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Organismes de la UGT de Catalunya

Seus territorials

Anoia-Alt Penedès-Garraf
C. de Sant Josep, 5
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 14 40
Fax 93 811 58 87
ugt@apg.ugt.org

Bages-Berguedà
Pg. de Pere III, 60-62 
08242 Manresa
Tel. 93 874 44 11
Fax 93 874 62 61
ugt@bagesbergueda.ugt.org

Baix Llobregat
C. del Revolt Negre, 12 
08940 Cornellà
Tel. 93 261 90 09
Fax 93 261 91 34
ugtbaix@baixllobregat.ugt.org

Barcelonès Nord
Pl. Mag Li-Chan, s/n 
08912 Badalona
Tel. 93 387 22 66
Fax 93 387 25 12
badalona@catalunya.ugt.org

Comarques Gironines
C. de Miquel Blay, 1, 3r i 4t 
17001 Girona
Tel. 972 21 51 58
Fax 972 20 81 71
ugt@girona.ugt.org 

L’Hospitalet
Rbla. Marina, 429-431, bis

08901 L’Hospitalet
Tel. 93 338 92 53
Fax 93 261 24 25
ugt@hospitalet.ugt.org

Maresme
Pl. de les Tereses, 17 
08302 Mataró
Tel. 93 790 44 46
Fax 93 755 10 17
mataro@catalunya.ugt.org 

Osona
Pl. d’Osona, 4, 1r 
08500 Vic
Tel. 93 889 55 90
Fax 93 885 24 84
osona@catalunya.ugt.org 

U.T. Tarragona
C. d’Ixart, 11, 1r
43003 Tarragona
Tel. 977 21 31 31, Fax 
977 23 42 01
ugt@tarragona.ugt.org

U.T. Terres de l’Ebre
C. de la Ciutadella, 13, 1a 
43500 Tortosa
Tel. 977 44 44 56, Fax 
977 44 33 81
ugt@tortosa.ugt.org

Terres de Lleida
Avda. Tortosa, 6-8,
2a planta, Edif. La Llotja 
25002 Lleida
Tel. 973 27 08 01, Fax 
973 28 10 15
ugt@lleida.ugt.org

Vallès Occidental
Rambla, 73
08202 Sabadell
Tel. 93 725 76 77
Fax 93 725 72 22
ugt@vallesocc.ugt.org

Vallès Oriental
C. d’Esteve Terrades, 
30-32, baixos
08400 Granollers
Tel. 93 870 42 58
Fax 93 879 65 17
ugt@nom.ugt.org

Secretariat Nacional 
de Catalunya

Rbla. del Raval, 29-35
08001, Barcelona
Tel. 93 295 61 00
Fax 93 304 68 35
ugt@catalunya.ugt.org
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Federació d’Indústria, Construcció i 
Agro (FICA)

Agrupa els treballadors i treballadores de 
les indústries d’automoció, 
siderometal·lúrgica, béns d’equip, 
química, tèxtil, arts grà�ques, alimentació, 
material de transport, electrònica, TIC, 
energia, i mineria, a més dels sectors de 
la construcció i l’agrari.

Rbla. del Raval, 29-35, 2a planta 
08001 Barcelona
Tel. 93 301 83 62, Fax 93 302 06 25
�ca@ugt�ca.cat
www.ugt�ca.cat

Federació de Serveis, Mobilitat i 
Consum (FeSMC)

Organitza els treballadors i les 
treballadores del sector �nancer, 
assegurances i o�cines, neteja i serveis a 
la societat, seguretat privada, 
comunicació, aeris, carreteres i urbans, 
comerç, comunicacions, ferroviari, grans 
superfícies, hostaleria i turisme, joc, 
marítim i portuari, i restauració social.

Rbla. del Raval, 25-39, 4a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 304 68 03, Fax 93 304 68 81 
fesmcugt@catalunya.ugt.org 
www.fesmcugt.cat

Federació d’empleats i empleades 
dels Serveis Públics (FeSP)

Agrupa els treballadors i treballadores de 
l’Administració pública, ensenyament 
públic i privat, així com sectors de 
dependència, sanejament públic i sanitat 
pública i privada.

