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editorial
El misteri misteriós dels 
cambrers desapareguts
La premsa en va plena, aquests dies: no hi ha cam-
brers, i els pobres hotelers, fets un mar de llàgri-
mes, anuncien que la temporada els perilla. Com 
pot ser, diuen, que aquest any no trobin personal 
per fer jornades eternes, amb sous molt justets i, 
sovint, en condicions absolutament impossibles? 
Causa una certa perplexitat la perplexitat de les 
patronals del sector, que durant anys han fona-
mentat el seu creixement, quasi infinit, en unes 
estructures de costos molt basades en la precarie-
tat i la temporalitat de les seves plantilles. Sobta 
que sobti, tenint en compte que s’ha travessat una 
crisi sense precedents i que moltes persones tre-
balladores no han estat cobertes pel paraigua dels 
ERTO, ja que han cotitzat moltes hores menys de 
les treballades, perquè és una pràctica comuna la 
de fer contractes que no les reflecteixin. 
De què se sorprenen? No deu ser pas perquè 
nosaltres no aviséssim! A l’informe de principis 
d’any, “Basta de precariedad en la hostelería”, ja 
donàvem unes quantes pistes de la tempesta 
que estava creixent… Per donar-ne alguna: ja 
l’any passat el 20 % de les regularitzacions que va 
a dur a terme la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social van ser en aquest sector. 
A canvi, el sector encapçala, com cada any, els in-
dicadors de precarietat, des de la temporalitat fins 
als sous, en què any rere any se situa a la cua, i, 
fins i tot, en termes relatius cau a nivells anteriors 
als del 2008. Diu l’empresariat que fer que aquests 
sous pugin és una solució “simplista”, com si la po-
lítica “d’on tu vens hi ha 200 treballadors més es-
perant” fos un prodigi de sofisticació retòrica. 
Tanmateix, el que és simplista és no voler-se 
adonar que la pujada salarial la demana fins i 
tot una institució tan poc sospitosa de no ser 
proempresa com el BCE, que ha manifestat la 
seva preocupació davant el fet que la conten-
ció salarial desemboqui en una crisi hipote-
cària. Perquè l’habitatge, a més, és un altre dels 
problemes de l’hostaleria: en algunes zones de 
l’Estat el monocultiu turístic ha encarit tant el 
preu dels lloguers que els deixa fora de l’abast 
dels qui serveixen taules o netegen habitacions. 
Cal més formació, com argumenten les patro-
nals? Potser, però mentre el sector segueixi 
considerant-se de darrer recurs o una solució de 
transició cap a feines més estables, difícilment la 
situació es redreçarà, tant se val quantes llàgri-
mes de cocodril es vessin aquests dies. 

La indústria reclama un pacte 
d’estat amb la mirada llarga

El dia 17 de maig més de 1.200 delegats 
del sector de la indústria de Catalunya 
es van reunir en una assemblea multitu-
dinària davant la Delegació del Govern a 
Barcelona per fer sentir la seva veu i per 
reclamar a l’Estat que abordi un pacte es-
tatal per la indústria que permeti afrontar 
el futur amb garanties d’estabilitat i amb 
una aposta per l’estratègia i per l’ocupació 
de qualitat. 
A l’assemblea, que forma part d’una sèrie 
d’accions similars que estan tenint lloc 
aquests dies a tot el país i que desembo-
caran en una gran concentració de dele-
gats d’indústria de tot Espanya el proper 
21 de maig a Madrid, van intervenir Gar-
biñe Espejo, secretària general d’Indústria 
de CCOO; José Antonio Hernández, secre-
tari general de la Federació d’Indústria de 
CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, se-
cretari general de CCOO de Catalunya.
Hernández va destacar que la revindica-
ció de l’assemblea era la d’“una política 
industrial amb majúscules” i va recordar 
que els delegats i delegades aplegats da-
vant la Delegació del Govern a Catalunya 
“representen més de 120.000 treballadors 
i treballadores”. Per la seva banda, Espejo 
va assenyalar que el país “requereix una 

