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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Confederació Sindical de CCOO del País Valencià en l’article 43 dels 

Estatuts aprovats en el 9é Congrés celebrat a València entre els dies 12, 13 

i 14 de febrer de 2009, estableix la disposició en els àmbits i nivells que es 

consideren adequats, dels serveis tècnics i assistencials necessaris per a 

l’òptima atenció de la seua afi liació.

La Confederació Sindical de CCOO del País Valencià, històricament i com 

a instrument dirigit a la consecució dels seus objectius confederals disposa del 

servei d’assessoria jurídica, dirigit essencialment a l’assessorament i defensa 

jurídica tant de les persones afi liades com de les organitzacions que componen 

la CS CCOO PV.

Aquest servei té la capacitat per a assumir l’assessorament i la defensa 

jurídica de treballadors afi liats i de treballadores afi liades, sempre que 

no contradiga les fi nalitats confederals, tot tenint en compte el caràcter 

essencialment voluntari en oferir-lo.

En els Estatuts de les organitzacions de la CS CCOO, es confi gura 

l’assistència jurídica i tècnica com un dret de les persones afi liades, en la 

manera que establisquen els òrgans competents.

Comissions Obreres ha desenvolupat una normativa comuna a totes 

les organitzacions que la integren aprovada en reunió del Consell Confederal 

Estatal de data 24 d’octubre de 2006 i que ha sigut actualitzada pels acords 

de març de 2010 i maig de 2011, normes al seu torn cap a les quals convergeix 

aquesta Carta d’honoraris.

El funcionament i l’organització del servei jurídic té, com un dels seus pilars 

fonamentals la fi xació i determinació de la contraprestació econòmica que tenen 

l’obligació de satisfer, tant l’afi liació com les persones no afi liades que facen ús 

dels serveis jurídics i tècnics, així com les normes que regiran en la prestació 

d’aquests serveis.

L’aplicació de la Llei de la dependència, així com els canvis administratius 

de gestió de la valoració i dictamen dels graus de discapacitat per part de la 

Generalitat Valenciana, provoquen un sense fi  d’estadis de necessitats d’atenció 

jurídica per a la ciutadania afectada per aquestes circumstàncies.

Des de CCOO PV som sensibles en l’atenció d’aquests col·lectius 

permanentment i és el moment de fer un pas més en aquesta atenció i oferir als 

nostres afi liats i afi liades aquesta possibilitat d’atenció i de reclamació jurídica.

El següent articulat regula les actuacions jurídiques en l’àmbit de la CS 

CCOO PV.



Article 1.- La relació que uneix les persones que en són usuàries amb 

els serveis jurídics es confi gura com un dret associatiu de les persones 

afi liades i com un contracte de serveis en relació amb les que no ho són, de 

manera que la CS CCOO PV preste el servei.

Es lliurarà a totes les persones usuàries del servei un exemplar 

d’aquesta norma.

Article 2. - L’acreditació del període de drets i antiguitat en l’afi liació, es 

realitzarà mitjançant la consulta de l’operatiu UAR.

La condició d’afi liat o afi liada és estrictament personal, sense que puga 

estendre’s aquesta condició en tot o en part.

No s’aplica aquesta condició en els casos de reclamació de salaris 

endarrerits i/o indemnitzacions derivades de la defunció, tramitació de 

pensions de mort i supervivència el causant de la qual fóra afi liat o afi liada.

Ateses característiques especials que confl ueixen en l’atenció de la 

dependència i de la discapacitat, la condició de persona afi liada serà tinguda 

en compte indistintament tant en la causant del dret com en la responsable de 

la seua atenció: ja siga ascendent, descendent i/o tutor o tutora.

Article 3. – A les persones afi liades, i a l’efecte de la determinació 

d’honoraris a imputar, se’ls ha d’aplicar el que es disposa en els annexos 
d’aquesta Carta d’honoraris.

L’antiguitat en l’afi liació entesa com la data de generació de drets de 

les persones afi liades, és la dada que es determine de les bonifi cacions/

exempcions aplicables segons l’Annex I.
La data que s’ha de tindre en compte per a la fi xació de l’antiguitat 

en l’afi liació, serà la data d’iniciació de l’expedient, independentment de la 

durada i de la data de fi  d’aquest.

És necessari i vinculant que acredite estar al corrent en el pagament 

de la quota durant tota la tramitació per fer valdre els drets derivats de la 

condició d’afi liació.