Rbla. del Raval, 25-39, 3a planta 
08001 Barcelona
Tel. 93 295 61 11, Fax 93 295 61 08, 
fsp@catalunya.ugt.org
www.fespugt.cat

Confederació de Treballadors 
Autònoms de Catalunya (CTAC)

Rbla. Santa Mònica, 10, 2a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 327 14 98
Fax 93 601 10 29
ctac@catalunya.ugt.org
www.autonoms.com

Federacions
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Drets i obligacions dels a�liats i a�liades

Ser a�liat/da a la UGT de 
Catalunya dóna dret a:

— Rebre informació de les activitats i de 
la tasca sindical i institucional de la 
UGT de Catalunya.

— Participar en els debats i decisions del 
sindicat a través de la secció  sindical 
de la teva empresa i/o dels òrgans 
establerts estatutàriament, 
especialment davant la signatura del 
conveni del teu sector o empresa a 
l’àmbit de Catalunya.

— Ser candidat o candidata a les 
eleccions sindicals, tret de cas de 
limitació legal.

— Participar activament en la negociació 
col·lectiva a la teva empresa o sector.

— La formació sindical o tècnica que 
imparteixi la UGT de Catalunya.

— Gaudir d’un tracte preferent en els 
serveis i ofertes que des de la UGT de 
Catalunya o qualsevol dels seus 
organismes podem oferir al conjunt dels 
treballadors i de les treballadores, molts 
dels quals et detallem en aquest fullet.

— Ser atès i atesa en qualsevol seu de la 
UGT de Catalunya o bé a la teva secció 
sindical a través dels representants 
sindicals.

— Utilitzar el servei pertinent per 
plantejar qualsevol qüestió que creguis 
convenient en defensa dels teus 
interessos com a a�liat o a�liada 
davant qualsevol organisme de la UGT.

— La deducció de la quota sindical en la 
declaració de l’IRPF.

— L’assessorament laboral a preus molt 
econòmics, i si la teva a�liació té una 
antiguitat superior a 8 anys, tens 
gratuïtat en l’assistència i la 
tramitació jurídica.

— Que els teus representants sindicals 
siguin escoltats a l’empresa prèviament 
a l’aplicació d’una sanció o 
acomiadament.

— Assegurança a�liats/ades. Una 
assegurança en cas de mort per 
accident, per a les persones a�liades 
amb més d’un any d’antiguitat i al 
corrent de pagament.

Obligacions de l’a�liat i l’a�liada:

— Participar en els actes i decisions del 
sindicat.

— Respectar les decisions i acords 
adoptats pels òrgans del sindicat.

— Defensar els interessos generals del 
sindicat.

— Satisfer puntualment el pagament de 
la quota establerta pel sindicat.

— Comunicar al sindicat qualsevol canvi 
en la teva situació laboral, domicili, 
telèfon o compte bancari on pagues la 
quota sindical.

— No fomentar ni pertànyer a cap altra 
organització sindical aliena a la UGT.
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Serveis Jurídics

Amb la teva quota gradualment tens 
reducció de les tarifes, �ns a la gratuïtat a 
partir dels 8 anys d’antiguitat per a temes 
laborals i de Seguretat Social.

També, i a preus molt econòmics, 
t’assessorem en temes:
•— Civils
— Familiars
— Successions
— Immobiliaris
— Penals
— Administratius
— Fiscals
— Mercantils

Gabinet Jurídic
Rbla. de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 50
Fax 93 304 68 44
gjuridic@catalunya.ugt.org

JubilatsAssessorament jurídic

I quan passis a ser jubilat o pensionista
tant a la teva federació com a la Unió de
Jubilats, Jubilades i Pensionistes de la
UGT de Catalunya, trobaràs atenció per
als temes especí�cs de la teva condició i
mantindràs la teva participació en els
debats i decisions del sindicat.

Rbla. del Raval, 29-35, baixos
08001 Barcelona
Tel. 93 304 68 27
www.ugt.cat/jubilats

Unió de Jubilats, 
Jubilades i Pensionistes
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Ajut a la vaga

Caixa de Resistència

És la caixa de resistència creada per la UGT 
de Catalunya, que cobreix les pèrdues 
salarials que pateixen els a�liats i a�liades 
quan participen en vagues convocades pel 
sindicat.

Qui en pot ser partícip?

Totes les persones a�liades a la UGT de 
Catalunya que estiguin al corrent de 
pagament de les quotes d’a�liació.

Quines cobertures hi ha?

— Pèrdua d’ingrés: 63,32 euros per dia de 
vaga amb un màxim de 10 dies per any.