reconversió industrial i que volem ser-ne 
partícips, i formar part de la construcció 
de la indústria de demà”. Així mateix, va 
comentar que “si no es passa de la política 
de les paraules a la política dels fets ens 
seguirem mobilitzant. Volem ser protago-
nistes del futur industrial del nostre país” 
perquè, segons va dir, “no ens serveix que 
se’ns convoqui a reunions on no es tracta 
realment quin ha de ser el futur de la in-
dústria, i no es concreta res. No hi ha una 
estratègia del Ministeri d’Indústria ni del 
Govern sobre què cal fer”. Quant a Javier 
Pacheco, va reflexionar sobre com “les po-
lítiques d’oligopoli de les empreses ener-
gètiques, juntament amb les polítiques de 
baixada d’impostos que buiden les arques 
de l’Estat, deixen molta gent treballadora 
enrere, sense la transició justa que neces-
sitem, especialment les treballadores i tre-
balladors amb les rendes més baixes”. 
Un cop acabada l’assemblea, els tres re-
presentants del sindicat van ser rebuts a 
la delegació del Govern, on van reiterar la 
necessitat d’un pacte d’estat per la indús-
tria, del qual CCOO ha de ser partícip, i es 
van citar a la manifestació multitudinària 
que tindrà lloc el proper dia 21 a Madrid 
amb delegats i delegades de tot l’Estat.  

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
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https://ja.cat/n4bgZ
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Continua la vaga d’educació
El dia 25 va tenir lloc el setè dia de vaga de 
l’educació pública, la primera de jornada 
sencera d’aquest tercer trimestre. El segui-
ment va ser superior al 30 %, un percentatge 
que valorem com a molt positiu, tenint en 
compte el desgast salarial i laboral de les 
treballadores i treballadors convocats, i el 
manteniment d’uns serveis mínims comple-
tament abusius.
La manifestació de Barcelona va reunir mi-
lers de persones i va acabar davant del De-
partament d’Educació, un altre cop blindat 
pels Mossos d’Esquadra en una nova de-
mostració del que el conseller Gonzàlez-
Cambray entén per diàleg.
Des de CCOO denunciem públicament 
l’actitud de desinterès del conseller, que, 
mentre insisteix públicament a dir que vol 
negociar i que mai no s’aixecarà de la taula, 
no demana la mediació del Departament 
de Treball per seure amb el Comitè de Vaga i 
trobar una sortida al conflicte.
Quan tota la comunitat educativa (famílies, 
equips directius, estudiants i treballadors i 
treballadores) denunciem el perill real de 
col·lapse de l’educació pública, Gonzàlez-
Cambray no és capaç ni de fer el mínim gest 
que faria qualsevol empresa privada davant 
d’una convocatòria de vaga, amb la qual 
cosa demostra el seu tarannà immobilista i 
autoritari. CCOO juntament amb la resta de 
sindicats continuarem la mobilització fins a 
fer efectiva una negociació real i aconseguir 
la reversió de les retallades. 

Acord a Louis Vuitton que 
permetrà actualitzar les 
categories professionals
CCOO tanca un acord permetrà donar res-
posta a una reivindicació històrica perquè es 
reconegui la feina real que fan les persones 
que treballen a l’empresa amb la categoria 
professional i el salari que corresponen a 
l’activitat que desenvolupen. El 90 % de la 
plantilla de Louis Vuitton té una categoria 
professional que no es correspon amb la fei-
na real que fa.
El preacord estableix la creació d’una comis-
sió intercentres de classificació professional, 
en la qual estiguin representats tots els cen-
tres de treball, per facilitar que s’apliquin els 
mateixos criteris de classificació professional 
a totes les plantes i que les noves categories 
professionals es cobrin amb caràcter retroac-
tiu des d’aquest mes. També s’ha pactat la 
revaloració dels salaris de Louis Vuitton.
Aquest acord obre una porta per desencallar 
les negociacions obertes en el marc del con-
veni de la marroquineria de Catalunya per 
acordar una nova classificació professional 
moderna, adequada a la realitat del sector. 