Article 4.- Qui sent delegats o delegades de personal, membres de 

comitè d’empresa i/o juntes de personal, que sense estar afi liats i afi liades, 

s’hagen presentat i es mantinguen posteriorment en una candidatura avalada 

per CCOO, en ser usuaris i usuàries dels Serveis Jurídics per assumptes 

directament relacionats amb aquest càrrec, tenen la consideració de persona 

afi liada amb més de 12 mesos d’antiguitat durant els dotze mesos posteriors 

a les eleccions i per una sola vegada.

Aquesta condició, també és d’aplicació per a aquells candidats i 

aquelles candidates que havent-se presentat en llistes d’eleccions sindicals 

avalades per CCOO, no hagen sigut triats en el procés, en relació amb 

problemàtiques que pogueren sorgir per aquesta candidatura, durant els 3 

mesos posteriors a la conclusió de les eleccions i per una sola vegada.



Article 5.- Entre els serveis que presta l’assessoria jurídica, s’entén per 

consulta:

L’assessorament legal, que no implica la iniciació o seguiment d’un 

expedient ja iniciat, tant de caràcter administratiu i/o judicial, com de 

servei equiparable. Aquest assessorament només implica el pagament del 

concepte denominat consulta, segons les condicions següents (Annex I):

1.  La consulta als serveis jurídics (sense inici de demanda) de persones no 

afi liades i afi liades amb antiguitat igual o inferior a 6 mesos, comporta 

l’aplicació de l’import assenyalat sota el concepte de consulta jurídica.

Les consultes jurídiques, són gratuïtes per als afi liats i les afi liades amb 

mes de 12 mesos d’antiguitat i bonifi cades amb el 50% de la tarifa quan 

l’antiguitat siga superior a 6 mesos.

2.  Les consultes realitzades per sindicalistes, enteses com a assessoria 

sindical en federacions, unions i sindicats intercomarcals generen 

l’aplicació de l’import assenyalat sota el concepte de consulta sindical.

Les persones afi liades amb més de 3 mesos d’afi liació han de rebre el 

servei d’assessoria sindical de forma gratuïta. 

Els representants i les representants electes per CCOO PV, no afi liats 

o afi liades, en l’acompliment de les seues funcions, fi ns a un màxim de 

12 mesos posteriors a la presa de possessió del càrrec com RLT, han de 

rebre el servei d’assessoria sindical de forma gratuïta.

Quan la persona que realitza la consulta sindical, procedisca a realitzar 

la gestió a través dels serveis jurídics, ha de pagar la diferència entre la 

quantia establerta en el punt 1 i el punt 2 d’aquest article.

3.   L’assistència jurídica per aplicació de la normativa d’atenció a la 

dependència, així com la determinació de grau de discapacitat sense 
cap altra repercussió laboral o de prestació s’ha d’iniciar amb 

una consulta tècnica d’exploració i valoració inicial sobre la situació i 

opcions d’actuació que ha de realitzar la Secretaria de Política Social i 

que determine l’accés a la fase judicial.

         Els afi liats i les afi liades amb més de 3 mesos d’afi liació han de rebre el 

servei de consulta tècnica de forma gratuïta.

Article 6.- Quan, a més de l’assessorament, procedisca la iniciació 

o intervenció d’un expedient de caràcter administratiu i/o judicial, o servei 

equiparable, la persona usuària ha de procedir a subscriure el corresponent 

encàrrec de servei, que no té efi càcia ni obliga el prestador del servei, si no 

es compleixen els requisits que s’exigisquen per a cada cas.

La subscripció de l’encàrrec del servei, segons model que es facilite en 

el moment de la iniciació de l’expedient, implica l’acceptació íntegra de les 

condicions estipulades.



No s’ha de tramitar cap expedient, ni dur a terme cap actuació fi ns    que 

no conste la subscripció de l’encàrrec del servei.

Els requisits de necessari compliment per a l’acceptació de l’encàrrec 

del servei, són els següents:

• Aportació de les dades personals i laborals que siguen requerides 

pel personal afecte al servei jurídic.

• El pagament íntegre, si escau, dels serveis de consulta prèvia a 

la prestació d’aquesta i de la provisió de fons, quan aquesta siga 

obligatòria.