Quins requisits calen per cobrar la 
prestació de pèrdua d’ingrés?

— Dos anys d’antiguitat a la Caixa de 
Resistència (es computa l’antiguitat de 
la MPS) i estar al corrent de pagament 
de la quota d’aquesta.

— 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 �guri el 
descompte salarial per haver participat a 
la vaga.

— El dret a percebre la prestació prescriurà 
als 4 mesos de produir-se la vaga.

Què és el Servei d’Assitència 
Jurídica Telefònica?

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

— No s’atenen les consultes d’àmbit 
laboral per estar emparades pel Servei 
Jurídic de la UGT.

— Telèfon de contacte: 93 485 74 38
— Cobertura des del primer dia de ser 

partícip.

Quina és la quota de la Caixa de 
Resistència i com es paga?

La quota anual és de 11 euros i es paga 
en un únic rebut bancari.

Inscriu-t’hi:
www.ugt.cat/a�liat-a-la-ugt-de-
catalunya2/mutua-de-previsio-social

Per a qualsevol dubte, pots trucar-nos al 
tel. 93 304 68 59, o escriure’ns: 
caixaderesistencia@catalunya.ugt.org

Les teves dades de 
caràcter personal 
s’incorporaran a un �txer 
responsabilitat de la Unió 
General de Treballadors de 
Catalunya (UGT de 
Catalunya).
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Formació professional

La formació professional és garantia d’ocupació i 
progrés

Centre de Formació Maria Rúbies
Rbla. del Raval, 29-35, 1a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 310 30 94

— Formació per a persones adultes
— Centre d’Autoaprenentatge (idiomes, 

informàtica, cicles formatius, grups de 
conversa d’idiomes, accés a la 
universitat, etc.)

Per això, t’oferim diferents tipus de formació 
professional, sindical i d’adults

Per això, t’oferim diferents tipus de formació 
professional, sindical i d’adults:
— Cursos per a persones desocupades 

(Formació Ocupacional)
— Cursos per a treballadors en actiu 

(Formació Continuada)

Assessorem a les persones aturades 
en la recerca d’ocupació

Aquest servei s’adreça a totes les persones 
aturades i en particular als col·lectius amb 
més di�cultats per trobar feina.

Cada persona rep un tracte individualitzat 
per trobar feina o per determinar quina 
formació li convé.

Fins i tot s’orienta a qui desitja o està en 
condicions d’autoocupació.

Institut per al Desenvolupament dela 
Formació i l’Ocupació (IDFO)
Rbla. del Raval, 29-35, 1a planta 
08001 Barcelona
Tel. 93 268 92 92, Fax 93 319 75 94
idfo@idfo.com, www.idfo.com
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Formació sindical

La formació sindical 
garanteix els teus drets

En aquest sentit, podem oferir-te una gran 
varietat de cursos de tipus sociolaboral 
adaptats a les teves necessitats com a 
treballador/a o com a representant 
sindical.

Disposem d’una àmplia oferta de cursos, 
com per exemple:

— Funcions bàsiques dels delegats/ades
— Tècniques de comunicació
— Prevenció de riscos laborals
— Salari, nòmina i Seguretat Social
— Acció sindical i negociació
— Assessorament laboral

Formació Sindical de la UGT de 
Catalunya
Rbla. del Raval, 29-35, 1a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 268 78 36
Fax 93 310 05 71
fsindical@catalunya.ugt.org
web: www.ugt.cat/formacio-sindical

Dona

Dona, a la UGT tens 
instruments.
Fes-los servir

SIAM

Rbla. del Raval, 29-35, 4a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 329 82 73, Fax 93 329 83 11
igualtat@catalunya.ugt.org

El SIAM, és el Servei d’informació, 
assessorament i mediació per a la dona, 
dotat de personal especialitzat en matèria 
de gènere. Té com a objectiu principal 
prevenir i combatre les desigualtats que 
poden patir les dones en els àmbits 
laboral, familiar i de violència de gènere.
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Medi ambient

El medi ambient és cosa 
de tothom

Gaudir d’un medi ambient de qualitat 
constitueix un dret fonamental, però 
només amb una interacció organitzada de 
tota la societat podrem assolir els 
objectius per establir un desenvolupament 
sostenible.

Per això tenim el...

