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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 

 

 

REGISTRE DE LA JORNADA: 
RECOLZAMENT DE LA JUSTÍCIA EUROPEA ALS 

PLANTEJAMENTS DE CCOO 

L'Advocat General Pitruzzella proposa al Tribunal que sentenciï que les empreses tenen l'obligació 
d'introduir un sistema per a mesurar el nombre real d'hores treballades cada dia. 

Avui, 31 de gener de 2019, l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha publicat les 
conclusions relatives a la qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Nacional, després del conflicte 
presentat per CCOO davant Deutsche Bank, el 26 de juliol de 2017, per a resoldre si les empreses tenen 
l'obligació de portar un registre diari de la jornada de les plantilles. 

Les conclusions de l'Advocat General són inequívoques, confirmen els plantejaments defensats per CCOO i 
suposen un pas positiu més en la lluita contra les prolongacions de la jornada. 

Després d'aquest pronunciament, ara ja només manca que el Tribunal emeti la seva sentència que, a tenor del 
manifestat per l'Advocat General i també, anteriorment, per la Comissió Europea, respecte a que la legislació 
espanyola no garanteix els drets de les persones treballadores referent al temps de treball, hauria de ser 
favorable a la implantació obligatòria d'un registre diari de la jornada. 

CCOO portem un llarg camí recorregut per a combatre les prolongacions de jornada, des de les múltiples 
denúncies davant la Inspecció de Treball, a les propostes als grups parlamentaris perquè es modifiqui la 
legislació del nostre país.  

Ara, sembla que ja es veu la llum al final del túnel, i esperem que el TJUE declari finalment l'obligació de les 
empreses de portar un registre diari de la jornada. La decisió es coneixerà en els pròxims mesos. 

Enllaç al document: https: // www . ccoo-servicios . es/archivos/conclusones.pdf 

 

  

 

 

 

 


