
COMISSIÓ EXECUTIVA 
NACIONAL
VALÈNCIA

C/Arquitecte Mora, 7
Tel. 963884140
ugt@pv.ugt.org
www.ugt-pv.es

FEDERACIONS NACIONALS
FeSP UGT-PV. Federació 

d’Empleades i Empleats dels 
Serveis Públics.
Telf. 963884080

www.fespugtpv.org
rgpvalenciano@fesp.ugt.org     

FICA UGT-PV. Federació 
d’Indústria, Construcció i Agro.

Tel. 963884110
fica@pv.ugt.org

www.ugt-ficapv.org

FeSMC UGT-PV. Federació de 
Serveis, Mobilitat i Consum.

Telf. 963884040
fesmc@pv.ugt.org

www.fesmcugtpv.org

ESTRUCTURA TERRITORIAL 
COMARQUES DEL NORD

Castelló.  Plaça de les Aules, 5. 
Tel. 964226508

planaalta@pv.ugt.org

HORTA NORD-CAMP DEL 
TURIA I MORVEDRE

Paterna. C/ Sant Salvador, 7.
Tel. 961372534

hortanord@pv.ugt.org

VALÈNCIA SUD I INTERIOR
Torrent.  C/ Mare de Déu 

de l’Olivar, 10.
Tel 961564145

hortasud@pv.ugt.org

RIBERA-SAFOR-VALL 
D’ALBAIDA-COSTERA-CANAL 

DE NAVARRÉS
Gandia.  C/Abad Sola, 69-71

Tel. 962862998
riberasafor@pv.ugt.org

L’ALACANTÍ-LA MARINA
Alacant. C/Pablo Iglesias, 23  

Tel. 965148700
alacanti@pv.ugt.org

LA MUNTANYA-VINALOPÓ
VEGA BAJA

Elx.  Plaça Constitució, 3. 
Tel. 965453812

baixvinalopo@pv.ugt.org

UNIONS NACIONALS

UJP UGT-PV. Unió de Jubilats 
i Pensionistes

Telf. 963884183
ujp.pv@pv.ugt.org

UPTA UGT-PV. Unió de 
Professionals i Treballadors 

Autònoms
Telf. 963366755

info@uptapv.org

UPA UGT-PV. Unió de Petits 
Agricultors

Telf. 963884109
upa@pv.ugt.org

ALTRES INSTRUMENTS
DE PARTICIPACIÓ

APOSTA JOVE. Espai de 
participació de les i els joves 

del sindicat
Telf. 649801284

apostajove@pv.ugt.org

Grup LGTBI. Espai de 
participació de les persones 

LGTBI del sindicat
Telf. 677109401

grupolgtb@pv.ugt.org

DESDE 1888
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DEMOCRÀTICA

El sindicat més antic
d’Espanya

un sindicat de classe amb presència 
en tots els sectors d’activitat i en tot el 
territori espanyol en múltiples àmbits 
de negociació públics i privats.

Som una organització 
plural i autònoma.

Ens regim per la 
voluntat de les nostres 

afiliades i afiliats. www.ugt-pv.es

mailto:ugt@pv.ugt.org
http://www.ugt-pv.es/
http://www.fespugtpv.org
mailto:fica@pv.ugt.org
mailto:fesmc@pv.ugt.org
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Qualsevol persona: 
treballadora assalariada, 
les associades en forma 
cooperativa o en autogestió, 
les persones que treballen 
per compte propi que no 
tinguen personal al seu 
servei, les que estan en 
situació de desocupació, les 
que hagen cessat en la seua 
activitat laboral. 

AFILIACIÓ PARTICIPA

PER A...?

QUI?

AVANTATGES 
Informació, consulta i assessorament permanent sobre:

Assegurança 
per defunció en accident 

de 6.000€.

Contractació, EREs; 
protecció per desocupació, 
càlcul i quanties; drets de 
maternitat i paternitat i 
qüestions en matèria de salut 
laboral i prevenció de riscos 
laborals.

Assessoria 
i representació jurídica.

Formació sindical 
professional per a l’ocupació 
a través de la Fundació 
Pascual Tomás. 
www.fundacionpascualtomas.org.

Descomptes i ofertes 
exclusives en temps lliure i 

viatges i establiments i serveis 
a través de SERdUGT. 
www.ugt.es/serdugt.

Assessorament 
en segurs amb ATLANTIS, 
servei assegurador 
d’economia social.

Assessorament 
en l’elaboració de la 
declaració de l’IRPF. 

PERQUÈ?

 Les delegades i delegats de personal i els comités 
d’empresa i juntes de personal representen 
legalment a les treballadores i els treballadors en 
l’empresa. Per períodes de 4 anys.

En activitats 
sindicals, accions
i mobilitzacions.

Presentant-te a les 
candidatures d’ UGT en les 
eleccions sindicals de la 
teua empresa. 

Disposen d’un crèdit 
mensual d’hores 

retribuïdes per a exercir 
les seues funcions.

COM?

Amb garantia d’estabilitat en 
l’ocupació i protecció davant 
d’acomiadaments i sancions.

@ugtpv @UGTPV ugt.pv ugtpv

www.ugt.es 
www.ugt-pv.es

Solucionar 
les necessitats i 

problemes laborals i 
socials en els àmbits 

públic i privat.

Defendre 
interessos socials, 

econòmics, laborals 
i els interessos 

col·lectius del sector 
d’activitat econòmica 

a què es pertany.

http://www.fundacionpascualtomas.org/
http://www.ugt-pv.es/

