
La Caixa de 
Resistència creada 

per la UGT de 
Catalunya cobreix les 
pèrdues salarials que 

pateixen els afiliats i 
afiliades quan 

participen en vagues 
convocades pel 

sindicat

Les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer  responsabilitat de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 
(UGT DE CATALUNYA), que està inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de 
dades de caràcter personal i el seu Reglament, amb la finalitat de gestionar l’acció sindical i remetre-us informació sobre els serveis i 
activitats que porta a terme la UGT de Catalunya. 

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Central de Dades de la UGT de CATALUNYA, al 
seu domicili situat a la Rambla del Raval, 29-35, 08001, de Barcelona. A la sol·licitud cal indicar el dret que voleu exercitar, el vostre 
domicili a efectes de notificació, la data i signatura, i adjuntar-hi una còpia del vostre DNI. 

En cas que us doneu de baixa com a afiliat/afiliada, autoritzeu que us remetem informació sobre els serveis i activitats que realitza la UGT 
de Catalunya?:   SÍ    NO 
Data Signatura

Formulari d’inscripció a la Caixa de Resistència

Dades del/la partícip
Nom i cognoms*

DNI/NIE*

Carrer, número, porta

Localitat

Codi postal

Correu electrònic

Telèfon de contacte*

Domiciliació bancària
Compte corrent on carregar la quota anual (20 dígits)

Titular del compte corrent

Dades de l’empresa on treballes
Nom de l’empresa

Sector d’activitat

Caixa de 
Resistència

www.ugt.cat

Wikimedia Commons: Lig Ynnek



Què és el Servei d’Assistència Jurídica Telefònica?

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

• No són ateses les consultes d’àmbit 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 11 € i es paga en un únic rebut 
per compte bancari.

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

Per qualsevol dubte, podeu trucar-nos al telèfon 
93 304 68 59.

O escriure’ns al correu electrònic 
caixaderesistencia@catalunya.ugt.org.

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

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

Qui hi pot pertànyer?

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

Quines cobertures ofereix? 

• Pèrdua d’ingrés: 63,32 €* per dia de vaga amb un 
màxim de 10 dies per any.

• Servei d’Assistència Jurídica Telefònica 24 hores.

Quins requisits calen per cobrar la prestació de pèr-
dua d’ingrés?

• Dos anys d’antiguitat a la Caixa de Resistència i 
estar al corrent de pagament de la quota de la Cai-
xa de Resistència.

• 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 nòmina 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.
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