
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 

 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….....................................................…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 
 

Adreça ...................................................................................................................... .......................................................................................................... 
 

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 

 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

 

 

 

 

 

 

CCOO signa l’acord d’increment salarial del Conveni 

d’Oficines i Despatxos de Catalunya per al 2015 

CCOO firma el acuerdo de incremento salarial del Convenio de Oficinas y Despachos de 
Catalunya para el 2015 

 

Avui 12 de juny s’ha arribat a un acord respecte de 
l’increment salarial per al 2015 del conveni d’oficines i 
despatxos de Catalunya que afecta  aproximadament a 
250.000 treballadors i treballadores. L’augment pactat per 
a aquest any finalment ha estat del 0’8% sobre les taules 
salarials del 2014, amb el compromís d’adoptar la 
clàusula de revisió en els termes pactats a l’Acord Estatal 
de Negociació Col·lectiva (AENC). 
  
CCOO valora aquest acord de manera positiva “ja que 
posa fi a gairebé 6 mesos d’indefinició en una negociació 
col·lectiva sectorial que afecta a aproximadament 250.000 
treballadors a Catalunya”. 
  
CCOO valora que dintre de la situació actual en el sector, 
amb aquest acord s’està donant resposta a la necessitat 
d’actuar sobre els salaris,amb la referència a l’índex de 
preus al consum, i més si es té en compte la situació 
econòmica deflacionària que ha travessat el país fins fa 
molt poc. CCOO valora que davant les empreses petites i 
minúscules que són majoria en el sector, es garanteix el 
poder adquisitiu assegurant una  revisió salarial si el IPC 
acumulat dels anys 2014+2015 és superior a l’increment 
d’aquest any més el que es pacti en la negociació de l’any 
vinent. 

Hoy 12 de junio se ha llegado a un acuerdo respecto 
del incremento salarial para el 2015 del convenio de 
oficinas y despachos de Catalunya que afecta 
aproximadamente a 250.000 trabajadores y 
trabajadoras. El aumento pactado para este año 
finalmente ha sido del 0’8% sobre las tablas salariales 
del 2014, con el compromiso de adoptar la cláusula de 
revisión en los términos pactados en el Acuerdo Estatal 
de Negociación Colectiva (AENC). 
  
CCOO valora este acuerdo de manera positiva “puesto 
que pone fin a casi 6 meses de indefinición en una 
negociación colectiva sectorial que afecta 
aproximadamente a 250.000 trabajadores en 
Catalunya. 
  
CCOO valora que dentro de la situación actual en el 
sector, con este acuerdo se está dando respuesta a la 
necesidad de actuar sobre los salarios,con la referencia 
al índice de precios al consumo, y más si se tiene en 
cuenta la situación económica deflacionaria que ha 
atravesado el país hasta hace muy poco. CCOO valora 
que ante las empresas pequeñas y minúsculas que son 
mayoría en el sector, se garantiza el poder adquisitivo 
asegurando una  revisión salarial si el IPC acumulado 
de los años 2014+2015 es superior al incremento de 
este año más el que se pacte en la negociación del 
próximo año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


