
Apunt�’�

SINDICAT NACIONAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Sol·licitud d’Afiliació

*Si es realitza el pagament durant el  primer mes del trimestre, la quota serà la mateixa. Al segon mes del trimestre serà de 20€ i al tercer mes de 10€. El 
sistema de pagament pot ser diferent si l’Ajuntament es fa càrrec del pagament de la quota. Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers del 
Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, únicament per a la finalitat de donar-se d’alta com Afiliat/ada, realitzar els pagaments de les quotes 
sindicals, rebre informació per part del Sindicat, per email, SMS, WhatsApp, Telegram o altres mitjans. Dacord amb la norma�va vigent de Protecció de 
Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info@segcat.cat

Sindicalisme de País

Envia la present Sol·licitud d’Afiliació, un cop complimentada i 
signada, al nostre email , o lliura-la al  administracio@segcat.cat
Delegat o Responsable de Zona. En menys de 24 hores rebràs 
l’informació de l’Estat de la Sol·licitud i més informació de com 
quedarà la Quota el Primer Any.

1 d’Abril

1 d’Octubre 

Data:  

Data Sol·licitud

1 de Juliol

1 de Gener

La quota d’afiliació és de 
30€ trimestrals. Per Altes 
noves, la quota inicial 
serà de 60€, per tal de 
contractar l’Assegurança 
de Defensa i Sou, i l’úl�m 
trimestre no es paga. En 
el cas que hagi començat 
el trimestre, el pagament 
serà proporcional*.

    Quota

Signatura

    Alta

Vull donar-me d’Alta a 
par�r de:

   Núm. Afiliat/ada:

   Reservat

   Data Entrada:

   Data d’Alta:

     Escriviu amb lletra clara i majúsculesDades Personals               

    Nom i Cognoms: 

    Telèfon Fix:    Telèfon Mòbil:

   

    Dades Professionals

    Família Professional:

          Agents Rurals                    Bombers / Voluntaris

    DNI:     Data Naixement:

          Mossos d’Esquadra          Guàrdia Urbana / Policia Local

    Categoria:                                            Especialització:

    Des�nació Actual: 

    TIP:     Promoció:

    Escamot / Equip / Torn:

    

          Altres: 

    Dades Bancaries

    Correu Electrònic:

   Nom del Titular del Compte:

    

    Codi Postal:         Població:

    Nom de la Caixa o Banc:    

    NIF del Titular del Compte:     

    IBAN:

    Vols rebre informació per email, Telegram o altres mitjans?  Si        No

(No Complimentar en cas que l’Ajuntament es faci càrrec del pagament)
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