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serveis administratius i tècnics 
sectorial 

Actualització salarial 2009 pel sector de les 
Notaries de Catalunya 
 
Un cop publicat oficialment l’IPC real del 2009, que va ser el 0’8%, i en aplicació al que 
COMFIA–CCOO vàrem signar en el Conveni de Catalunya, hem actualitzat les taules del 2009 
en reunió mantinguda dilluns passat dia 22 de febrer, amb l’Associació de Notaris i l’altre 
signant del Conveni per la part social, FES-UGT.  
 
Des de la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO Catalunya (COMFIA-CCOO 
Catalunya) valorem positivament l’aplicació de les condicions que ja venien prèviament 
pactades en el conveni, donat que mantenim el poder adquisitiu davant la situació de crisi 
extrema en el sector, continuant sent, per tant, el sindicat de referència sòlida per als 
treballadors i treballadores de les notaries. 
 
Notaries que autoritzin fins 750 instruments de 
quantia anuals: 

OFICIAL JURÍDIC  19.322,92 euros 
AUXILIAR JURÍDIC  16.421,52 euros 
COPISTA   13.566,32 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC  16.658,08 euros 
COMPTABLE   16.658,08 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 13.566,32 euros 
SUBALTERN   10.012,44 euros 

 
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  21.255,21 euros 
AUXILIAR JURÍDIC  18.063,67 euros 
COPISTA   14.922,95 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC  18.323,89 euros 
COMPTABLE   18.323,89 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 14.922,95 euros 
SUBALTERN                 11.013,68 euros 

 

Notaries que autoritzin més de 1.500 
instruments de quantia anuals: un 20 por 100 
anual del import de les taules salarials: 

OFICIAL JURÍDIC  23.187,50 euros 
AUXILIAR JURÍDIC       19.705,82 euros 
COPISTA   16.279,58 euros 
OFICIAL NO JURÍDIC       19.989,70 euros 
COMPTABLE   19.989,70 euros 
AUXILIAR NO JURÍDIC 16.279,58 euros 
SUBALTERN                 12.014,93 euros 

 
Febrer de 2010 

 
“L’afiliació dóna al sindicat 

suport, confiança i força per la 
 negociació col·lectiva” 

 

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 


