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PALMA:  C/ de Francesc de Borja Moll, 3, & 971 726 060
MANACOR:  C/ de Capità Cortés, 1, &/Fax 971 553 504

S’ARENAL:  C/ d’Asdrúbal, 6B, & 971 268 367
INCA:  C/ d’Artà, 11 baixos & 971 502 690

ALCÚDIA:  C/ del Convent, 5, & 971 547 910
MAGALLUF:  Crta. Sa Porrassa, s/n (Policia Local) & 971 131 873

MAÓ:  Pl. d’August Miranda s/n, & 971 351 666
CIUTADELLA:  Pl. de la Concòrdia, 16, & 971 380 044

EIVISSA:  C/ de Bartomeu Vicent Ramon, 2, & 971 315 361

Si desitges més informació, posa’t en contacte amb la 
Secretaria d’Afiliació i Serveis de CCOO Illes 

trucant al tel. 971 170 979 o bé envia’ns un e-mail a
info@ib.ccoo.es

www.ib.ccoo.es
www.ccoo.es/servicios

Serveis
d’Assessoria Jurídica

Butlletí de serveis per a les afiliades i els afiliats

•  �CCOO Illes Balears ofereix als treballadors 
assistència sindical i jurídica i una àmplia 
bonificació dels honoraris dels serveis jurídics als 
seus afiliats.

•   No fa falta estar afiliat a CCOO per obtenir 
assistència sindical i jurídica, només sol·licitar 
una cita i abonar la corresponent tarifa per a 
consulta en qualsevol local de CCOO de les 
Balears. Et relacionem els domicilis i localitats 
on dispensem consulta sindical per acostar-nos 
a la teva localitat, i si finalment la teva consulta 
derivés en l’obertura d’un expedient jurídic, 
l’assistència lletrada del nostre sindicat s’ocupa 
del procediment aplicant la taula d’honoraris 
(s’adjunta).

•   Estar afiliat és un gran avantatge, contribueixes 
a potenciar i enfortir l’organització Sindical més 
important d’aquest país, reconeguda per la seva 
lluita contra els abusos empresarials i enfront 
de les mesures regressives que puguin impulsar 
patronals i governs. Unim els esforços dels 
treballadors per mantenir i avançar en els nostres 
drets en la concertació social i en la negociació 
col·lectiva.

•   Però molt particularment és un avantatge en la 
defensa individual dels teus drets i garanties i et 
propicia la gratuïtat en la consulta sindical a partir 
del tercer mes d’estar afiliat, i unes bonificacions 
en els honoraris de l’assistència jurídica a 
partir del sisè mes d’afiliació, fins a la gratuïtat 
d’honoraris a partir dels 84 mesos d’afiliació 
ininterrompuda. Des dels dotze mesos d’afiliació 
se t’eximeix de l’obligació d’avançar la provisió de 
fons.

•   Tens l’opció de no estar afiliat, però si estàs afiliat 
tens més drets i les teves quotes es reinverteixen 
en tu, particularment en la defensa jurídica 
d’ordre laboral i del contenciós administratiu si ets 
funcionari o personal sanitari estatutari.

•   En els procediments ordinaris els afiliats no 
precisen conferir poders notarials per a plets.

•   La quota sindical desgrava.

Butlletí de serveis per a les afiliades i els afiliats



1.- Afiliats amb més de 84 mesos 
(7 anys): tots els actes jurídics són 
gratuïts.

2.- Impagament de quotes: en cas 
de no estar al corrent de pagament 
a l’inici o finalització de l’expedient 
jurídic, s’aplicarà la taula d’honoraris 
per a afiliats de menys de 6 mesos.

3.- Provisió de fons: en l’obertura de 
l’expedient jurídic és imprescindible 
haver abonat la provisió de fons, 
que al final del procediment es 
detraurà de la minuta d’honoraris 
finals, a excepció que l’interessat/
da desisteixi un vegada iniciat el 
procediment, en aquest cas no 
correspondrà la devolució de la dita 
provisió.

4.- A partir dels 12 mesos d’antiguitat 
en l’afiliació: s’estarà exempt 
d’abonar la dita provisió de fons per 
iniciar l’expedient jurídic.

5.- Despeses d’altres professionals: 
en cas de ser necessària la 
intervenció d’altres professionals 
(notaris, perits, procuradors, etc.), 
les despeses aniran a càrrec de 
l’interessat/da.

Taula d’honoraris 
d’assessorament 
jurídic i sindical

Aplicació a partir del dia 
1 de gener del 2012

A les taules s’aplicarà l’IVA vigent en cada moment.

CONSULTES

Consulta Sindical 40 Euros fins a 3 mesos

Consulta Jurídica 50 Euros fins a 6 mesos

Les Taules són d’aplicació als expedients juridics iniciats a partir del dia
1 de gener del 2012, independentment de la data en què finalitzi l’expedient.

ACTES JURIDICS Minims
sobre 

quantitat

Reclamació prèvia/escrits 150 Euros 7%

TAMIB SENSE avinença 180 Euros 7%

TAMIB AMB avinença 240 Euros 8%

Conciliació judicial 330 Euros 9%

Judici 1a Instància Social 360 Euros 10%

Execució sentència 420 Euros 11%

FOGASA 480 Euros 11%

Contenciós administratiu 510 Euros 10%

Recurs/Impugnació TSJ 600 Euros 12%

Recurs/Impugnació Suprem 960 Euros 12%

Recurs Tribunal Costitucional 1440 Euros 12%

Provisió de fons (IVA inclòs) 150 Euros 150 Euros

SEGURETAT SOCIAL
Invalidesa/

Pensió
Invalidesa/
Inc. Parcial

Via administrativa 1 mensualitat 5%

1a Instància judicial 2 mensualitats 10%

Recurs suplicació 3 mensualitats 10%

Recurs cassació 4 mensualitats 15%

En tot allò que NO està previst en aquest apartat, 
s’estarà al que es disposi en actes jurídics.

BONIFICACIONS SOBRE ELS MÍNIMS

període d’afiliació en mesos

de 6 a 12 de 12 a 24 de 24 a 36 de 36 a 48 de 48 a 60

50 Euros 62.50 Euros 75 Euros 87.50 Euros 106.25 Euros

60 Euros 75 Euros 90 Euros 105 Euros 127,50 Euros

80 Euros 100 Euros 120 Euros 140 Euros 170 Euros

110 Euros 137,5 Euros 165 Euros 192.5 Euros 233.75 Euros

120 Euros 150 Euros 180 Euros 210 Euros 255 Euros

140 Euros 175 Euros 210 Euros 245 Euros 297.5 Euros

160 Euros 200 Euros 240 Euros 280 Euros 340 Euros

170 Euros 212.5 Euros 240 Euros 297.5 Euros 361.25 Euros

200 Euros 250 Euros 300 Euros 350 Euros 425 Euros

320 Euros 400 Euros 480 Euros 560 Euros 680 Euros

480 Euros 600 Euros 720 Euros 840 Euros 1020 Euros

BONIFICACIÓ SOBRE %

N/A 
i - 6 

mesos
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2 a 24 
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48 a 60 
mesos

60 a 72 
mesos

72 a 84 
mesos

84 
mesos

0% 15% 25% 35% 55% 75% 85% 95% 100%

La Taula de Mínims i Bonificacions està acumulada, 
sent l’import el resultat final en funció d’on acabi el procedimient jurídic.


