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Programa I. Axuda para o desenvolvemento das
actividades ordinarias das organizacións sindicais
durante o ano 2021.

Xunta de Galicia
Consellería de emprego e igualdade

213.263,31 € 01.01.2021
a

31.10.2021

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 2021.

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 emprego e igualdade

92.148,30 € 01.01.2021
a

31.10.2021

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 2021.

Xunta de Galicia
Consellería de emprego e igualdade

135.189,16 € 01.11.2020
a

31.10.2021

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..
Xornada sobre vixiancia da saúde dos traballadores.

Subvencións para a contratación de persoal técnico
para a realización de actividades de información,
orientación e prospección de emprego no exercicio
2020.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

531.324,55 €
Ejercicio 2020:

89.763,08 €
Ejercicio 2021:
441.561,47 €

24.09.2020
a

14.12.2021

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
2021.

Xunta de Galicia
Consellería de emprego e igualdade

549.810,17 €
Ejercicio 2021:

92.187,76 €
Ejercicio 2022:
457.622,41 €

24.09.2021
a

14.12.2022

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.

Programa de actuacións en materia de
normalización lingüística.

Xunta de Galicia
Consellería de cultura, educación e ordenación
universitaria

1.000,00 € 01.01.2021
a

30.11.2021

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 para o impulso do proceso e o
desenvolvemento e seguimento dos acordos
asinados.

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

100.000,00 € 01.01.2021
a

03.12.2021

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

Xunta de Galicia
Consellería de economía, emprego e industria

178.552,04 € 01.01.2021
a

31.12.2021

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

2.748,50 € 01.01.2021
a

29.10.2021

Encontro sindical da muller.

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

20.114,64 € 01.12.2020
a

30.09.2021

Servizo de atención a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade.

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

36.053,31 € 01.01.2021
a

30.09.2021

Asesoramento a persoas desempregadas e ás afectadas por ERTE.

Convenio de colaboración entre o Concello de A
Coruña e a Unión General de Trabajadores (UGT)
coa finalidade de desenvolver un proxecto de
asesoramento laboral e xurídico a persoas non
afiliadas ou sen representación sindical e persoas en
risco de exclusión social, dende o 1 de xaneiro ao
31 de decembro de 2021.

Concello de A Coruña 30.000,00 € 01.01.2021
a

31.12.2021

O obxectivo xeral do proxecto é: Dar cobertura a tódalas persoas
traballadoras que sofren un conflicto laboral, especialmente ás
persoas mais vulnerables, que precisan da axuda especializada do
sindicato, e implementar solucións ós problemas laborais, mediante
asesoramento laboral ou asesoramento xurídico.

Axudas destinadas á creación e/ou funcionamentode
gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e
de oportunidades e contra a fenda salarial durante o
exercicio 2021..

Xunta de Galicia
Consellería de emprego e igualdade

67.000,00 € 01.11.2020
a

31.10.2021

Asesoramento en materia de igualdade laboral e de oportunidades e
contra a fenda salarial.

Subvencións destinadas ao financiamento de plans
de formación dirixidos á capacitación para o
desenvolvemento das funcións relacionadas co
diálogo social e a negociación colectiva nos
exercicios de 2021 e 2022.

Xunta de Galicia
Consellería de emprego e igualdade

15.846,95 € 05.11.2021
a

31.12.2021

Programación e execución de plans de formación dirixidos á
capacitación para o desenvolvemento das funcións relacionadas co
diálogo social e a negociación colectiva.
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Programa de subvencións dirixido ás organizacións
sindicais que conten coa condición de máis
representativos na Comunidad Autónoma de Galicia
para a realización de actividades de asesoramento ás 
persoas traballadoras e autónomos sen persoal
contratado que se están vendo sometidas a
situacións laborais derivadas da pandemia causada
pola COVID-19 (como despedimentos, ERE, ERTE
ou ceses) durante o ano 2021.

Deputación da Coruña 100.000,00 € 01.01.2021
a

31.12.2021

Asesoramento ás persoas traballadoras e autónomos sen persoal
contratado que se están vendo sometidas a situacións laborais
derivadas da pandemia causada pola COVID-19 (como
despedimentos, ERE, ERTE ou ceses).
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