
 

 

REGLAMENT  

CAIXA DE RESISTÈNCIA 



REGLAMENT DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA DE LA UGT DE CATALUNYA 

INTRODUCCIÓ 

El 14è Congrés de la UGT de Catalunya va acordar crear en el si del sindicat una 
Caixa de Resistència (d’ara en endavant, CR) per cobrir les pèrdues salarials per la 
participació en vagues convocades pel sindicat. En aquest sentit, l’SNC va acordar la 
dotació d’un fons inicial amb cinc mil euros.  

 

FINALITAT DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA DE LA UGT DE CATALUNYA 

La Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya té com a finalitat la recuperació de 
les pèrdues salarials dels partícips de la CR a les vagues convocades per la UGT de 
Catalunya o per un altre sindicat amb el qual la UGT de Catalunya tingui concertat un 
sistema d’equivalència, en defensa de la negociació col·lectiva. 

Aquesta recuperació és igual per a tots els partícips que pertanyen a la CR, i s’aprova 
al Comitè Nacional a proposta de la Comissió de Gestió de la CR i amb les condicions 
que s’estableixen en aquest Reglament. 

 

ÀMBIT DE COBERTURA 

La Caixa de Resistència té cobertura a l’àmbit de Catalunya. 

 

INCORPORACIÓ DELS AFILIATS I AFILIADES COM A PARTÍCIPS DE LA CAIXA 
DE RESISTÈNCIA 

Poden pertànyer a la Caixa de Resistència tots els treballadors i treballadores que 
estiguin afiliats a la UGT de Catalunya que ho demanin voluntàriament i que no hagin 
passat a la situació de jubilació. 

Aquesta demanda ha de constar específicament al full d’afiliació, així com l’import de 
la quota anyal especifica establerta per pertànyer a la CR. 

Els jubilats o jubilades que hi desitgin pertànyer ho han de comunicar expressament a 
la UGT de Catalunya.  

Tenen la consideració de partícips de la Caixa de Resistència els qui estiguin al 
corrent de la quota de la CR i mantinguin l’afiliació a la UGT de Catalunya. 

Per tenir dret a les prestacions establertes a la Caixa de Resistència és necessari ser-
ne membre durant dos anys consecutius i estar al corrent de les quotes anyals. 

 

El Comitè Nacional pot acordar, amb la sol·licitud prèvia de la Comissió de Gestió, la 
incorporació d’un col·lectiu d’afiliats i afiliades pertanyents a una altra caixa de 
resistència o servei semblant. Per accedir a la prestació establerta, aquests nous 
partícips han d’aportar, com a mínim, les quotes anuals mínimes exigides. 



PARTICIPACIÓ 

Els partícips que siguin membres de ple de dret de la Caixa de Resistència poden 
participar, accedir a la informació, conèixer-ne la situació i la seva evolució i fer-hi 
suggeriments o queixes mitjançant els mateixos canals que utilitzen els afiliats i les 
afiliades al sindicat, és a dir, la federació corresponent o l’SNC. 

GESTIÓ DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA 

LA COMISSIÓ DE GESTIÓ 

La gestió de la Caixa de Resistència és competència d’una comissió de gestió formada 
per: 

• un membre de l’SNC que presideix la Comissió 
• un membre per Federació nacional 
• tres membres en representació de les unions 
• quatre persones, com a màxim, escollides en un Congrés o, de forma excepcional, 

en un Comitè Nacional. 

La Comissió de Gestió s’ha de ratificar en el seu conjunt per un Comitè Nacional 

Aquesta Comissió es reuneix almenys dos cops a l’any. 

La comissió de Gestió ha de nomenar un secretari o una secretària que s’encarregui 
de les gestions econòmiques de la CR. 

La Comissió de Gestió l’han d’assistir els professionals actuaris i els professionals que 
es considerin necessaris per garantir l’avaluació correcta dels riscos i de les inversions 
que es facin. 

