Carrer Blanqueria, 4
46003 València
Tf: 961111017
oam@pspv-psoe.net
www.socialistesvalencians.org

Vicesecretaria d’Organització
OFICINA D’ATENCIÓ AL MILITANT

Nom

Cognoms

DNI

Data de naixement

Agrupació

Comarca

Data d’afiliació

Tel. mòbil

Tel. fixe

Província

CP

Correu electrònic
Adreça
Localitat

EXPOSA, que

(marca amb X el que procedisca)

1) es troba desocupat/desocupada.
2) rep una pensió inferior a la mínima.
3) té una feina amb remuneració inferior al SMI (641,40 €).
4) és aturat/aturada de llarga durada (més d'un any).
5) és aturat/aturada i no percep cap prestació.
6) la seua renda familiar és inferior a la taula (membres/ingressos) aprovada en el CN.
7) en la seua unitat familiar hi ha dos o més militants.
8) és estudiant menor de 30 anys sense retribució.
9) és militant i ha incorporat al partit a 1,2 o 3 nous militants.
I com a justificació de l’exposat, aporte la següent documentació a l’OAM:

FIRMA DEL / LA MILITANT

___________ a ____ de _________________ de 20 _____

ATENCIÓ: La firma d’este formulari significa l’acceptació dels estatuts i la resta de normatives internes del PSPV‐PSOE. La CEN, de conformitat amb el
que establix el RD 1720/2007, garantix que adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a assegurar el tractament confidencial de les
dades de caràcter personal contingudes en este formulari, que seran integrades en un fitxer del què és responsable el PSPV‐PSOE. L’informem que pot
exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, dirigint la seua petició per escrit, acompanyada de fotocòpia del DNI o document
equivalent, dirigit a l’Oficina d’Atenció al Militant C/Blanqueria, 4 – 46003 València (oam@pspv‐psoe.net).

SOL·LICITUD DE QUOTA REDUÏDA










PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ
La sol·licitud haurà de realitzar-la personalment l'interessat/interessada, complimentant i signant el formulari
''sol·licitud de quota reduïda".
Juntament amb la sol·licitud, haurà d'aportar la documentació que acredite estar en les condicions que donen lloc
al pagament de la quota reduïda. A este efecte enumerem una sèrie de documents, detallats a continuació, que
recomanem per a una ràpida tramitació de la sol·licitud, si bé l'interessat podrà aportar a l’Oficina d’Atenció al
Militant (OAM) altres proves documentals de la seua situació per a la seua valoració.
Totes les sol·licituds es tramitaran a l’OAM, a través de les Agrupacions Municipals, o directament per
l'interessat.
L’OAM, previ estudi i verificació, remetrà les sol·licituds rebudes al Departament Federal d'Afiliació i Censos
(DFAC).
Una vegada remeses, s'informarà al militant de la presentació de la seua sol·licitud.
L’OAM realitzarà el seguiment de l'aplicació de les reduccions per part del DFAC, resolent les incidències que
pogueren generar-se.
Les reduccions de quotes no seran acumulatives.

SUPÒSITS, QUOTES APLICABLES I DOCUMENTS RECOMANATS
2 €/mes
1) Aturat/aturada
 Còpia inscripció SERVEF (actualitzada).
 (o) Còpia justificant ingressos prestació.
2) Pensió inferior a la mínima
 Còpia justificant ingressos pensió.
 (o) Certificat INSS

2 €/mes

3) Treball amb remuneració inferior al SMI (641,40 €)
 Còpia justificant ingressos.

2 €/mes

4) Aturat/aturada de llarga durada (+ d’un any)
 Còpia inscripció SERVEF (actualitzada).
 (o) Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguretat Social (últim any).
 (o) Certificat “de situació” SEPE (INEM).

1 €/mes

5) Aturat/aturada i no percep cap prestació
 Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguretat Social (últim any).
 (o) Certificat “de situació” SEPE (INEM).

1 €/mes

6) Renda familiar, de 2 membres, inferior a 17.377 €
5 €/mes
Renda familiar, de 3 membres, inferior a 22.820 €
Renda familiar, de 4 membres, inferior a 27.069 €
Renda familiar, de 5 membres, inferior a 30.717 €
 Còpia Declaració Renda; casella 618 base liquidable general i membres unitat familar.
 (o) Certificat negatiu Renda de la Agència Tributària.
7) Unitat familiar amb 2 militants
Unitat familiar amb 3, o més militants





(1º)Quota ordinària
(2º)5’40€/mes
(1º)Quota ordinària
(2º)5’40€/mes
(3º,4...)3’80€/mes

Assenyala el/els beneficiaris de la reducció.
En cas de no indicar-ho s’aplicarà al/s militant/s de major antiguitat.
Certificat d’empadronament familiar/col·lectiu.
(o) Còpia Declaració Renda: membres unitat familiar.

3€/mes
8) Estudiant menor de 30 anys sense retribució
 Carnet d’estudiant + Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguritat Social (últim any).
9) Militant que ha incorporat al partit a 1 nou militant
Militant que ha incorporat al partit a 2 nous militants
Militant que ha incorporado al partit a 3 nous militants
 Estes quotes s’aplicaran tant al militant com als nous militants.
 El periode d’aplicació d’esta quota es d’1 any.
Document necessari: Certificat Secretaria d’Organització AM + fotocòpia fitxa d’afiliació.

5,40€/mes
4,25€/mes
3,80€/mes