El 25 de maig vam signar l’acord de col·laboració 
entre CCOO de Catalunya i UATAE, les dues 
principals organitzacions de treballadors i 
treballadores assalariats i autoocupats del 
país que permetrà a ambdues entitats crear 
espais de millora conjunta no només per als 
seus afiliats i afiliades, sinó per a tota la classe 
treballadora. 
A la roda de premsa van intervenir Javier Pa-
checo, secretari general de CCOO de Catalun-
ya, i María José Landaburu, secretària general 
de UATAE, que van detallar les concrecions 
de l’acord signat, com ara que a partir d’ara, 
des de la seu de Via Laietana, s’oferirà asses-
sorament a persones autoocupades. També 
van incidir en les línies mestres de l’estratègia 
conjunta per enfortir els drets laborals, tant 
per a les persones assalariades com per a les 
autoocupades, des d’una perspectiva de jus-
tícia social, empoderament i dignitat per a les 
persones treballadores. 
María José Landaburu va destacar que 
l’acord és “un pas endavant en una relació 
d’ambdues organitzacions en què feia temps 
que es treballava”, i també va dir que treball 
assalariat i treball autònom “són dues cares 
d’una mateixa moneda”. Landaburu va in-

Signat un acord de col·laboració entre 
CCOO de Catalunya i UATAE, la principal 
organització d’autoocupats

sistir que UATAE vol anar unida a CCOO “per 
aprofundir els drets dels autònoms i autòno-
mes, tant aquells a què sovint no tenen accés 
(com la negociació col·lectiva o la vaga) com 
aquells que tenen molt restringits, però tam-
bé els deures dels autònoms”. Landaburu va 
incidir en el fet que a Catalunya la manca de 
polítiques actives postpandèmia ha fet que el 
nombre de persones autònomes s’estanqui, 
així com en la necessitat que es treballi per 
combatre la figura dels falsos autònoms, “una 
de les pitjors cares de la precarietat”.
Per la seva banda, Javier Pacheco va recordar 
que hi ha 559.000 persones a Catalunya que tre-
ballen en règim d’autoocupació, un 15,6 % de 
la població treballadora, de les quals 442.000, 
gairebé un 77 %, pertanyen al sector de ser-
veis, cosa que és molt significativa en termes 
de les dinàmiques del sector. Pacheco va par-
lar també de la diversitat dins del col·lectiu 
d’autònoms i va explicar que, a més del ser-
vei d’assessorament, s’emprendran accions 
de comunicació pública al voltant de la lluita 
autònoma, amb propostes i diagnòstics con-
junts i la promoció de la presència d’ambdues 
entitats als àmbits de representació pública. 
En aquest sentit, tots dos secretaris generals 
van refermar la seva aposta per reforçar els 
sistemes de protecció social, especialment les 
jubilacions. “Volem promoure la cotització per 
ingressos reals i l’equiparació al règim general. 
Volem una cotització basada en la renda ge-
nerada, i no en la renda especulada”, va afegir 
Pacheco. També es va incidir en la importàn-
cia d’ambdues organitzacions com les més 
representatives a Espanya.  

CCOO lamenta la mort de Francisco Fuentes, 
històric sindicalista de Pirelli Moltex
Lamentem la pèrdua de Francisco Fuentes, històric sindicalista de CCOO 
del sector de la química al Baix Llobregat, que ens va deixar la nit del 22 al 
23 de maig. Fuentes va ser membre del Comitè d’Empresa de Pirelli Mol-
tex de Cornellà des de finals de la dècada dels setanta fins a l’any 1993. Va 
participar de manera molt activa en la fundació de les Comissions Obreres 
del Baix Llobregat, tant des de les estructures del sindicat vertical com des 
de la seva legalització, i va ser un dels companys que va ocupar l’actual seu de CCOO a Cornellà.
Va treballar també per a la creació del Sindicat de Químiques al Baix Llobregat, on va ser responsa-
ble d’Organització a finals dels anys vuitanta. Així mateix, va ser responsable del local de CCOO del 
Prat durant uns anys de la dècada dels noranta. 



