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Programa I. Axuda para o desenvolvemento das
actividades ordinarias das organizacións sindicais
durante o ano 2019.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

233.597,53 € 01.01.2019
a

31.10.2019

Axudas económicas ás centrais sindicais con representación no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para as actividades
ordinarias que lle son propias, de acordo co disposto na normativa
legal vixente de aplicación e que se desenvolvan no ano 2019.

Programa II. Axuda para a creación e/ou o
funcionamento de gabinetes técnicos das
organizacións sindicais e para plans de formación
de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

100.397,31 € 01.01.2019
a

31.10.2019

Promover e apoiar o funcionamento dos gabinetes técnicos das
centrais sindicais nas actividades específicas das materias que lles
son propias, así como a de facilitar e favorecer a formación de cadros 
e delegadas e delegados sindicais.

Axudas destinadas a accións de fomento da
prevención de riscos laborais na Comunidade
Autónoma de Galicia no exercicio de 2019.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

161.500,00 € 01.11.2018
a

31.10.2019

Realización das seguintes actividades:
Gabinete técnico de asesoramento e sensibilización en prevención de
riscos laborais.
Cursos básicos en prevención de riscos laborais para delegados de
prevención e traballadores en xeral..
Curso sobre actuacións en casos de emerxencia, soporte vital básico,
extinción de incendios e implementación de medidas preventivas.
Xornada sobre riscos psicosociais.
Xornada sobre riscos ergonómicos.

Subvencións para a contratación de persoal técnico
para a realización de actividades de información,
orientación e prospección de emprego no exercicio
2018.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

519.682,30 €
Ejercicio 2018:

86.044,44 €
Ejercicio 2019:
433.637,36 €

24.09.2018
a

14.12.2019

Accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para
o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción
profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das
persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de
Emprego de Galicia.

Subvencións para a contratación de persoal técnico
para a realización de actividades de información,
orientación e prospección de emprego no exercicio
2019.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

527.317,82 €
Ejercicio 2019:

86.044,32 €
Ejercicio 2020:
441.313,50 €

24.09.2019
a

14.12.2020

Accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para
o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción
profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das
persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de
Emprego de Galicia.
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Asistencia técnica en prevención de riesgos
laborales a trabajadores y delegados de prevención
de diferentes comarcas de provincias.

Fundación para la prevención de riesgos
laborales

93.550,09 € 01.01.2019
a

31.12.2019

Dotarse dun instrumento de asistencia técnica en prevención de
riscos laborais de carácter multisectorial orientado con especial
incidencia á prevención de accidentes laborais, co que contribuír
á consecución da mellora das condicións de traballo dos
traballadores e traballadoras, mediante o asesoramento legal e
técnico a delegados e delegadas de prevención, de persoal e
traballadores e traballadoras de pemes e microempresas de todos os
sectores de actividade sobre a correcta aplicación da normativa de
prevención de riscos laborais.

Programa de actuacións en materia de
normalización lingüística.

Xunta de Galicia
Consellería de cultura, educación e ordenación
universitaria

1.000,00 € 01.01.2019
a

30.11.2019

Manter en galego a web www.ugtgalicia.org
Elaboración en galego do semanario dixital "Galicia Laboral"
Elaborar e traducir documentos impresos e comunicacións internas e
externas
Utilizar a lingua galega no material divulgativo e informativo.

Convenio de colaboración entre a Consellería de
Economía, Emprego e Industria e as Organizacións
Sindicais e Emprearial participantes no diálogo
social en Galicia en materia de igualdade laboral e
fenda salarial.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

19.839,65 € 24.11.2019
a

31.12.2019

Establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre
Consellería de Economía, Emprego e Industria e as organizacións
participantes do diálogo social, respecto das actuacións que en
materia de igualdade de oportunidades e fenda salarial se poñan en
marcha no actual proceso de diálogo social en Galicia.

Axuda directa derivada do cumprimento da lei
17/2008 de Participación Institucional.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

195.355,99 € 01.01.2019
a

31.12.2019

Fomento da participación institucional dos axentes sociais en
Galicia.

Subvencións para a realización de programas e/ou
actividades de promoción das mulleres no ano
2019.

Concello de Vigo
Concellería de Igualdade

1.746,98 € 01.01.2019
a

25.10.2019

Encontro sindical da muller.

Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Unión Comarcal da Unión Xeral de
Traballadores de Vigo, para axudar ao
financiamento das actividades da entidade para o
2019.

Concello de Vigo
Concellería de participación cidadá

15.000,00 € 01.11.2018
a

30.09.2019

Mantemento do Servizo de atención cidadá
Realización de Xornadas de Prevención de Riscos Laborais e Acoso
Laboral.

Subvencións a entidades de iniciativa social sen
ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres
en situación de especial vulnerabilidade.

Xunta de Galicia
Vicepresidencia e consellería de presidencia,
administracións públicas e xustiza

22.828,69 € 01.10.2018
a

30.09.2019

Servizo de atención a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade.
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Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Unión Comarcal de UGT Vigo, no marco do
fomento do emprego mediante o desenvolvemento
do proxecto ACTIVIGO.

Concello de Vigo
Concellería de Emprego

21.526,50 € 01.01.2019
a

30.09.2019

Accións participativas e presenciais de información e difusión do
Plan de Garantía Xuvenil e do Programa de Activación para o
emprego. Reunións de traballo. Xornadas. Charlas informativas.
Accións de información e difusión a través das TICs. Elaboración de
materiais informativos e divulgativos.
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