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estA xornAdA enmárcAse nos Actos do 130 AniversArio do sindicAto

ugt-gAliciA orgAnizA unhA conferenciA sobre “dependenciA e
servizos sociAis” o vindeiro mArtes en sAntiAgo
Redacción.- Dentro da programación
de actos que UGT está a facer para conmemorar o seu 130 aniversario, o vindeiro martes, día 11, terá lugar na sede
de UGT-Galicia unha conferencia que se
desenvolverá baixo o título “Dependencia
e servizos sociais”.
A conferencia arrancará ás 11.00 horas co acto de apertura que correrá a
cargo da secretaria xeral de FeSP-UGTGalicia, Delia Irene Martínez; e Francisco Javier Abad, secretario xeral técnico da Consellería de Política Social
da Xunta.
Sofía Vázquez, xefa de economía
do xornal La Voz de Galicia, será a encargada ao longo de toda a mañá de dirixir a moderar a conferencia.

Conferencia que desenvolverán
Laura Seara, consultora experta en
igualdade, empresas e administración
pública e que tamén foi secretaria de
Estado de Igualdade; Antón Losada,
xornalista, escritor e politólogo;
Genma Ramón, responsable confederal do Departamento de Servizos so-

ciais de UGT; e Javier Martínez, secretario de Saúde, Servizos sociosanitarios e Dependencia de FeSP-UGTGalicia.
Xa, para rematar, intervirá para clausurar este acto o secretario xeral de
UGT-Galicia, José Antonio Gómez.

AdministrAcións e interlocutores sociAis teñen que AvAnzAr pArA freAr o deterioro do mercAdo de
trAbAllo

precAriedAde no emprego e no desemprego
A contratación indefinida non chega nin aos 10 puntos e a cobertura por desemprego é de tan só 53,7 puntos e
máis da metade perciben prestacións de carácter asistencial
Redacción.- Os datos do paro publicados este martes polo Servizo Público de
Emprego, correspondentes ao mes de novembro, amosan que o número de desempregados acadou as 170.369 persoas en
Galicia, con 625 persoas máis que no mes
anterior (un 0,37%, fronte á baixada do
0,06% do resto do Estado), o que amosa
que, de novo, a estacionalidade marca as
estatísticas debido a que finalizou a temporada vacacional e novembro aínda non
enganchou cos contratos de nadal. Isto tamén evidencia que o mercado laboral galego non consegue unha consolidación estrutural e que as súas subas e baixadas son
produto de factores sempre conxunturais.
No ano o desemprego baixou un 9%
(16.806 persoas menos).
UGT-Galicia incide na debilidade do sistema produtivo, baseado en actividades estacionais, moi ligadas a trimestres como o

verán e o nadal.
Tampouco se pode esquecer que, detrás do aumento
da
ocupación
(20.714 afiliados máis nun
ano), séguese atopando un
elevado nivel de emprego
precario, temporal e parcial,
só o 9,56% dos contratos
foron indefinidos.
Para UGT-Galicia, resulta prioritario reforzar a
protección das persoas, mellorando a cobertura das prestacións por desemprego.
Así, a taxa de cobertura sitúase no 53,7%
en Galicia, fronte ao 57,1% estatal, ofrece
protección a 83.085 traballadores e deixa
fóra do sistema a 86.659 persoas, tendo en
conta tanto aos que teñen dereito a cobertura como aos que non o xeraron previa-

mente.
Pero é que tan só 37.532 persoas son
beneficiarias dunha prestación por desemprego de carácter contributivo, tan só o
45,2% do total, o que indica unha gran preContinúa na páxina seguinte...
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cariedade na cobertura por desemprego, e
cun importe medio de 784,4 euros ao mes.
A gran maioría da cobertura dos desempregados é de carácter asistencial, ben
sexa un subsidio (37.309), renda activa de
inserción (7.869 persoas) ou programa de
activación de emprego (375 persoas).
Urxe que as administracións continúen
avanzando cos interlocutores sociais para
frear o deterioro do mercado de traballo,
apostando por un emprego de calidade.
Para elo, será necesaria unha reforma do
sistema de prestacións que dunha vez mellore a cobertura e empregabilidade das
persoas que máis o precisan, xa que con
máis de 170.000 persoas en paro, tan só
83.085 perciben prestacións por desemprego.
Ademais, UGT-Galicia cre imprescindible potenciar as políticas activas de emprego dende o eido público, dado que sufriron os recortes da austeridade de xeito
especialmente acusado dende o 2010 e
hai que poñer en marcha medidas de cre-

ación de emprego con recursos adicionais
para os servizos públicos de emprego co fin
de mellorar a empregabilidade e a formación e lograr así a inserción permanente dos
desempregados.

que máis creceu, en 352 persoas. En termos anuais o descenso foi acusado en todas as actividades.