• L’aportació dels documents o antecedents que requerisca el 

personal vinculat a l’assistència tècnica i/o assessoria jurídica.

• L’obligació de pagar la totalitat dels honoraris que es generen, 

independentment que el resultat de l’actuació siga positiu, negatiu 

o desistido amb o sense petició de vènia, sempre conformement a 

llei, i sent aplicable la Carta d’Honoraris vigent en la data d’iniciació 

de l’expedient.

• La constitució dels dipòsits i/o pagament de les taxes que legalment  

corresponga abonar.

• En el cas que un usuari o una usuària genere diversos expedients, 

cadascun d’ells comporta un encàrrec de servei, amb generació 

d’honoraris independents, encara que aquests estiguen directament 

relacionats.

Article 7.- Els casos que continguen reclamacions que no resulten 

estimades en la seua resolució, i per tant rebutjada la totalitat de la pretensió 

exercida, produeixen uns costos a la persona usuària, en les quantitats o 

honoraris mínims fi xats per a cada supòsit.

Allò establert en l’apartat anterior és d’aplicació per als casos que es 

procedisca al seu desistiment amb o sense petició de vènia.

Article 8.- Amb caràcter general a tota persona usuària, li són d’aplicació 

els honoraris corresponents sempre que es procedisca a la iniciació o 

intervenció d’un expedient de caràcter administratiu i/o judicial o servei 

equiparable, segons les tarifes expressades en els annexos I, II, III, IV i V.

Article 9.- Les despeses derivades de la tramitació d’un procediment, 

on intervinga un procurador, perits o Gabinet Tècnic i en general tots els 

costos externs, corren de forma íntegra a càrrec de les persones usuàries, 

amb independència del seu estat d’afi liació.

El mateix, s’aplica a les organitzacions que insten l’inici de l’expedient, 

en aquest cas tots els suplits que generen la seua resolució, corren pel seu 

compte.



En cas de produir-se costos processals, taxes, o multes judicials o 

dipòsits, s’han d’assumir íntegrament per les persones usuàries, sense 

perjudici que s’hagen d’impugnar, si escau. Els costos processals que es 

fi xen en primera instància en la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 

igualment són per compte de les persones usuàries, independentment del 

seu estat d’afi liació.

Article 10. - Per als supòsits especials d’expedients que afecten una 

part substancial d’un col·lectiu homogeni de treballadors i treballadores, on 

hi haja un considerable nombre de persones no afi liades, per a optimitzar el 

servei prestat, la Comissió Delegada de Serveis Jurídics a proposta escrita 

de la Federació i/o Unió afectada, ha d’aprovar les condicions particulars 

d’aplicació d’honoraris per a aquest expedient.

Article 11. - En expedients amb pluralitat d’usuaris i usuàries, s’ha de 

procedir a habilitar la documentació de les persones afi liades a través de la 

seua Federació o Unió de manera que puguen ser representades en virtut del 

que es disposa en l’article 20 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora 

de la jurisdicció social.

De la mateixa manera, a les persones no afi liades se’ls ha de requerir 

perquè atorguen davant notari poders de representació processal, el 

contingut dels quals està establert pel model que es facilite. No hi ha 

possibilitat d’alterar el contingut d’aquest model, i hi queda establert una 

concessió general de representació processal i una clàusula per la qual 

s’autoritza als apoderats o a les apoderades que en nom de CCOO PV 

cobren de qualsevol empresa o organisme públic o privat, inclòs el Fons 

de Garantia Salarial, i a compensar en compte de titularitat de CCOO PV 

o cobrar directament els manaments de devolució que puguen expedir els 

jutjats a favor del poderdant.

El cost que genere la formalització dels poders l’han de suportar les 

persones usuàries.

Article 12.- Els usuaris o les usuàries han d’autoritzar en el moment 

de subscriure l’encàrrec de servei, al fet que es procedisca al descompte 

dels honoraris que es reporten, de les quantitats que s’obtinguen una vegada 

fi nalitzat el procediment.

Les persones usuàries del servei, tant afi liades com no afi liades, han 

d’autoritzar en el moment per encàrrec del servei, al fet que es carregue 

l’import dels honoraris reportats pels serveis prestats, en el compte bancari 

on tenen domiciliat el pagament de la quota d’afi liació, i per als qui no 

ho estiguen en el número de compte que faciliten en el moment de les 

subscripció de l’encàrrec del servei, sempre que aquesta liquidació no s’haja 

satisfet voluntàriament, en el termini d’un mes a comptar des del moment de 

l’emissió de la factura corresponent.



