
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 

 
 
 
 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya 
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CCOO demanem a les patronals del 

comerç que el diumenge 24 de 

desembre es tanqui a les 18 hores 
 
CCOO ha demanat a les patronals del comerç 
de Catalunya un petit reconeixement a les 
persones treballadores per l’esforç davant 
l’augment del ritme de treball  que ha realitzat 
amb l’obertura continuada en el mes de 
desembre, concretament demanem que el 
darrer diumenge que es pot obrir, el 24 de 
desembre, es tanqui els centres de treball a les 
18 hores, donat que aquest dia té una 
simbologia especial al compartir el sopar amb 
les persones més properes 
 
Davant l’increment de la contractació en el sector 
del comerç per fer front a l’augment de vendes a 
Nadal i rebaixes, CCOO a través d’una campanya 
de difusió, iniciada el 14 de desembre, fa una crida 
a combatre la precarietat de les condicions 
contractuals i laborals.  
 
CCOO exigeix a les 
empreses i a la Inspecció 
del Treball que garanteixin 
les condicions de treball i el 
dret a la conciliació personal 
i laboral de les plantilles del 
sector. 
 

“Gràcies per comprar 
abans de les 21 hores!” 
Alhora CCOO fa una crida a 
la ciutadania per un consum 
responsable dintre dels 
horaris comercials per a què 
les persones treballadores 
puguem conciliar. 
 
Desembre 2017 

CCOO ha pedido a las patronales del comercio 
de Catalunya un pequeño reconocimiento a las 
personas trabajadoras por el esfuerzo ante el 
aumento del ritmo de trabajo que ha realizado 
con la apertura continuada en el mes de 
diciembre, concretamente pedimos que el 
último domingo que se puede abrir, el 24 de 
diciembre, se cierre los centros de trabajo a las 
18 horas, dado que este día tiene una 
simbología especial al compartir la cena con 
las personas más cercanas 
 
Ante el incremento de la contratación en el sector del 
comercio para hacer frente al aumento de ventas en 
Navidad y rebajas, CCOO a través de una campaña 
de difusión, iniciada el 14 de diciembre, hace un 
llamamiento a combatir la precariedad de las 
condiciones contractuales y laborales.  
 

CCOO exige a las empresas y 
a la Inspección del Trabajo 
que garanticen las condiciones 
de trabajo y el derecho a la 
conciliación personal y laboral 
de las plantillas del sector. 
 

“¡Gracias por comprar 
antes de las 21 horas!” 
També CCOO hace un 
llamamiento a la ciudadanía 
por un consumo responsable 
dentro de los horarios 
comerciales para que las 
personas trabajadoras 
podamos conciliar. 
 

Diciembre 2017 
 

 
 


