SOL·LICITUD D’APLICACIÓ QUOTA ZERO D’AFILIACIÓ

NOM i COGNOMS................................................................................................ DNI /NIE.............................
Sol·licita per motius econòmics l’aplicació, de forma temporal, de l’exempció de pagament de la quota
d’afiliació.
Sol·licita l’alta com a afiliat amb l’aplicació, de forma temporal, de l’exempció de la quota d’afiliació.
Sol·licita ser afiliat en el sector de...................................................(només per a noves afiliacions de
persones aturades).
Documentació que s’acompanya:
Full d’afiliació signat
Document SEPA signat (obligatori en noves afiliacions i modificacions bancàries)
Certificat demanda d’ocupació (INEM/SOC) amb manifest de no ser perceptor de prestacions
Certificat de la Seguretat Social d’acreditació de no ser perceptor de cap prestació.

Aquesta modalitat de quota dóna dret a:
1. Accés als serveis a l’afiliat. Descomptes, xarxes de consum o altres col·laboracions que el sindicat estableixi.
2. Accés al Servei d’Informació Social de la UGT de Catalunya (SIS).
3. Accés a tallers, xerrades, punts d’informació, etc., que es puguin crear específicament per a persones en situació de
desocupació.
4. Rebre informació de les accions de suport als aturats mitjançant el butlletí i la web Actius o altres formes que es creïn.
5. Utilització dels espais d’autoconsulta, amb accés a Internet, per a la recerca de feina que s’estableixin a les diferents
seus del sindicat.
6. Informació de les activitats realitzades per la Xarxa de Solidaritat.
7. Possibilitat de cessió d’espais per a activitats d’autoorganització dels afiliats a la UGT en situació de desocupació.

En quedaran exclosos els serveis d’assessorament jurídic (amb la condició d’afiliat) i l’assegurança per a
afiliats.
La persona afiliada es compromet a comunicar a l’organització els canvis de la seva situació quan afectin al
nivell d’ingressos, sigui per l’accés a una prestació o per la incorporació al mercat laboral, moment en que es
restablirà el pagament de la quota segons correspongui.
Transcorregut 1 any des d’aquesta sol·licitud, s’ha de renovar la documentació acreditativa a la situació
que dóna dret a l’exempció en el pagament de la quota. En cas de no renovar-la, l’afiliat es compromet a
passar automàticament a la situació d’afiliat amb quota d’assalariat, acceptant la domiciliació bancària de les
quotes corresponents.

Data.........................................

Signatura................................................................