Article 13.- Tota persona usuària del servei té dret a sol·licitar totes les 

informacions i/o aclariments que considere oportuns, tant per la prestació 

del servei com per l’aplicació de la Carta d’honoraris i pot formular les 

reclamacions que crega pertinents.

Per açò s’ha de facilitar els impresos o suports tècnics necessaris per 

a la seua tramitació. En aquests s’han d’indicar les dades personals de qui 

realitza la reclamació, el motiu i les dades de la persona que li va atendre.

D’aquesta manera s’assegura que tot el personal que preste serveis 

s’identifi que així com que puga ser identifi cat. La CS CCOO PV té l’obligació 

de donar complida resposta  tan aviat com siga possible.

Article 14.- Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes normes o en 

l’aplicació dels honoraris dels serveis jurídics, s’ha de plantejar a la Comissió 

Delegada de Serveis Jurídics del PV que ha de resoldre  tan aviat com siga 

possible.

Article 15.- Si en aplicació de la Carta d’honoraris i determinació 

d’aquests es donara alguna situació extraordinària, les organitzacions afec-

tades –federacions, unions intercomarcals o sindicats intercomarcals– han 

d’elevar la corresponent proposta a la Comissió Delegada de Serveis Jurídics 

que ha de resoldre en última instància.

Article 16.- Els honoraris que hi fi guren, s’entenen sense impostos 

inclosos. En conseqüència, conclosa la prestació del servei s’ha de procedir 

a la seua facturació i aplicar el percentatge d’IVA vigent en el moment.

Article 17.- La Carta d’honoraris de l’assessoria jurídica de la CS 

CCOO PV es revisa anualment pel Consell Confederal de CCOO PV per tal 

d’adaptar-la a les variacions de l’Índex de Preus al Consum.

Article 18.- Aquesta Carta d’Honoraris s’aplica a tots aquells expedients 

que s’inicien durant la seua vigència, excepció feta d’aquells sobre els quals 

intervinga acord previ en els termes establits en l’article 10.

Article 19.- Els serveis d’assessorament, que tenint el seu origen en 

l’àmbit laboral comporten actuacions en la jurisdicció civil i penal, es minuten 

per a les persones afi liades amb antiguitat igual o superior a 12 mesos, al 

75% dels honoraris establerts en el col·legi d’advocats respectiu; per als 

altres usuaris i usuàries minuten segons la referida norma corporativa.

En el cas que alguna persona afi liada de mes de 12 mesos d’antiguitat 

haja de ser defensada per actes directament relacionats amb la prestació del 

seu treball, tenen la consideració equivalent a un assumpte laboral, a l’efecte 

de determinació de la quantia en concepte d’honoraris.



Aquest article no és aplicable en aquells assumptes la matèria dels 

quals estiga directament associada a l’aplicació de la normativa d’atenció a 

la dependència, així com la determinació de grau de discapacitat sense cap 

altra repercussió laboral o prestacional.

Article 20.- Amb caràcter general es factura segons l’aplicació dels 

annexos arreplegats en aquesta Carta d’honoraris.

A les persones afi liades també els són aplicables els annexos 

anteriorment esmentats, on s’arrepleguen les bonifi cacions/exempcions que 

li corresponguen d’acord amb la seua antiguitat.

Els annexos estableixen els diferents honoraris mínims i percentatges 

per a cada cas així com les bonifi cacions, exempcions i provisions de fons, 

en relació amb les diferents classifi cacions d’antiguitat de les persones 

afi liades.

Article 21.- La iniciació o intervenció d’un expedient de caràcter 

administratiu i/o judicial o servei equiparable, genera l’obligació de satisfer 

la provisió de fons fi xada en l’Annex I, en el moment del subscripció de 

l’encàrrec del servei.

Per a la tramiticaió dels recursos de suplicació, cassació i empar, serà 

necessari suscriure un encàrrec de servei específi c, amb l’obligació de 

satisfer la provisió de fons indicada en l’Anexe I així com les taxes que si 

escau corresponguessin.