3

El 26 de maig ens vam concentrar a les por-
tes de les quatre grans consultores a tot el 
país (EY, Deloitte, PwC i KPMG) per exigir el 
desbloqueig de les negociacions del conve-
ni sectorial.
Fa setmanes que denunciem públicament 
les propostes que la patronal AEC (Associa-
ció d’Empreses de Consultoria) havia portat 
a la taula de negociació del conveni de con-
sultoria, com ara treballar de franc els dis-
sabtes (sense cap compensació) i ampliar la 
jornada màxima diària fins a les dotze hores 
efectives.
Després d’aquesta denúncia pública, la pa-
tronal va decidir trencar les negociacions, 
cosa que va provocar que els sindicats con-
voquéssim els nostres delegats i delegades 
a mobilitzar-nos davant de la seu de l’AEC 
a Madrid el 12 de maig passat, concentra-
ció que va ser tot un èxit. Això va fer que 
la patronal comuniqués la seva intenció 
de reprendre les negociacions del conveni 
amb una nova reunió per al proper 30 de 
maig. Des de CCOO reiterem que la patro-
nal ha d’escoltar allò que opinen de les se-
ves propostes de conveni els treballadors i 
les treballadores que els generen milers de 
milions en beneficis cada any.  

Protestes pel 
bloqueig del 
conveni del sector 
de consultores

Un any més, en ocasió del Dia Internacional 
d’Acció per a la Salut de les Dones, hem cele-
brat una jornada dedicada a aprofundir en la 
salut en clau femenina. Durant la jornada hem 
comptat amb ponents que ens han ajudat a 
desmuntar els biaixos de gènere que patim 
les dones i que fan que l’atenció sanitària que 

Jornada “Les dones al centre de la salut. Ens hi va la vida!”
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Comencen les obres de restauració de la 
façana de la seu central de CCOO de Catalunya
El 30 de maig es va signar, 
finalment, després d’una 
espera de setze anys, 
l’acte de replantejament 
entre el Ministeri de Tre-
ball i Economia Social i 
l’empresa constructora, 
que marcarà l’inici de les 
obres de restauració de 
les façanes interiors i ex-
teriors, i de les cobertes 
de la seu de Via Laietana, 
16. Va ser en un acte insti-
tucional, però força emotiu, en el qual es va 
explicar el pla de treball de l’obra i els plans 
futurs de millora de l’edifici. A l’acte van as-
sistir Gemma del Rey Almansa, subsecretària 
de Treball i Economia Social del Ministeri de 
Treball i Economia Social; Javier Pacheco, se-
cretari general de CCOO de Catalunya; Pere 
Ramírez, administrador d’OIC Penta, i Josep 
M. Girós, de la direcció facultativa del pro-
jecte. Pacheco va destacar la importància de 
l’edifici, fent seves les paraules del primer se-
cretari general de CCOO de Catalunya, José 
Luís López Bulla, que el va qualificar de cate-
dral de la classe obrera de Catalunya.
L’edifici, amb llicència de construcció 
del 1922, és d’estil noucentista i obra de 
l’arquitecte Josep Domènech i Mansana, 
està catalogat com a patrimoni arquitectò-
nic i té la qualificació d’equipament. Disposa 
de 233 finestres només a la façana de Via 
Laietana i de 10 plantes de 2.000 m2 cada 
una, amb una estructura de columnes de 
ferro. La façana està coberta amb una xar-
xa des del 2006, quan se’n va desprendre 
un tros de runa. Va ser seu de la Caja Mutua 
Popular fins als anys trenta, durant la Gue-
rra Civil va ser un refugi antiaeri i també va 

