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adherida a l’union network international   
 

Gener 2014 

serveis financers i administratius 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....…..  
 
Nom i cognoms ..................................... .................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ................…......... Data naixement  ........ ..... / ................/….......... 
 
Adreça ............................................ ............................................................................................................................................................................ 
 
Població .......................................... ..........................................................................................................  Codi postal ................................. ......... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................................... 
Domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                            
 

 Firma:  
Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................….....................            
(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CC OO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 0 8003 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 

Modificacions en la cotització a la Seguretat Social 

Per a CCOO és positiu que el Govern reconegui la ne cessitat d’augmentar els ingressos de la 
Seguretat Social, però critica que la modificació s 'hagi adoptat sense diàleg previ amb els agents 
socials i considera que té un efecte recaptatori li mitat però amb conseqüències rellevants sobre la 
negociació col·lectiva.  
Amb data 21 de desembre s'ha publicat al BOE el RD Llei 16/2013, que presenta entre d'altres novetats una 
modificació dels conceptes  salarials computables a efectes de cotització a la Seguretat Social i que fins ara 
no ho eren. 

Aquest mesura afectarà la nòmina d'aquells treballa dors i treballadores que la seva renda salarial sigui 
inferior a 43.164 euros/any, pel fet de no arribar a la base màxima de cotització. No estan afectats aquells que 
tenen una renda superior, ja que la seva base de cotització arriba al màxim per a 2014 (3.597 euros/mes) 

Els conceptes més habituals que queden afectats per aquesta mesura són: xecs/targeta restaurant, plus de 
desplaçament i les aportacions als plans de pensions d'empleats, entre d'altres. 

Alguns dels conceptes inclosos i exclosos de la Base de Cotitzac ió a la Seguretat 
Social (Art.109 Llei General de la Seguretat Social ) 

  Abans 21-12-13 A partir del 21-12-13  

Import computable en BC Import computable en BC 

Targeta de Transport Exempt Import íntegre 

Retribucions 
en Espècie 

Préstecs amb tipus d'interès 
inferiors al legal del diner (Any 
2014: 4%) 

Diferència entre interès pagat i 
interès legal del diner, o Acord amb 
Hisenda. 

Diferència entre interès pagat i 
interès legal del diner, o Acord amb 
Hisenda. 

  Connexió a Internet Exempt Import íntegre 

  

  

  

Assignacions 
Assistencials 

Bonus en accions L'excés de 12.000 euros/any Import íntegre 

Xec Restaurant i economats L'excés de 9 euros/dia Import íntegre 

Tiquet Guarderia Exempt Import íntegre 

Primes assegurances accident 
de treball o responsabilitat civil 
treballador. 

Exempt Import íntegre 

Salut: empleat, cònjuge i 
descendent. 

L'excés de 500 euros/any per 
persona inclosa 

Import íntegre 

despeses de 
locomoció 

Transport Públic Exempt Exempt 

Vehicle propi Excés de 0.19 euros/Km. Excés de 0.19 euros/Km. 

Millores de les prestacions de la Seg. Social, 
diferents de la I.T. (S'inclouen les contribucions de 
Plans de Pensions.) 

Exempt Import íntegre 

Així mateix, el propi RD Llei estableix l'obligació dels empresaris de comunicar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors i treballadores, 
independentment de la seva inclusió o no en la base de cotització. 
 