Els afi liats i les afi liades amb més de 12 mesos d’antiguitat, estaran 

exempts del pagament de la provisió de fons.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA: Aquesta Carta d’honoraris és aplicable 

als expedients que s’inicien a partir de la seua entrada en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL: Aquesta Carta d’honoraris entrarà en vigor l’1 de 

gener de 2013.

Aquesta carta va ser aprovada pel

Consell Confederal a València,

el 20 de desembre de 2012



IVA no inclòs

ANNEX I

D’aplicació a totes les persones usuàries, que utilitzen el Servei 

Jurídic de CC OO PV.

1. CONSULTA SINDICAL

 

1.1. Consulta sindical .........................................................33,10 €

1.2. Consulta sindical ........................................................Gratuïta

Afi liats/ades amb més de 3 mesos antiguitat i delegats/ades de 

personal no afi liats/ades en l’acompliment de les seues funcions 

fi ns un màxim de 12 mesos posteriors a la presa de possessió del 

càrrec com a RLT.

2. CONSULTA JURÍDICA

2.1. Consulta jurídica ..........................................................44,56 €

2.2. Consulta jurídica (50% tarifa) ......................................22,28 €

Afi liats/ades amb més de 6 mesos antiguitat i menor/igual a 12 mesos.

2.3. Consulta jurídica .........................................................Gratuïta

Afi liats/ades amb més 12 mesos antiguitat.

CONSULTA TÈCNICA DEPENDÈNCIA i DISCAPACITAT

2.4. Consulta tècnica ..........................................................44,56 €

2.5. Consulta tècnica .........................................................Gratuïta

Afi liats/ades amb més 3 mesos antiguitat.

CONSULTA CÀLCUL DE PENSIÓ

2.6. Consulta: Càlcul de pensió .......................................105,50 €

2.7. Consulta: Càlcul de pensió (50 % tarifa) .....................52,74 €

Afi liats/ades amb més de 6 mesos antiguitat i menor/igual a 12 mesos.

2.8. Consulta: Càlcul de pensió ........................................Gratuïta

Afi liats/ades amb més 12 mesos antiguitat.



3. BONIFICACIONS

Sobre tarifes Annex II, III i IV:

• Més 12 mesos fi ns menor/igual 24 mesos antiguitat .....................15% Dte.

• Més 24 mesos fi ns menor/igual 36 mesos antiguitat .................... 30% Dte.

• Més 36 mesos fi ns menor/igual 48 mesos antiguitat .................... 50% Dte.

• Més 48 mesos fi ns menor/igual 60 mesos antiguitat .................... 70% Dte.

• Més 60 mesos fi ns menor/igual 72 mesos antiguitat .................... 85% Dte.

• Més 72 mesos fi ns menor/igual 84 mesos antiguitat .................... 95% Dte.

• Més 84 mesos  ................................................................................... Gratuït

4. PROVISIÓ DE FONS

Indispensable per a la iniciació de qualsevol tipus d’expedient i/o 

recursos.

4.1. Provisió de fons .........................................................104,04 €

No afi liats/ades i afi liats/ades amb antiguitat menor/igual 12 mesos.

4.2. Provisió de fons .......................................................... Exempt

Afi liats/ades amb més de 12 mesos antiguitat.

IVA no inclòs



IVA no inclòs

ANNEX II

D’aplicació a les persones usuàries NO funcionaris/àries, 

que utilitzen el servei jurídic de CCOO PV, NO afi liats/ades i 

amb antiguitat menor/igual a 12 mesos. (Bonifi cacions per a 

antiguitats superiors, consulteu annex I).

5. Honoraris mínims ....................................................... 189,14 €

6. Actuacions davant l’SMAC

(Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació)

• Sancions ........................................................................ 189,14 €

• Comiat ................................................................ 10% s/obtingut

                           Mínim ..................................................... 189,14 €

• Comiat amb readmissió ...........................................................301,87 €

• Salaris ................................................................. 10% s/obtingut

                           Mínim ..................................................... 189,14 €

• Altres actuacions ........................................................... 189,14 €

7. Actuacions davant el Jutjat Social/Mercantil/Contenciosa/FOGASA

• Sancions ........................................................................ 339,46 €

• Comiat ................................................................ 10% s/obtingut

                           Mínim ..................................................... 339,46 €

• Comiat amb readmissió .................................................... 451,85 €

• Salaris ................................................................. 10% s/obtingut

        (Atur i IT1)

                           Mínim ..................................................... 339,46 €

• Altres actuacions ........................................................... 339,46 €

• Actuacions en matèria de Seguretat Social excepte desocupació.

