
Fitxa d’afiliació 
  
Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................…..... 
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……......................…........ 
Empresa........................................................................................................................................................................ 
Correu electrònic ………………………………………….. 
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Firma: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que 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 al que pertany l’empresa en la que 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 persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes 
dades podran servir per a 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 CSCCOO, 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 “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al 
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO 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 financers i administratius de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 

correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es - url: http://www.comfia.cat  
adherida a  

federació de catalunya  
 
 

Rebaixa de les retencions de l'IRPF per 
pagament d'hipoteques per a rendes de 

fins a 33.000 euros 
 
Ja es pot enviar la comunicació a l'empresa perquè procedeixi a la baixada de 
dos punts a les retencions de l'IRPF per pagament d'hipoteca per a rendes de 
fins a 33.007,2 euros.  
 
El Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre (BOE del 2-12-2008), sobre les 
mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a 
l'habitatge, va introduir, entre altres novetats, una reducció de dos enters del tipus de 
retenció aplicable sobre els rendiments del treball personal dels contribuents que 
haguessin comunicat al seu pagador que destinen quantitats per a l'adquisició o 
rehabilitació del seu habitatge habitual (no inclou construcció o ampliació de l'habitatge 
ni comptes habitatge), utilitzant finançament aliè, per les quals tingui dret a la deducció 
per inversió en habitatge habitual, regulada a l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, sempre 
que, a més, la quantia total de les seves retribucions anuals previsibles sigui inferior a 
33.007,2 euros.  
 
Per a poder beneficiar-se de la reducció de dos punts —els efectes dels quals es 
produeixen a partir del 1-1-2009- és necessari comunicar a l'empresa que s'estan 
efectuant pagaments per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual utilitzant 
finançament aliè.  
 
L'Agència Tributària ja ha modificat l'imprès per a efectuar aquesta comunicació. El 
imprès el podeu descarregar directament en la següent adreça: 
http://www.aeat.es/Lenguas_Cooficiales/Catalan/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tribu
taria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_100_al_199/145/mod145_c.pdf  
o bé en el vostre lloc web www.comfia.cat. 
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