
Formulari d'inscripció a la Caixa de Resistencia 

Dades del/la partícip 

Nom i cognoms* 

DNI/NIE* 

Carrer, número, porta 

Localitat 

Codi postal Telefon de contacte* 

Correu electronlc 

Domiciliació bancaria 

Compte corrent on carregar la quota anual (20 dígits) 

Titular del compte corrent 

Dades de !'empresa on treballes 

Nom de !'empresa 

Sector d'actMtat 

Les vostes dades de caracter personal s'incorpomran a un fitxer respoosabilibrt de la UNIÓ GENERAL DETREBAUAOORS DE CAIAWNYA 
(UGTDECATALUNYA), � esta inscrita !'Agen cia f.spa�la de Protecci6de Dacles, d'acofd amb la Uei Olganica 15/99, de protecció de 
dades de caracterpefSOOal l el seu Reglament, amb la finalitat de gestionar 1'8006 sindical I remetre-ils lnfoonació sobre elsservels 1 
ac:tMtatsque portaaterme la UGT de c:atarunya. 

F'o<hltl emcirelsvostresdlllUd'accés, rectfficació, canceMa ci ói oposicióad�nt-vos a la Central de Oadesde la UGT de CATALUNYA, al 
seu domicili situat a la Rambla det Ravat, 29-35, 0800L de Barcelona, A la sol�icitud cal incicar el dret que voleu e,.ercitar, el W>Stre 
domiciliaefectesdenotifk:ació,la dataisigna tura,iadjuntar-hiunacopiadelW>StreDNI. 

En casque us doneu de baba oom a afill!!Vaflllada, autorttzeu que us remetem infonnacfó sobre els servels I actMtats que realttza la UGT 
deCatalu�?: slD NO O 

Data 

Caixa de 
Resistencia 

La Caixa de 
Resistencia creada

per la UGT de 
catalunya cobreix les
perdues salari!'�s qu_e
pateixen els af1hats 1 

afiliades quan 
participen en vagues

convocades pel 
sindicat 

• •••

www.ugt.cat 



Qui hi pot pertanyer? 

Tots els afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya que 
estiguin al corrent de pagament de les quotes d'afilia
ció. 

Quines cobertores ofereix? 

• Perdua d'ingrés: 72 €* per dia de vaga amb un 
maxim de 10 dies per any.

• Servei d' Assistencia Jurídica Telefónica 24 hores. 

Quins requisits calen per cobrar la prestació de per
dua d'ingrés? 

• Dos anys d'antiguitat a la Caixa de Resistencia i
estar al corrent de pagament de la quota de la Cai
xa de Resistencia.

• Que la vaga hagi estat convocada i organitzada per
la UGT.

• S'ha d'haver proposat la mediació que preveu el
conveni col,lectiu (TLC o ASEC).

• La vaga ha de ser de jornada completa i motivada
per la negociació col,lectiva. 

• Presentar una nomina on figuri el descompte sala
rial per haver participat en la vaga.

* Quantitat igual al doble per dia del salari mínim interprofessio
nal publicat al B.O.E.

DE 

Que és el Servei d'Assistencia Jurídica Telefonica? 

• Un servei telefonic que funciona 24 hores on un
advocat et resol qualsevol dubte o qüestió legal en
l'ambit mercantil, penal o civil.

• No són ateses les consultes d'ambit laboral per es-
tar emparades pel Servei Jurídic de la UGT.

• Cobertura des del primer dia de ser partícip.

Quina és la quota i com es paga? 

La quota anual és de 12 € i es paga en un únic rebut 
per compte bancari. 

lnscriu-te: www.ugt.cat/ afiliacio/ cobertura-de-vaga 

Per qualsevol dubte, podeu trucar-nos al telefon 
933046859 . 

O escriure'ns al correu electronic 
caixaderesistencia@catalunya.ugt.org. 

Les vostres dades de caracter personal s'incorporaran 
a un fitxer responsabilitat de la UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT DE CATALUNYA). 

Caixa de Resistencia 
Rambla del Raval, 29-35, 4a planta 
08001 Barcelona 
Tel. 93 304 68 59 
caixaderesistencia@catalunya.ugt.org •••• 