10% de l’import d’una anualitat de la pensió obtinguda o 

diferència entre la pensió antiga i la nova de dos anys (Seguretat 

Social)2

                           Mínim ..................................................... 339,46 €



IVA no inclòs

8. Actuacions davant la Inspecció de Treball

• Honoraris per persona afectada ...................................... 50,00 €

9. Actuacions en procediments de confl icte col·lectiu

• Honoraris mínims per a expedients amb 1 i fi ns a 3 afectats/ades ........ 187,26 €

   (a dividir entre els implicats)

• Honoraris per persona afectada ...................................... 45,67 €

   (per exp. amb més de 3 persones afectades)

• En els processos en els quals es deriven execucions

   individuals ........................................................... 10% s/obtingut

                           Mínim ..................................................... 339,46 €

10. Interposició i/o impugnació de recursos:3

10.1 Recursos d’alçada, reposició i altres escrits en via 

administrativa3

• Honoraris per persona afectada .................................... 189,14 €

10.2 Recursos de suplicació3

• Honoraris per persona afectada .................................... 255,00 €

10.3 Recursos de cassació3

• Honoraris per persona afectada .................................... 357,00 €

10.4 Recursos d’empara3

• Honoraris per persona afectada .................................... 433,50 €

11. Accions en via administrativa

• Denúncia o sol·licitud de pensions ................................ 189,14 €

• Sol·licitud de pensió estrangera .................................... 189,14 €

• Al·legacions ................................................................... 189,14 €

• Reclamacions prèvies ......................................... 10% s/obtingut

                           Mínim ..................................................... 189,14 €

1 Atur i IT la quantia és la diferència entre allò reconegut i allò obtingut.
2 S’exceptuen les revisions de grau de discapacitat, a les quals s’ha d’aplicar la Carta 

d’honoraris específi ca sobre dependència i discapacitat.
3 Els recursos esmentats en l’apartat 10 tenen la consideració de procediments 

independents, cadascun d’aquests, a afecte de facturació.
 La constitució de dipòsits i taxes per a la interposició de recursos és per compte i 

responsabilitat de les persones usuàries del servei.



IVA no inclòs

ANNEX III

D’aplicació a usuaris funcionaris/àries, que utilitzen el Servei 

Jurídic de CCOO PV, NO afi liats/ades i amb antiguitat menor/

igual a 12 mesos. (Bonifi cacions per a antiguitats superiors, 
consulteu annex I.)

12. Escrits de sol·licitud, al·legacions o altres de mer tràmit 
en via administrativa
• Honoraris per persona afectada ...................................... 46,08 €

13. Recursos d’alçada, de reposició i altres escrits en via 

administrativa6

• Honoraris per persona afectada .................................... 189,14 €

14. Contenciosos ordinaris, de personal i de PJDF4 sobre 

sancions, drets i altres en els quals no s’obtinga quantitat

i extensió d’efectes5

• Honoraris per persona afectada .................................... 339,46 €

15. Contenciosos ordinaris, de personal i de PJDF4 sobre 

retribucions, promoció professional, accés i altres dels quals 

es derive l’obtenció d’un benefi ci econòmic quantifi cable i 

extensió d’efectes5

General .................................................................. 10% s/obtingut

                       Mínim ......................................................... 339,46 €

16. Interposició i/o impugnació de recursos6 :

16.1 Recursos d’apel·lació6

• Honoraris per persona afectada .................................... 255,00 €

16.2 Recursos de cassació6

• Honoraris per persona afectada .................................... 357,00 €

16.3 Recursos d’empara6

• Honoraris per persona afectada .................................... 433,50 €

4 Procediment judicial de drets fonamentals.
5 Els costos processals que es pogueren fi xar han de ser per compte i respon-

sabilitat de la persona usuària.
6 Els recursos esmentats en l’epígraf 13 i 16 tenen la consideració de procedi-

ments independentscadascun d’aquests, a efecte de facturació.
 La constitució de dipòsits i taxes per a la interposició de recursos és per 

compte i responsabilitat de les persones usuàries del servei.



