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General ordinària:          14,50 € mensuals 43,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.001 € bruts/any. 

IMPORTANT

Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el justificant de 
retribucions o prestacions (última nòmina),  i en el cas dels aturats o pensionistes, el 
certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la 
comunicació del canvi de quota. 

Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu 
automàticament el certificat per correu electrònic. També el podeu extreure des del 
portal de l’afiliació.

La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en 
cas de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir 
una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament. 

General reduïda:          13,10 € mensuals 39,30 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.001 € i 24.000 € bruts/any.

Quota militant:          17,40 € mensuals 52,20 € trimestrals
Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 2,90 € 
mensuals a la quota general ordinària i de 4,30 € a la quota general reduïda.

Quota pensionistes i jubilats:          10,50 € mensuals 31,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, pensionsites o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.001 € bruts/any.  

Quota especial:          8,15 € mensuals 24,45 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions 
o prestacions entre 7.001 € i 14.000 € bruts/any.

Superreduïda:          4,50 € mensuals 13,50 € trimestrals
Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribu-
cions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca 
de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.

Quota assessorament individual laboral immediat:          43,50 €
L’assessorament laboral individual requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada 
pagats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.

Quota formació immediata:          43,50 €
Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la 
quota general ordinària. Una vegada pagats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els 
justificants d’ingressos pertinents.  

AFILIA’T!