hostatjar el Departament de Treball i Obres 
Públiques de la Generalitat republicana. Du-
rant la dictadura franquista, fins al 1975, hi 
va tenir les seves dependències el Sindicat 
Vertical (posteriorment AISS). Més tard seria 
seu de la Direcció General de l’INEM i del 
BBV. CCOO va realitzar l’ocupació de l’edifici 
a finals del 1989 per reclamar la compensa-
ció del patrimoni sindical expropiat durant 
el franquisme i el Ministeri de Treball va 
cedir-ne l’ús gratuït a CCOO i UGT, que des 
de llavors van compartir espais amb la CGT 
(9a planta). Tant la UGT com la CGT es van 
traslladar a les noves seus que el ministeri els 
va adequar (la UGT, a la rambla de Santa Mò-
nica, el 2008, i la CGT, el 2018).
L’any 2018 el ministeri va fer un pas en in-
cloure la partida d’obres de rehabilitació, 
valorades en 5,6 milions d’euros, dins dels 
pressupostos anuals, però successius enda-
rreriments han fet que no sortís a concurs 
fins a l’octubre de l’any 2021, quan l’empresa 
Obres i Contractes Penta, SA, n’ha esdevin-
gut adjudicatària (març del 2022), segons la 
millor oferta d’entre les presentades. Ara co-
mença un període de catorze mesos que fa-
ran que la nostra seu sigui bonica i segura.  

rebem passi per sobre de la nostra casuística 
particular, fent èmfasi en la prevenció i en els 
riscos psicosocials, així com en tot allò que 
afecta els nostres cossos.

Podeu llegir també el manifest de la jornada a 
la pàgina següent.  



Aquest 28 de Maig commemorem el Dia Internacio-
nal d’Acció per a la Salut de les Dones, en un mo-
ment en què ja sembla definitiva la sortida de la pan-
dèmia, gràcies a una vacuna que ha estat crucial 
per disminuir la transmissió i la gravetat de la simpto-
matologia de la COVID entre la població mundial.
 
Tot i així, hem de romandre vigilants pel que fa al 
seguiment dels seus possibles efectes secunda-
ris, especialment als cossos de les dones, on exis-
teixen clars indicis d’alteracions menstruals. Cal-
drà molta investigació amb perspectiva de gènere 
perquè la ciència avanci en diagnòstics àgils i en el 
tractament dels casos. 

En aquests dos anys de pandèmia la societat deu 
molt als sistemes de treball a distància, que han 
permès mantenir l’activitat a moltes empreses i el 
servei a les persones usuàries. Tanmateix, la man-
ca de regulació del teletreball ha evidenciat dobles 
i triples presències de les dones, a la feina i a casa, 
de manera que encara avui les dones han d’apel·lar 
a la corresponsabilitat dels seus companys homes 
per alleugerir la injusta càrrega de cura de familiars 
i de dedicació a tasques domèstiques, que és més 
del doble de temps diari que hi dediquen ells.

D’aquestes condicions es desprèn una més alta 
càrrega mental femenina, de la qual, en moltes oca-
sions, es deriven riscos psicosocials severs com 
l’estrès, l’ansietat i la depressió. En definitiva: un 
empitjorament de la salut de les dones. 

De fet, ser dona suposa, encara avui, un greuge 
afegit que es tradueix, per exemple, en dificultats 
de reconeixement de patologies professionals as-
sociades a activitats laborals ocupades massiva-
ment per dones, com la síndrome del túnel carpià, 
que va haver de ser sentenciada pel Tribunal Su-
prem perquè es qualifiqués com a malaltia laboral. 
D’aquesta manca de reconeixement es deriven 
bretxes retributives en prestacions, indemnitza-
cions, jubilacions…

Aquest últim any les dones han patit més accidents 
in itinere, probablement causats per la parcialitat in-
voluntària (que, en alguns sectors, assoleix el 60 %), 
parcialitat que fa que elles hagin de compatibilitzar 
diverses feines per cobrir necessitats bàsiques, la 
qual cosa genera més desplaçaments d’una feina a 
una altra. 