La Comissió de Gestió ha d’elaborar una memòria de gestió anyal i l’ha de presentar al 
Comitè Nacional on, com a mínim, hi faci constar el nombre de partícips, els ingressos 
per les aportacions establertes, les despeses de gestió, els imports abonats per 
prestacions i els rendiments econòmics dels fons de la CR. 

Cada dos anys s’ha d’acompanyar a la memòria de gestió un estudi actuarial de 
viabilitat elaborat per un professional extern al sindicat. 

La CR ha de tenir un compte bancari específic que incorpori la denominació de Caixa 
de Resistència per a la seva gestió econòmica. 

A les inversions destinades al fons de la CR s’hi ha d’incorporar la mateixa 
denominació que al compte corrent, i els rendiments que se n’obtinguin s’han d’abonar 
en el mateix compte. 

Les despeses de gestió han de ser les pròpies derivades del cobrament de les 
aportacions a la Caixa de Resistència, dels recobraments de les que resulten 
impagades, dels estudis de viabilitat periòdics necessaris i de la promoció que calgui 
fer per noves incorporacions d’afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya. 

A la CR s’hi destinen totes les aportacions individuals fetes pels partícips i cal deduir-
ne les despeses de gestió i les prestacions establertes i pagades. 

1 
 



Els fons de la CR no poden ser utilitzats per cap organisme de la UGT de Catalunya 
per a cap necessitat aliena a la seva finalitat.  

 

LA PRESTACIÓ DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA 

La Caixa de Resistència té com a prestació prioritària l’abonament, als partícips, d’un 
import diari per participació en les vagues que convoca la UGT de Catalunya, segons 
els criteris i procediments establerts en aquest reglament, i es pot limitar en nombre de 
dies a atendre per part del fons amb caràcter individual. 

Aquesta prestació l’ha d’acordar el Comitè Nacional, a proposta de la Comissió de 
Gestió. 

Aquest import ha d’estar referenciat a l’SMI diari establert i publicat al BOE. Aquesta 
referència la pot modificar el Comitè Nacional si la viabilitat de la CR ho permet. 

El Comitè Nacional podrà acordar altres prestacions directament relacionades amb la 
defensa de la negociació col·lectiva i la participació en aquesta dels partícips de la CR. 

GENERACIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Tenen dret a sol·licitar els beneficis d’aquesta prestació els partícips de la Caixa de 
Resistència amb dos anys d’antiguitat en el pagament de la quota, que participin en 
vagues laborals efectuades a Catalunya, sempre que reuneixin les condicions 
següents: 

• Les vagues han de ser de jornada completa. 
• Motivades per negociació col·lectiva. 
• Convocades i autoritzades per la Federació Nacional respectiva. 
• Ha d’haver-se proposat la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) o de 

l’Acord per a la Solució Extrajudicial de Conflictes (ASEC) segons els casos, llevat 
d’aquells col·lectius que no disposin d’organismes de mediació. 

• En queden excloses les vagues generals. 
• La participació en la vaga ha de figurar descomptada a la nòmina del treballador o 

la treballadora afiliada. La còpia de la nòmina on figura el descompte és el 
document acreditatiu d’haver participat en la vaga. 

• Estar al corrent de pagament de la quota específica de la CR i afiliat a la UGT de 
Catalunya. 

• No tenen període de carència de les prestacions de la Caixa de Resistència els 
afiliats o afiliades que s’incorporin des de l’actual Mutualitat de la UGT de 
Catalunya, sempre que hagin aportat, almenys durant dos anys, l’import establert a 
la Caixa esmentada. Es tindran en compte els períodes d’un any als afiliats i 
afiliades que s’incorporin des de l’esmentada Mutualitat a efectes del còmput de 
carència. 

2 
 



TRAMITACIÓ DE LA PRESTACIÓ 

La Federació de la UGT de Catalunya en l’àmbit de competència en què es generi la 
vaga, ha de comunicar-ne les condicions, per escrit, a la Comissió de Gestió, així com 
l’aprovació o desestimació corresponent. 

Ha de facilitar, així mateix, el nom i els cognoms del possible beneficiari, el nom de 
l’empresa on treballa, el lloc on es genera la vaga, la data d’afiliació a la UGT i el 
comprovant d’estar al corrent de pagament de les quotes sindicals des del seu ingrés 
al sindicat. En cap cas s’admeten justificants d’afiliació col·lectius. 

