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CCOO us desitja un Bon Any 2021

Importants millores de les tarifes dels serveis jurídics
per a l’afiliació de CCOO
El proper 1 de gener del 2021 canvien les tarifes i bonificacions dels serveis jurídics i, per aquest motiu, es
modifiquen les quotes d’afiliació.
L’Acord confederal dels serveis jurídics, aprovat pel Consejo Confederal de CCOO el juny del 2020,
comporta, entre altres qüestions, un canvi important en les tarifes i bonificacions a l’afiliació. S’unifiquen
les tarifes per a totes les organitzacions i s’inclouen les mateixes bonificacions per a totes les persones
afiliades independentment de la quota que paguin.
LES NOVES TARIFES PREVEUEN ELS SEGÜENTS DESCOMPTES:

QUOTES AFILIACIÓ

Servei jurídic laboral, contenciós administratiu i de seguretat social

Es modifiquen les quotes per poder fer sostenible
aquestes bonificacions amb un increment de 50 cèntims d’euro en tots els trams i d’1 euro en el tram de
quota superreduida per poder donar cobertura jurídica
també a aquest tram.

•
•
•
•
•

Consulta jurídica: descompte del 50 % a partir dels sis mesos d’afiliació.
Consulta jurídica: gratuïta a partir de l’any d’afiliació.
Reclamacions judicials: descompte d’un 33,3 % a partir de l’any d’afiliació.
Reclamacions judicials: descompte d’un 66,6 % a partir del segon any d’afiliació.
Reclamacions judicials: gratuïtat a partir dels tres anys d’afiliació.

Fins ara la gratuïtat de les reclamacions judicials era a partir dels cinc anys d’afiliació.
Servei jurídic civil i penal
• Consulta jurídica: descompte del 50 % a partir dels sis mesos d’afiliació.
• Consulta jurídica: gratuïta a partir de l’any d’afiliació.
• Reclamacions judicials: tarifes especials per a l’afiliació.
Assessorament sindical
Assessorament gratuït a partir dels tres mesos d’afiliació (fins al 2020 era a partir
dels quatre mesos).

Quotes 2021
General ordinària: 14 euros mensuals
• General reduïda: 12,60 euros mensuals
• Quota especial: 7,65 euros mensuals
• Superreduida: 4 euros mensuals
• Quota pensionistes i jubilats: 10,35 euros mensuals
• Quota militant: 17,40 euros mensuals.
Teniu la informació de totes les quotes d’afiliació del
2021 en aquest digital.

www.ccoo.cat
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QUOTES D’AFILIACIÓ ANY 2021
General ordinària:

www.ccoo.cat

42 € trimestrals

14 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.000 € bruts/any.

General reduïda:

12,60 € mensuals

37,80 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.000,01 € i 24.000 € bruts/any.

Quota pensionistes i jubilats:

10,35 € mensuals

31,05 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, pensionsites o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.000 € bruts/any.

Quota especial:

7,65 € mensuals

22,95 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions
o prestacions entre 7.000,01 € i 14.000 € bruts/any.

Superreduïda:

12 € trimestrals

4 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca
de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.

42 €

Quota assessorament individual laboral immediat:

L’assessorament laboral individual requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada
passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.

42 €

Quota formació immediata:

Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en
la quota general ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant
els justificants d’ingressos pertinents.

Quota militant:

17,40 € mensuals

52,20 € trimestrals

Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 3,40 €
mensuals a la quota general ordinària i de 4,80 € a la quota general reduïda.

IMPORTANT
Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el justificant de
retribucions o prestacions (última nòmina), i en el cas dels aturats o pensionistes, el
certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la
comunicació del canvi de quota.
Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu
automàticament el certificat per correu electrònic. També el podeu extreure des del
portal de l’afiliació.
La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas
de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
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TARIFES D’ASSESSORAMENT LABORAL 2021
www.ccoo.cat

Assessorament laboral individual
CONCEPTE

Liquidacions, quitances + endarreriments o
redacció d’escrits diversos

1a VISITA
NOVA AFILIACIÓ
NO AFILIADES
GRATUÏT: amb
carència de 3 mesos
d’afiliació pagant
la quota general
ordinària (14 €)

45 €

42 €

Assessorament
individual

Altres gestions complementàries
d’assessorament individual: redaccions,
conciliacions o mediacions al TLC, denúncies
a la Inspecció de Treball, la Seguretat Social,
sobre seguretat i higiene.
Intervenció i negociació davant l’empresa,
càlculs de reclamació de quantitat,
reclamacions per diferències salarials 1 any
enrere, plusos festius i diumenges.

Càlcul de pensió

Càlcul de pensió

GRATUÏT: amb
carència de 3 mesos
d’afiliació pagant
la quota general
ordinària (14 €)

45 €

més 15 € addicionals
a la 1a consulta

42 €
GRATUÏT: amb
carència de 5 mesos
d’afiliació pagant
la quota general
ordinària (14 €)

75 €

70 €
*Tots els preus són amb l’IVA inclós

Tarifes 1a visita al Gabinet Tècnic Jurídic
Persona NO afiliada o amb menys de 6 mesos d’antiguitat

60,5 €

Persona afiliada amb més de 6 mesos i amb menys de 1 any d’antiguitat i
al corrent de pagament

30,25 €

Persona afiliada amb més de 1 any d’antiguitat i al corrent de pagament

GRATUÏT

*Tots els preus són amb l’IVA inclós
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UOC - Universitat Oberta de Catalunya:
descomptes per a l’afiliació de CCOO
Seu social: Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
www.uoc.edu

La UOC és una universitat en línia impulsada pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, el qual participa en el finançament del projecte i en la composició del
patronat que la governa.
Gràcies a l’acord signat entre CCOO i la UOC, les persones afiliades a CCOO i les
treballadores i treballadors de la CONC es poden beneficiar de grans descomptes
per a continuar formant-se professionalment:

PROGRAMA PARTNER
Per a gaudir d’aquests avantatges, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC i
utilitzar el codi: CCOO15UOC
•
•
•
•
•

Curs d’Avaluació per l’aprenentatge amb suport de les TIC. Nivell inicial
Curs d’Avaluació per a l’aprenentatge amb suport de les TIC. Nivell avançat
Curs de disseny per a l’aprenentatge amb suport de les TIC. Nivell inicial
Curs de docència en línia. Nivell inicial
Curs d’introducció a la gamificació

Del 16/12 al 14/01

A partir del 15/01

25 %

15 %

Descomptes aplicables a cada una de les matrícules realitzades (primera i següents)

PROCEDIMENT PER BENEFICIAR-SE DELS DESCOMPTES
DE LA RESTA DE PROGRAMES:
Per gaudir d’aquests avantatges, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC
i utilitzar el codi: CCOO10UOC

Graus i màsters universitaris
10 % descompte a partir del 15/01

Formació de postgraus
Màsters, postgraus i especialitzacions
Del 12/12 al 14/01 -->20% descompte
A partir del 15/01 --> 10% descompte

Idiomes, cursos curta durada i cursos d’accés a la universitat
Cursos d’idiomes, seminaris, assignatures lliures i accés a la universitat per a majors
de 25 i 45 anys. 10 % descompte durant tota la campanya

Formació professional i altres cursos professionalitzadors
10 % descompte durant tota la campanya