Departament de Medi Ambient
Rbla. del Raval, 29-35, 4a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 329 82 73
mediambient@catalunya.ugt.org

Ofereix:

— Informació i assessorament ambiental a 
les persones treballadores.

— Fomentar la millora de la gestió 
ambiental a les empreses.

— Campanyes de sensibilització i 
divulgació ambiental.

Prevenció

Per la prevenció de riscos 
i accidents laborals

Des de l’aprovació de la Llei de prevenció 
de riscos laborals l’any 1995 i el seu 
posterior desenvolupament s'ha assolit el 
dret a una feina més segura i saludable.

Per garantir aquest dret de totes les 
persones treballadores i difondre la 
cultura preventiva en el si de les empreses 
i per a la millora de les condicions 
laborals, tenim al teu servei:

L’O�cina Tècnica de 
Prevenció de Riscos 
Laborals (OTPRL)
Rbla. del Raval, 29-35, 
4a planta
08001 Barcelona
Tel. 93 329 82 73,
93 304 68 33 / 32
otprl@catalunya.ugt.org

L’OTPRL ofereix assessorament tècnic 
personalitzat en prevenció de riscos 
laborals i en mútues d'accidents laborals i 
disposa de materials divulgatius 
actualitzats per a delegats/ es de 
prevenció i per a totes les persones 
treballadores interessades en la seguretat 
i salut als llocs de treball.
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El Servei d’Informació Social és un servei 
gratuït de la UGT de Catalunya que ofereix 
a aquelles persones que ho necessitin, ja 
siguin a�liades o no, informació i 
orientació de caire social: serveis, recursos 
i ajuts socials que s’ofereixen des de 
qualsevol àmbit de benestar social.

 Aquest assessorament el realitzem tant 
per via telefònica, correu electrònic i 
presencial, si s’escau. L’atenció és 
individualitzada i les consultes poden ser 
derivades cap a altres serveis de la nostra 
organització, on es presti una atenció més 
especialitzada en aspectes concrets, o 
cap a l’administració que correspongui.

A la pagina web de l’UGT trobaràs l’enllaç 
per accedir al Servei d’Informació Social:

www.ugt.cat/servei-dinformacio-social/

Correu electrònic: sis@catalunya.ugt.org

Telèfon: 93 329 82 73

Servei d’Informació 
Social (SIS)

Serveis socials Habitatge

Tenim l’habitatge de 
qualitat al teu abast

La necessitat d’un habitatge és molt 
important per als treballadors i les 
treballadores. Per això, l’any 1995 vam 
engegar un projecte amb aquest objectiu. 
Ja s’han construït i lliurat més de 1.400 
habitatges a tot Catalunya.

Qualitat s’ocupa de reservar el sòl, de fer 
el seguiment dels projectes i permisos per 
a les obres i del control de la seva 
execució. Cada promoció es constitueix en 
règim de cooperativa i els habitatges 
s’adjudiquen exclusivament als socis.

Tot això amb un nivell de qualitat i 
professionalitat incomparable. 

Informa-te’n!

Qualitat Habitatge Social
C. Sant Oleguer, 17
08001 Barcelona
Tel. 93 601 10 80
administracio@qualitat-hs.com
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Som l’organització sindical 
més representativa del 
treball autònom a Catalunya.

Som una organització 
interprofesional d’àmbit 
autònomic, que enquadra 
als professionals i 
treballadors i treballadores 
per compte propi. 
Representem i defensem els 
seus interessos 
professionals, socials i 
econòmics davant les 
administracions publiques i 
privades, sent els 
interlocutors socials per 
donar respostes a les 
reivindicacions del col·lectiu.

La CTAC forma part de la 
UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores 
Autónomos).

autonomsctac autonoms.ctac ctac_autonoms

— Orientació per l’inici de 
l’activitat.

— Elaboració de business 
plan i certi�cat de 
validació per l’obtenció 
del permís de 
residència i Treball per 
compte propi, per 
persones nouvingudes.

— Defensa de col·lectius, 
de forma especí�ca per 
cada sector d’activitat.

— Negociació Acords 
d’Interés Professional.

— Descomptes per 
associats: benzina, 
telefonía, 
assegurances, oci, etc.