La Comissió de Gestió ha de comprovar que es compleixen les condicions individuals 
previstes respecte a l’afiliació i el pagament de la quota específica de la Caixa de 
Resistència per accedir a les prestacions, i ha de comunicar a la federació implicada la 
relació de pagaments a fer o la desestimació motivada. La Comissió de Gestió ha 
d’obrir un expedient amb cada tramitació. 

La federació s’ha de posar en contacte amb el representant sindical de l’empresa 
corresponent, o amb cada afiliat o afiliada, si escau, a fi i efecte d’aconseguir còpia de 
la nòmina on figuri el descompte per participar en la vaga. 

Aquesta còpia l’ha de trametre a la Comissió de Gestió per a l’abonament de la 
prestació. 

ABONAMENT DE LA PRESTACIÓ 

L’import a percebre com a prestació de vaga per dia de jornada completa serà 
equivalent al doble del Salari Mínim Interprofessional per dia, fixat pel Govern de 
l’Estat i publicat al BOE cada any. 

Aquest import pot ésser revisat per la Comissió de Gestió i proposar-ne la modificació 
al Comitè Nacional, que ha de resoldre en funció de les disponibilitats dineràries i de 
l’evolució de l’SMI per dia o el que estigui establert com a referència. 

La percepció d’una prestació de la Caixa de Resistència no és compatible amb la de la 
MPS de la UGT de Catalunya, si existeix. 

L’import màxim que cal pagar és de 10 dies per treballador i any. 

El beneficiari o la beneficiària de les prestacions ha de percebre l’import reconegut 
dins d’un termini no superior a trenta dies, comptats a partir de la justificació del 
descompte en nòmina de la seva participació en la vaga. 

El partícip té quatre mesos per acreditar els descomptes a la seva nòmina produïts per 
una vaga. Transcorregut aquest temps, la prestació prescriu.  

La prestació s’abona al partícip per transferència bancària en el mateix compte on se li 
cobra la quota de la CR. 
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LA QUOTA DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA 

La quota de la Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya és de 10,91 euros a 
l’any, i es revisa anyalment segons l’evolució de l’IPC. 

La Comissió de Gestió pot proposar al Comitè Nacional la no aplicació d’aquesta 
revisió en funció de la viabilitat econòmica de la cobertura de les prestacions de la CR. 

La forma de cobrament de la quota es fa mitjançant descompte bancari de periodicitat 
anyal. No obstant això, la Comissió de Gestió pot proposar l’abonament de la quota de 
la CR per altres mitjans bancaris de pagament sempre que garanteixin la inscripció 
automàtica del cobrament a la fitxa del partícip i d’ingrés al compte dels fons de la 
Caixa de Resistència. 

En cas de falta de pagament de la quota, la prestació roman en suspens un mes 
després del dia del venciment per aconseguir el recobrament, i si la gestió fos positiva, 
fins a quatre mesos després del venciment. 

En el cas d’impagament de la primera quota, per causa atribuïble al partícip, es donarà 
de baixa el partícip automàticament. Per tant, en aquest cas, si es produeix una vaga 
que afecti aquest partícip, la Caixa de Resistència queda deslliurada d’abonar la 
prestació econòmica corresponent. 

L’impagament de la quota té la consideració de baixa com a partícip de la CR i l’inici 
d’un nou període de carència si es produeix la reincorporació sis mesos després del 
venciment de la quota impagada. 

BAIXA DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA 

Els partícips poden ser donats de baixa per alguna de les causes següents: 

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la UGT de Catalunya. 
b) Per impagament de la quota especifica de la Caixa de Resistència.  
c) Per haver passat a la condició de jubilat o jubilada, llevat que en demanin 

expressament la continuïtat. 
d) Perquè s’ha donat de baixa com a afiliat al sindicat UGT de Catalunya. 

Les modificacions d’aquest reglament s’han d’aprovar al Comitè Nacional. 
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