Moltes i molts agents rurals vivim la nostra feina
amb una implicació personal important.
La defensa de la natura és la nostra professió i alhora la nostra
motivació, així com la nostra formació i perfeccionament
professional, i a la millora de la organització de la qual formem
part: el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
Ens proposem canalitzar aquests esforços mitjançant
l’Associació Professional, transformar-los en crítica
constructiva, amb actitud positiva, i concretar-los en
propostes per la millora del servei públic que prestem.

ASSOCIA’T
Actualització de dades
Sol·licitud de nou/nova associat/da
DADES PERSONALS
Nom i cognoms
DNI

Data naixement

Adreça postal particular
Correu electrònic

Telèfon mòbil

DADES PROFESSIONALS
NIP (núm. d’agent)

Categoria

Àrea bàsica

Telèfon oficina

El/La sota-signant sol·licita ésser admès com a associat, d'acord amb els estatuts de l’Associació, amb les següents opcions;

X Quota bàsica - 30€ anuals

Defensa jurídica i assegurança de nòmina fins a 2000€ mensuals - + 57€ anuals
Defensa jurídica i assegurança de nòmina fins a 2500€ mensuals - + 60€ anuals

(signatura, lloc i data)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Banc o Caixa d’Estalvis
País

DC

Núm. de Compte

Titular
* Quota anual de 30 Euros, subjecte a modificacions segons estatuts.

Senyors i/o senyores, els prego que des d'ara i fins a nova ordre, carreguin al meu compte/llibreta els rebuts que trameti
per al seu cobrament l'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’AGENTS RURALS DE CATALUNYA

(signatura, del titular, lloc i data)
Les vostres dades queden incorporades a un fitxer informatitzat del qual és titular l'Associació. Si voleu poder exercir els drets d'accés, rectificació i, si s'escau, revocació del
consentiment, per a la cessió de les vostres dades en els termes previstos per la normativa vigent en la matèria, a la raó social de l'entitat

Envieu-la signada i escannejada a: associacioagentsrurals@gmail.com

ASSEGURANÇA DE LA NÒMINA I DEFENSA JURÍDICA
Defensa penal tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit no laboral
Extensiu al cònjuge o a la parella estable i als fills menors de 26 anys
Garantia de sou en cas d'expedient disciplinari
Cobertura de recursos administratius, per resolucions i actes de tràmits
Cobertura de jurisdicció Contenciós-Administrativa, recursos i assistència jurídica
Condicions especials en assumptes legals de caire privat

CONDICIONS
Aquest bufet d'advocats establert a Barcelona ens ofereix els seus serveis jurídics amb la pòlissa d’"ARAG seguros"
que tenen contractada i que cobreix:
- La defensa penal tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit no laboral. Extensiu al cònjuge o a la parella estable i als
fills menors de 26 anys o sense límit d’edat si són incapaços, en l'àmbit no laboral.
- Reclamació de danys corporals (acusació particular en cas d’atemptat, lesions, accident de trànsit),
independentment de si és per via penal, civil o administrativa, també extensiu a l'àmbit no laboral i al cònjuge o
parella estable i als fills menors de 26 anys o sense límit d’edat si són incapaços, en l`àmbit no laboral.
- Garantia de sou en cas d'expedient disciplinari. Cobreix l'assistència jurídica, l'assessorament, i seguiment
davant expedients disciplinaris . D’acord amb les condicions i exclusions de la pòlissa d’ARAG, et paguen el sou
durant un període màxim d'un any i el cost de l'assegurança varia segons el tram de sou que vulguis protegir. Per
exemple, si cobres menys de 2000€ pagaràs una quantia, si cobres fins a 2500€ un altre.
- Recursos administratius, per resolucions i actes de tràmits qualificats derivats de l'instrucció i resolució d'expedients disciplinaris o altres, sempre que hi hagi viabilitat d’impugnació.
- Jurisdicció Contenciós-Administrativa, recursos i assistència jurídica, per resolucions i qüestions relacionades
directament amb l'àmbit funcionarial quan s'esgoti la via administrativa.
Així mateix, també ofereix per als afiliats a ASPARC condicions especials en assumptes legals de caire privat que
portarien altres advocats especialitzats en els àmbits civil, familiar, eliminació de clàusules sòl d’hipoteques i
declaracions de l’IRPF i pels quals garanteix com a mínim un descompte d’un 25% en els honoraris que recomana
el Col·legi d’Advocats.
Per ser l'ASPARC la quota seria de 57€ a l'any si es vol garantir el tram de sou de fins 2000€. Si es volgués
garantir fins 2500€ puja a 60€. També hi ha l'opció de garantir fins a 3000 i 4000€.
Qui vulgui realitzar la contractació d'aquest servei ha de respondre aquest mateix correu demanant-ho i li serà
carregat l'import juntament amb la quota d'associat.
Els serveis i les cobertures descrites estan sotmesos a les condicions generals i particulars de la pòlissa
contractada amb ARAG Seguros amb número 55-0591436 i per tant, aquest document, per sí sol no té validesa
contractual.

Centre d’Entitats
C. Segle XX, 2
25300 Tàrrega (L’Urgell)
associacioagentsrurals@gmail.com
www.agentsrurals.info

