
08221 TERRASSA
Data d’inici: 4 d’abril
Horari: dilluns de 9.30 h a 13.30 h i dijous de 15.30 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un
correu a: campanyarenda@gmail.com

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Plaça de Lluís Companys, 3 (despatx d’assessorament)
08500 VIC
Data d’inici: 11 d’abril
Horari: dilluns de 9 a 13 hores
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com
S&E ASSESSORS, SCCL - Albert Aspadero i Amat
Avinguda de Puig i Cadafalch, 193, 1r-1a
08302 MATARÓ
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 660 522 454 o enviar un
correu a se.assessors@gmail.com
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COMARQUES GIRONINES

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

BARNEDA ASSESSORS
Carrer del Nord, 17, 3r 2a
17001 GIRONA
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 972 206 741 o enviar un
correu a marta@barneda.cat

CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Plaça d’Antoni de Villarroel, 2, baixos, 43204 REUS
Data d’inici: 7 d’abril
Horari: dijous de 16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un
correu a cmhconsultor@gmail.com

TERRES DE LLEIDA
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
Carrer d’Enric Granados, 3-5
25006 LLEIDA
Data d’inici: 19 d’abril
Horari: dimarts i dijous de les 15 h a les 18 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 263 666 o enviar un
correu a lleida1@ccoo.cat

TORTOSA: declaracions de la renda en línia
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un
correu a cmhconsultor@gmail.com

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 2020, 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:
Simplicada individual

35 €

Parella, quan són 2 d’individuals /Persona no afiliada

40 €

Simplicada conjunta

40 €

ORDINÀRIA
Amb un arrendament

40 € (1)

Amb cartera d’accions

40 € (2)

Amb venda d’immoble

45 €

Professionals estimació directa

50 €

Professionals estimació objectiva

40 €

(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 2021, 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.