Més informació:

Confederació de  
Treballadors Autònoms 
de Catalunya (CTAC)
Rbla. Santa Mònica, 10, 
2a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 327 14 98
Fax 93 601 10 29
ctac@catalunya.ugt.org
www.autonoms.com

Serveis que oferim:

— Serveis de consultoria, 
assessorament i gestió 
�scal (IVA, IRPF, etc), 
laboral (contractes, 
nòmines, etc) i 
comptable.

— Assistència técnica en 
reclamacions 
administratives, 
conciliacions,  
demandes, recursos, 
etc.

— Programa especí�c de 
reforç per la 
consolidació de la teva 
activitat

— Formació, tallers, 
seminaris i cursos 
orientats exclusivament 
a autònoms i 
autònomes.

Els treballadors autònoms i autònomes
de la CTAC-UGT

Autònoms
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Joves

Jove, tens un entorn per a tu. Vine!

L’Avalot és l’espai de participació del 
jovent del sindicat. És la primera 
associació sindical de joves que es crea al 
nostre país per defensar la dignitat 
laboral, l’emancipació social i 
l’apoderament juvenil.

Ens pots trobar a:

Pl. Vázquez Montalbán 4
08001 Barcelona
Tel. 93 304 6818
@avalotcat
www.avalot.cat
avalot@catalunya.ugt.org

...i a les seus territorials.

EIXAM, xarxa d’assessorament i 
mediació sociolaboral juvenil

Recurs per a persones joves que es trobin 
en procés de recerca de feina i/o 
formació. T’ajudarem amb eines de cerca, 
canals d’ofertes laborals, elaboració de 
currículums i cartes de presentació 
enfocats al teu objectiu, així com posant a 
disposició programes d’ocupabilitat juvenil 
i treball a l’estranger.

Bústia precària

Atenció personalitzada totalment gratuïta. 
Posa’t en contacte amb nosaltres via web o 
telefònica si tens dubtes sobre qualsevol 
tema laboral o aspecte legal relacionat 
amb contractes, nòmines, convenis 
col·lectius, acomiadaments, quitances, etc.

Formació per a joves

Cada any organitzem la Trobada Anual, on 
es tracten diverses temàtiques d’interès per 
al jovent. I durant tot l’any fem cursos i 
tallers de formació per a grups de joves i 
per a professionals de joventut sobre 
temàtiques sociolaborals.

Participació Activa

T’oferim eines per millorar la situació 
laboral del jovent i fer complir els nostres 
drets com a treballadores, posem a la teva 
disposició la força del sindicat i de la gent 
organitzada i la nostra experiència de tants 
anys, perquè creiem en la solidaritat entre 
iguals. Acompanya’ns i deixa’ns 
acompanyar-te en les teves lluites diàries, 
que són també les nostres!

I moltes més activitats en les quals 
participar!

Per més informació, contacta amb 
nosaltres!
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Immigrant, a la UGT també hi tens un espai. Vine a 
veure’ns

Immigrants

AMIC (Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya)
Rbla. de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 304 68 41
Fax 93 304 68 25
amic@associacioamic.cat
www.associacioamic.cat

Des del 1993 treballem arreu de 
Catalunya. El nostre objectiu és afavorir i 
ajudar la persona nouvinguda a 
comprendre i resoldre els aspectes 
di�cultosos de la seva vida com a persona 
treballadora i ciutadana. Orientar-lo per 
conèixer l’entorn i apro�tar al màxim els 
recursos que ofereix, i per assolir un alt 
grau d’integració en aquest país.

L’assessorament jurídic, social i laboral i 
formatiu són els eixos del nostre treball 
quotidià. 

També disposem de la Xarxa 
Jurídica d’Atenció a l’Immigrant

Un assessor especialitzat en estrangeria 
t’orientarà sobre les situacions 
administratives que contempla la Llei 
d’estrangeria i el règim comunitari. A més 
de rebre orientació per a la tramitació 
d’autoritzacions de treball i/o residència, 
renovacions de permisos, reagrupacions 
familiars, nacionalitat, etc., podràs accedir 
al servei per a la revisió de la 
documentació, tramitació d’expedients i 
elaboració de recursos administratius i 
contenciosos.
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Assegurança

Assegura’t a ATLANTIS, el servei d’assegurances d’UGT, 
i bene�cia’t d’avantatges especials

Assegurances per particulars:
— Auto
— Llar
— Vida-Decessos
— Accidentes-Subsidi per IT
— Mascotes
— Salut
— Dental
— Estalvi
— Pensions

Assegurances per a empreses, autònoms i 
col·lectius
— Comerços, o�cines I pimes
— Vida I Accidents
— Cursos de formació
— Plans de Rendes
— Responsabilitat Civil
— Perdues Pecuniaries
— Convenis Colectius

Consultoria, assessorament i corredoria
— Previsió social complementària
— Corredoria d’assegurances

ATLANTIS és una asseguradora diferent:
— És el primer grup assegurador que ha obtingut 

el segell EthSI, que certi�ca una gestió ètica i 
solidària.