IVA no inclòs

ANNEX IV

D’aplicació a usuaris/àries, NO afi liats/ades i amb antiguitat menor/

igual a 12 mesos que utilitzen el Servei Jurídic de CC OO PV en 

l’àmbit d’aplicació de la normativa d’atenció a la dependència i 

en la determinació de grau de discapacitat SENSE CAP ALTRA 

REPERCUSSIÓ LABORAL. (Bonifi cacions per a antiguitats 

superiores, consulteu annex I.)

17. Reclamacions en via administrativa

• Reclamacions prèvies ......................................... 10% s/obtingut

Mínim ...................................................... 187,28 €

18. Escrits de sol·licitud, al·legacions o altres de mer tràmit en 

via administrativa

• Honoraris per persona afectada ...................................... 45,63 €

19. Recursos d’alçada, reposició i altres escrits en via admti-

va. que requerisquen argumentació7

• Honoraris per persona afectada .................................... 187,28 €

20. Actuacions davant del Jutjat Social per revisió de grau de 

discapacitat

• Honoraris per persona afectada .................................... 336,16 €

21. Contenciosos ordinaris sobre els quals es derive una re-

tribució o obtenció d’un benefi ci econòmic quantifi cable i ex-

tensió d’efectes. (Base de càlcul = una anualitat)

• Honoraris per persona afectada ......................... 10% s/obtingut

Mínim ...................................................... 187,28 €



IVA no inclòs

22. Interposició i/o impugnació de recursos7:

22.1 Recursos d’apel·lació i suplicació7

• Honoraris per persona afectada .................................... 252,50 €

22.2 Recursos de cassació7

• Honoraris per persona afectada .................................... 353,50 €

22.3 Recursos d’empara7

• Honoraris per persona afectada .................................... 429,25 €

7 Els recursos i/o escrits esmentats, han de tenir la consideració de procedi-
ments independents, cadascun d’aquests, a afecte de facturació.

 La constitució de dipòsits i taxes per a la interposició/impugnació de recur-
sos és per compte i responsabilitat de les persones usuàries del servei.

Nota: Els costos processals que es pogueren fi xar han de ser per 

compte i responsabilitat de la persona usuària.

ANNEX V

Intervenció del Gabinet Econòmic en els acomiadaments 
objectius.
D’aplicació a usuaris, NO afi liats/ades i amb antiguitat menor/

igual a 12 mesos. (Bonifi cacions per a antiguitats superiores, 

consulteu annex I.)

A) Informe econòmic: anàlisi de la documentació econòmica. Després 

de l’anàlisi d’aquesta documentació es considera si procedeix 

presentar informe pericial.

B) Informe pericial complet: comprén anàlisi de la documentació 

econòmica, elaboració de l’informe i defensa d’aquest en el Jutjat 

Social.

1 afectat/ada 2 o més afectats/ades

Informe econòmic 187,26 € 93,63 € per persona

Informe pericial 

complet
298,88 € 223,23 € per persona



Les quantitats tingudes en compte s’apliquen en els pressupostos 

següents:

a) Actuacions davant l’SMAC
* Reclamacions sobre comiat amb resultat indemnitzatori.

1. Informe econòmic.

* Reclamacions sobre comiat amb readmissió com a resultat.

1. Informe econòmic.

b) Actuacions davant el Jutjat Social
* Reclamacions sobre comiat amb resultat indemnitzatori.

1. Informe econòmic.

2. Informe pericial complet8

* Reclamacions sobre comiat amb readmissió com a resultat.

1. Informe econòmic.

2. Informe pericial complet8

c) Intervenció tècnica en ERO i processos col·lectius de 
modifi cació/movilitat

* Empreses amb menys de 50 treballadors/es .......... 189,14

* Empreses de 50 fi ns a 250 treballadors/es ............. 339,46

*Empreses amb més de 250 treballadors/es ............. 451,85

Aquests imports seran acumulatius, si s’escau, als arreplegats en els 

apartats A) i B).

8 Cas d’arribar a acord abans de celebrar el judici, si s’ha preparat l’Informe 

pericial s’ha de considerar el cost en la seua totalitat, o bé quan es declara 

improcedent el comiat i s’opta per readmissió.

ANNEX VI 

Les persones afi liades a Comissions Obreres, i que tinguen una 

antiguitat en l’afi liació superior a 12 mesos, estan cobertes per una 

assegurança col·lectiva en el cas de mort per accident, amb un 

capital assegurat de 9.000 euros per als seus benefi ciaris/àries.

IVA no inclòs


