
Fitxa d’afiliació 
  

Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................…......... 

Adreça.....................................................................................................................C. Postal ……......................…........ 

Localitat ..................................................................................................................Tel. .................................................. 

Data de naixement ................................Correu electrònic ................................………………………………………….. 

Empresa............................................................................................................................................................................ 

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.  
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catalunya 

sectorial d’ oficines i despatxos de catalunya
 
Via Laietana, 16 - 2n - 08003 BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 
correu electrònic: oficat@comfia.ccoo.es - http://www.comfia.cat

Signat el III Conveni de Catalunya 
 
Ens adrecem de nou per comunicar-vos que ja hem signat el III Conveni de Catalunya. En el 
Conveni es mantenen les millores aconseguides en les anteriors negociacions, la novetat principal és la 
pujada salarial, que correspon a l’IPC real. És a dir, el que s’ha de fer a les nòmines és pujar el 2% a compte 
de conveni i, quan se sàpiga l’IPC real de tot el 2008 s’haurà d’abonar la diferència entre el 2% previst i el 
real, en la quantia que sigui. La vigència del Conveni és d’un any, per tot el 2008. 
    
Taules de salaris bruts anuals 2008 (salari base i 
pagues extraordinàries) 
Notaries que autoritzin fins 750 instruments de 
quantia anuals: 

OFICIAL JURÍDIC  19.169,56 euros 
AUXILIAR JURÍDIC  16.291,19 euros 
COPISTA   13.458,65 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC  16.525,87 euros 
COMPTABLE   16.525,87 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 13.458,65 euros 
SUBALTERN     9.932,98 euros 

 
Taules de salaris bruts anuals 2007 (salari base i 
pagues extraordinàries) 
Notaries que autoritzin fins 751 i 1.500 
instruments de quantia anuals: un 10 por 100 
anual del import de les taules salarials: 

OFICIAL JURÍDIC  21.086,52 euros 
AUXILIAR JURÍDIC  17.920,31 euros 
COPISTA   14.804,51 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC  18.178,46 euros 
COMPTABLE   18.178,46 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 14.804,51 euros 
SUBALTERN                 10.926,28 euros 

 

 
Taules de salaris bruts anuals 2007 (salari base i 
pagues extraordinàries)  
Notaries que autoritzin més de 1.500 
instruments de quantia anuals: un 20 por 100 
anual del import de les taules salarials: 

OFICIAL JURÍDIC  23.003,47 euros 
AUXILIAR JURÍDIC       19.549,43 euros 
COPISTA   16.150,38 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC       19.831,04 euros 
COMPTABLE   19.831,04 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 16.150,38 euros 
SUBALTERN                 11.919,58 euros 

 
Hora extraordinària diürna ..................  50 per 100 
Hora extraordinària nocturna (22 h a 6 h) ..75 per 100 
Hora extraordinària festiva ..................100 per 100 
 
Volem recordar-vos que aquestes quanties són 
mínimes i per sota no es pot pagar (s‘hauria d’abonar 
la diferència). 

Així mateix, comentar que s’està iniciant la 
negociació d’un Conveni Estatal de Notaries, del 
qual us anirem informant puntualment.    
 
Rebeu una salutació cordial. 