— Inverteix sense ànim especulatiu i amb criteris 
ètics.

— Fons de solidaritat per als assegurats que es 
troben en una situació econòmica precària.

— Garantia de protecció d’assegurances per atur, 
gratis amb les principals pòlisses.

Per a més informació:

ASP-ATLANTIS
Rambla del Raval, 29-35, 1r
08001 Barcelona, 93 521 19 93
dolores.fernandezjaime@atlantisgrupo.es

Carrer Revolt Negre, 12
08940 Cornellà, 93 261 91 39 / 901 400 061
Joseluis.escuderolopez@atlantisgrupo.es

Carrer Miquel Blay, 1, 3a planta
17001 Girona, 972 99 04 08, 901 400 061
enric.terencioarisa@atlantisgrupo.es

Carrer Pius XII, 5-6
08401 Granollers, 93 860 06 16 / 901 400 061
reyes.mercadalciprian@atlantisgrupo.es

Avinguda Catalunya, 2
25002 Lleida, 973 21 15 04 / 901 400 061
antonio.vidalaloy@atlantisgrupo.es

Passeig Pere III, 62
08242 Manresa, 93 877 34 81 / 901 400 061
iman.eljaaninelabboudi@atlantisgrupo.es

Rambla, 75
08202 Sabadell, 93 745 05 41 / 901 400 061
iman.eljaaninelabboudi@atlantisgrupo.es

Carrer Ixart, 11
43003 Tarragona, 977 99 09 77 / 901 400 061
georgina.ruizanguera@atlantisgrupo.es
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Serveis a l’A�liat

O�cina de Serveis a l’A�liat i Xarxa d’Atenció al 
Treballador

Descomptes i propostes per al 
nostre col·lectiu en: 

— Clíniques dentals
— Òptiques
— Estètica i perruqueries
— Perfumeria i cosmètica
— Parcs temàtics
— Teatre i espectacles
— Automoció
— Compres
— Informàtica
— Electrodomèstics
— Museus
— Hotels
— Restauració
— Vacances i viatges

Tràmits administratius de la teva 
a�liació

— Consultes
— Modi�cacions i canvis
— Duplicats de carnets
— Pagament de rebuts

A més d’aquesta guia general, tenim 
acords i altres avantatges per sectors i 
territoris.

Ens trobaràs a:

Rambla de Santa Mònica, 10,
planta baixa
Telèfons: 93 304 68 22 / 48
Fax: 93 304 68 54
ofserveis@catalunya.ugt.org
atencioa�liat@catalunya.ugt.org
www.ugt.cat/descomptes
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Exemple de despesa mitjana anual 
estimada d’una família formada per 
matrimoni i 1 o 2 �lls

Concepte Descompte a�liat
Assegurança vehicle 5 al 20%

Assegurança llar 5 al 15%
Dentista 10 al 30%

Compra de vehicles 5 al 10%
Ulleres o lents 10 al 30%
Parcs diversió 20 al 30%

Vacances 5 al 15%
Centres esportius 9 al 15%
Teatres, museus 10 al 25%

L’ús d’un o més serveis és equivalent a la 
quota sindical de tot l’any.

I a més, no oblidis que:
— A la UGT disposem d’una quota 

adaptada a cada situació laboral 
(activa, atur, jubilats i autònoms) amb 
quotes reduïdes per a contractacions 
parcials, desocupació i jubilacions.

— Amb més d’un any d’antiguitat en la 
teva a�liació, tens dret a una 
assegurança gratuïta en cas de mort 
per accident. I si ets delegat sindical, 
pots bene�ciar-te d’una assegurança 
d’accidents addicional per protegir-te 
durant la teva activitat sindical. Per a 
més informació: ATLANTIS Grup 
assegurador, tel. 901 400 061 i 93 
505 01 97.

I recorda que la quota sindical desgrava 
a la declaració de la renda.
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