Afondando máis nas cifras feitas públicas este martes, por sexos, no mes de
novembro deuse unha peor evolución do
desemprego entre os homes, onde medrou nun 1,81%, fronte ao á caída do
0,67% no caso das mulleres. Aínda así, a
brecha no desemprego segue a estar aí,
o 57,6% do total das persoas desempregadas en Galicia son mulleres, 72.301
homes, fronte a 98.068 mulleres. Entre
os menores de 25 anos o desemprego
caeu no mes nun 0,9%.

En relación á contratación, no mes de
novembro asináronse en Galicia 84.427
contratos. En relación ao mes anterior, a
contratación baixou nun 18,42%. Esta caída
no mes débese á estacionalidade do mes
de novembro, de baixa ocupación. Caeu a
temporal nun 18,3% e a indefinida nun
19,7%. A porcentaxe de contratación indefinida foi do 9,56%. Unha porcentaxe máis
elevada que nos meses de verán pola
ponte que fai o mes de novembro entre as
contratacións do verán e as de nadal. Isto
distorsiona calquera análise da contratación.

Por sectores, o paro tivo un comportamento desigual. O desemprego cae na industria, nun 0,37%, e no colectivo de sen
emprego anterior, o 1,54%. Pola contra,
medra na construción, o 1,89%, e o 5,15%
no primario. Nos servizos tamén aumentou
nun 0,3%, en termos absolutos no sector

O número total de persoas afiliadas/cotizantes á Seguridade Social é
de 1.009.871 no mes, caendo no
0,33%. Galicia aínda está moi afastada
dos niveis de cotizantes previos á crise
e cun claro acento de estacionalidade
e temporalidade.

xA se pode solicitAr A devolución do irpf de mAternidAde e
pAternidAde
Redacción.- O Ministerio de Facenda abreu xa o período para solicitar a devolución do IRPF das prestacións
por
maternidade
e
paternidade, empezando polos pais
e nais de nenos nados en 2014 e
2015; para os nados en 2016 e 2017
terá que facelo a partir de xaneiro.
Segundo adiantou a Ministra María Jesús Montero, o procedemento
empeza
descargando
AQUÍ
(https://www.agenciatributaria.es/
A E AT. i n t e r n e t / I n i c i o / L a _ A g e n cia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml)
o
formulario para presentar a solicitude, que poderá facerse de forma
telemática ou presencial nas delegacións da Axencia Tributaria.
UGT veu reivindicando esta devolución desde que o Tribunal Supremo ditase a sentenza do 3 de outubro de 2018, establecendo como
doutrina legal que “as prestacións
públicas por maternidade percibidas
da Seguridade Social están exentas
do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, como viña defendendo
o Sindicato desde 2016.
Tras a publicación da sentenza, o
secretario xeral UGT enviou unha
carta á ministra de Facenda, María

Jesús Montero, na que reclamaba a
devolución de oficio, sen necesidade
de reclamación, das cantidades cobradas por maternidade e paternidade por consideralo unha cuestión
de xustiza que, ademais, beneficiará
aos máis débiles.
UGT xa desenvolveu, no seu mo-
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mento, unha campaña para que as
contribuíntes puidesen reclamar a
devolución da cantidade abonada
por IRPF pola prestación de maternidade, a través dun formulario realizado polo seu gabinete xurídico,
unha campaña que retomará neste
contexto para axudar a reclamar a
todos os afectados.

semana do 3 ao 9 de decembro de 2018

A prevención de riscos lAborAis con perspectivA de xénero
Redacción.- A secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos Sociais
de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, participou o pasado martes na xornada “A
prevención de riscos laborais con perspectiva de xénero”, organizada polo
Consello Galego de Relacións Laborais
na Coruña.
Concretamente, Mónica Rodríguez
participou na mesa redonda “O papel
das organizacións empresariais e sindicais na integración da perspectiva de
xénero na prevención de riscos laborais”.

vención, debido ás graves consecuencias da
accidentalidade, incide
sobre postos de traballo masculinizados e
actúa escasamente sobre os riscos existentes nos sectores feminizados e nos que se
produce un deterioro
paulatino e sistemático
da saúde e derivan en
enfermidades profesionais e patoloxías relacionadas co traballo.