MAIG
2022

Dia Internacional 
d’Acció per a la 
Salut de les Dones

Les dones
al centre de la salut:
ens hi va la vida!
MANIFEST DE CCOO DE CATALUNYA
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Les malalties professionals, el 2021, van aug-
mentar un 10 % més en el cas de les dones i es 
van notificar un 60 % més de malalties professio-
nals femenines a la pell, causades per metalls, dis-
solvents, perfums i agents infecciosos. 

Ara com ara, i tot i que mantenim la prudència es-
perant el text de la nova norma, la baixa menstrual 
situa un tema tabú al centre del debat i legisla amb 
visió de gènere la qüestió de la normalització del do-
lor femení tant per a les mateixes dones com per al 
sistema sanitari, problema que ha comportat, a més, 
automedicació i sobremedicació femenina: la ciència 
i la medicina, encara avui, no tenen rostre de dona. 

La violència masclista i, especialment, 
l’explotació sexual de les dones no es pot deixar 
de banda quan parlem de la salut femenina sense 
biaix de classe, i més encara quan el nostre país se 
situa al capdavant de la Unió Europea en consum 
de prostitució i recepció de turisme sexual. 

A escala internacional hi ha molts països sense 
avortament lliure i gratuït, i sense control del propi 
cos per a les dones, cosa que n’aboca moltes a 
avortar clandestinament en condicions que fan pe-
rillar la seva salut i, fins i tot, la seves vides. 

En termes generals, les dones viuen més temps 
que els homes, però arriben amb pitjor qualitat de 
vida a la vellesa. No obstant això, les dones grans 
queden excloses del sistema mèdic. Recordem: a 
les dones a partir dels seixanta-cinc anys ni tan 
sols se’ls fan revisions ginecològiques ni citologies 
ni mamografies.

Les imatges de cossos hegemònics i els ideals de 
bellesa a les xarxes socials s’implanten com a mo-
dels que cal seguir, especialment per a les dones 
joves, que hi han d’encaixar de totes passades. 
Això les exposa a riscos psicosocials que compor-
ten cada cop més trastorns dismòrfics, alimentaris, 
depressius i d’aïllament social.

PER TOT AIXÒ, CCOO DE CATALUNYA EXIGIM: 

L’impuls dels canvis necessaris en els sistemes 
de salut per elaborar diagnòstics que, en lloc de 
prejutjar, diagnostiquin, a fi que no serveixin per 
sobremedicar les dones sinó per fer prevenció. 
En aquest sentit, el dolor també té biaix de gène-
re, especialment el dolor crònic, que s’infravalora 
i és superior en les dones en un 13 %.

La implantació de polítiques públiques que afa-
voreixin:

La feminització dels sectors de la ciència, els 
serveis tècnics, la investigació i la medicina, en 
concret, el sistema de salut, per eliminar els 
biaixos de gènere que contenen. Cal investigar i 
analitzar els assaigs clínics i els resultats segre-
gats per gènere.

La corresponsabilitat de les feines de cura i les 
domèstiques, de manera que les dones puguin 
gaudir, de la mateixa manera que els homes, 
del seu oci.

La necessària avaluació de riscos en el treball 
amb perspectiva de gènere, que ha de tenir en 
compte les diferències biològiques dels cossos 
de dona i d’home per poder eliminar els riscos o 
adaptar els llocs de treball segons les necessitats 
de cada sexe. 

La implementació de mesures de corresponsabi-
litat als plans d’igualtat a les empreses per reduir 
la càrrega mental associada a la dificultat de con-
ciliar la vida laboral i la personal.  

L’obligatorietat de registrar públicament els proto-
cols d’assetjament a la feina i la dotació de recur-
sos a la Inspecció de Treball en la seva responsa-
bilitat de vigilar-ne la implementació.

A la feina i a tota la societat, organitzem-nos per un impuls decisiu! #EnsHiVaLaVida



6

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

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

BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF

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

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA

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

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

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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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: 

COMARQUES GIRONINES

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

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

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

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

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

(1) Increment de 5 € per immoble arrendat. 
(2) 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.

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 €
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