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AFILIA’T – SERVEIS AL AFILIAT 
 
Afilia’t  
 
Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts som més forts i perquè volem un sindicat 
nostre, independement de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO és la primera força 
sindical a la Generalitat de Catalunya. 
 
Quota trimestral afiliat CCOO...................... 33,60 € 
 
Assessorament jurídic i sindical  
 
Com a afiliat/a podràs tenir el millor assessorament sindical i jurídic, tant individualment com 
col·lectivament, en tot allò relacionat amb el teu conveni, salari, liquidació, contracte, dret 
laboral, Seguretat Social, contenciós administratiu, mercantil, processos concursals,... 
 
En funció del teu temps d’afiliació trobaràs una sèrie de bonificacions, que poden arribar al 
100%, en l’ús dels serveis jurídics i sindicals. 
 
L’assessorament sindical bàsic és gratuït per a afiliats i afiliades. 
 
També trobaràs assessorament en matèria de salut laboral, prevenció de riscos laborals,... 
(www.ccoo.cat/salutlaboral). 
 
Assegurances per a l’afiliació  
 
Assegurança de pèrdues Pecunàries per afiliats/ades CCOO....15,95 €/any 
 
Subsidi d’ocupació i sou: 21.634,44 € o 365 dies com a màxim. Despeses i fiances per defensa 
penal: 3.005,06 €  
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Asseguran%C3%A7a%20perdues%20pecuniaries.pdf 
 
 
Assegurança per Incapacitat Temporal per afiliats/ades CCOO....56 €/any 
 
Ja podeu gaudir de l’assegurança més avantatjosa i amb millors condicions per al col·lectiu. No 
permeteu la pèrdua dels vostres ingressos. Per cobrir pèrdues pecuniàries ocasionades per baixes 
per incapacitat temporal no cobertes per l’Administració dins del període 2014. Es tracta d’un 
producte exclusiu d’assegurança a càrrec de Catalana Occident per afiliats, una de les companyies 
líders al mercat, on podreu gaudir de la millor cobertura econòmica (indemnització) i amb les millors 
condicions, al cost més baix amb diferència (quota). 
Per més informació:  https://sites.google.com/a/ccoo.cat/sme-ccoo/serveis/asseguranca-per-baixa-
no-laboral-catalana-occident 
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A partir de un any de afiliació a CC.OO , tenim dret a una pòlissa gratuïta de 9.000 euros en 
cas de mort per accident. Així mateix disposem de condicions especials per contractar tot 
tipus d’assegurances a ATLANTIS, l’asseguradora social més important d’Europa. També 
comptem amb un pla associat de pensions. 
 
Formació  
 
T’ajudem a obtenir la millor oferta en cursos ( puntuables, compensables) perquè tu, com a 
afiliat/ada, puguis millorar la teva formació en l’àmbit de l’administració pública 
 
Ofertes i descomptes  
 
Amb la teva quota també podràs obtenir millors condicions en les teves compres, ja sigui 
per a tu o per la teva família, trobaràs descomptes o avantatges en turisme, salut,...i molts 
altres. 
 
Per veure promocions puntuals  entreu a https://sites.google.com/a/ccoo.cat/promocions/ 
 
 
 
 
 
 

 
 