Precisamente, a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais é dun grandes retos do século XXI. Existe a percepción subxectiva
de que os homes están máis expostos
aos riscos laborais que as mulleres, xa
que, tradicionalmente, a acción da pre-

É necesaria, pois, a integración do
principio de igualdade de trato entre as
mulleres e homes coa finalidade de evitar que, polas súas diferenzas físicas
ou polos estereotipos sociais asociados,
se produzan desigualdades entre ambos sexos.

Ademais da perspectiva sindical
nesta materia, na xornada tamén se
abordaron os conceptos de igualdade
de xénero e a súa aplicación na prevención de riscos laborais dende un
punto de vista xurisprudencial, os retos
existentes e a actuación da Inspección
de Traballo e Seguridade Social nesta
materia.

AdAptAr As leis pArA logrAr A integrAción lAborAl dAs persoAs
con discApAcidAde
Redacción.- A inclusión social
das persoas con discapacidade pasa
pola súa integración laboral, sendo a
obtención dun traballo produtivo
unha cuestión de dereitos humanos.
Este é o enfoque da Convención da
ONU das Persoas con Discapacidade de 2006. Con todo, UGT considera que, a pesar do tempo transcorrido, aínda queda moito camiño por
percorrer para alcanzar o seu cumprimento total e efectivo.
Así, a situación laboral das persoas con discapacidade aínda se caracteriza por unha baixa participación. A súa taxa de actividade é case
a metade que a da poboación, en xeral; a taxa de emprego só se aproxima ao 25% e a súa taxa de paro sitúase 10 puntos por encima da xeral.

por unhas políticas públicas
adecuadas
UGT esixe a adaptación das nosas leis á Convención, e con iso previr e eliminar as posibles situacións
susceptibles de ser discriminatorias.
É o momento de actuar en prol da
igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e de garantir os seus dereitos sociais e laborais.

Reivindicamos unhas políticas públicas
adecuadas,
co obxectivo de que
se logre a
activación
para o emprego das
persoas con
discapacidade
en
idade
de
traballar, xa
que a súa
alta inactividade é un obstáculo insalvable para que se logre a súa integración laboral.

vas, campañas de información e sensibilización, son fundamentais para
logralo.

UGT considera, ademais, que é
fundamental a reconsideración de todas as políticas de inclusión das persoas con discapacidade, xa que as
actuais non están a funcionar. Destaca que a súa acción sindical baséase en garantir os principios de
igualdade de trato e oportunidades,
tanto no acceso ao emprego como
no desenvolvemento da relación laboral; e na previsión e prevención de
posibles escenarios de discriminación por motivo da discapacidade.
Instrumentos como accións formati-

O sindicato está comprometido coa
discapacidade e reivindica a igualdade
efectiva das persoas con discapacidade
en ámbitos como son o acceso á educación, á formación, á libre elección dun
emprego en igualdade de condicións laborais e salariais, á cultura ou ao transporte en igualdade de condicións, dotando ás persoas con discapacidade de
ferramentas para o seu pleno exercicio.O
propósito é que a discapacidade non actúe como un factor de discriminación ou
que condicione a inclusión social e laboral plena destas persoas.
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ugt ApoiA As demAndAs dA csi sobre o climA: unhA trAnsición
xustA, con empregos decentes
Redacción.- UGT, membro da Confederación Sindical Internacional, ratifica as
demandas prioritarias deste organismo
para reclamar unha xustiza climática con
motivo da 24 Conferencia das Partes da
Convención sobre o Cambio Climático (
COP24), que comezou o domingo na localidade polaca de Katowice.
A CSI que desenvolve, tamén estes
días, o seu 4º Congreso Mundial, en Copenhague (e no que participa unha delegación de UGT, encabezada polo seu secretario xeral, Pepe Álvarez) destaca que
as políticas climáticas teñen que ser ambiciosas pero sempre desde o respecto a
unha transición xusta, na que non se deixe
a ninguén atrás, e en base á creación de
empregos verdes e traballos decentes.
Neste sentido, insta a todos os gobernos a
comprometerse coa iniciativa do Goberno
polaco, a Declaración de Silesia, para impulsar un acordo nesta materia.
Así mesmo, reclama un financiamento
adecuado para a loita contra o cambio climático, porque sen recursos esta loita non
será eficaz. Considera que os gobernos
deben cumprir a súa promesa de mobilizar
100.000 millóns de dólares ao ano para
2020 e reafirma que é necesario apoiar
aos máis vulnerables.

e unha sociedade máis sustentable debe
ser xusto. Isto
implica que hai
que dar apoio
aos traballadores e traballadoras e ás comunidades afectadas
negativamente,
neste proceso
de cambio, porque non se pode deixar a
ninguén atrás.
Neste sentido, as políticas efectivas de
transición xusta requiren dun proceso de
diálogo social entre os gobernos, os empregadores, os traballadores e os seus sindicatos para desenvolver plans e medidas
que xeren confianza e impulsen unha transformación efectiva.
A CSI reclama que os gobernos negociadores na COP 24 comprométanse ademais a desenvolver un programa de traballo sobre a transición xusta, en colaboración
con outras institucións, como a OIT; que
este asunto sexa primordial nos debates
sobre loita contra o cambio climático e asegurar os compromisos de financiamento
para os proxectos de transición xusta no
marco do Fondo Verde do Clima, entre outros asuntos.

A transición xusta é a clave
O cambio cara a un modelo económico

Algúns datos para ter en conta:

• En 2017, as emisións aumentaron a
niveis históricos e os desastres relacionados co clima causaron miles de mortes e
320.000 millóns de dólares en perdas.
• Máis de 143 millóns de persoas poderían verse obrigadas a desprazarse dentro dos seus propios países para escapar
das repercusións que comporta a aparición do cambio climático, converténdose
en refuxiados climáticos.
• Poderían evitarse 700.000 mortes prematuras debidas á contaminación do aire
para o ano 2030.
• Unha economía verde podería obter
26 billóns de dólares para 2030.
• Poderían crearse 65 millóns de novos
empregos con baixas emisións de carbono.
• O sector das enerxías renovables emprega a 10,3 millóns de persoas e o maior
número de empregos atópase en Asia.

un smi de 1.000 euros por lei
Redacción.- A secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, reclamou “un salario mínimo de 1.000 euros en 2020, xa sexa vía salario de
convenio, en cumprimento do IV
Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva ( AENC), ou se as
empresas non o cumpren, vía legal”.
Isabel Araque realizou estas declaracións durante a xornada sobre o
Salario Mínimo Inteprofesional (SMI)
organizada polo Consello Económico
e Social (CES) na Rexión de Murcia,
onde afirmou que a “subida do SMI
proposta polo Goberno ten perfecto
encaixe co IV AENC asinado por
empresarios e sindicatos, a pesar de
que nos tería gustado que esta iniciativa fose aprobada no seo do diálogo social. Agora téñense que facer
efectivos os 900 euros para 2019 e

os 1.000 euros
para 2020”.
Durante
a
súa
intervención,
Araque
lembrou que o
SMI en España
“é moi baixo,
735,90 euros ao
mes. É moi inferior ao existente
nos países máis
desenvoltos da zona euro; é, de toda
a UE, o que supón menor porcentaxe
respecto do salario medio, tan só o
36,9%; e non cumpre as recomendacións da Carta Social Europea, xa
que está en torno ao 45% do salario
medio, cando debería estar no 60%”.
Por iso, reclamou aumentar o SMI “por

razóns de xustiza social e laboral, para non
deixar a millóns de traballadores e traballadoras na pobreza; porque hai marxes en
termos de produtividade e custos laborais;
para mellorar o consumo e a demanda interna; para conseguir un emprego máis
produtivo e cualificado; e para aumentar
os ingresos da Seguridade Social e mellorar o equilibrio financeiro do sistema”.
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