


ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 1



EDITA:
Xunta de Galicia
Consellería de Traballo
Dirección Xeral de Formación e Colocación
Instituto Galego das Cualificacións

COORDINACIÓN:
Marisa Mallo Fernández
María José Cortés Jiménez

EQUIPO TÉCNICO:
Mar Martínez Besada
Ricardo Fernández López
Sergio Cantalejo Díaz
Esther Sánchez González
Mª Belén Yañez Barge
Tomás González Mouriño
Juan Cirilo Arnosa Casal
Eva Uriach Masgoret
Rosa Mª Fernández Fernández

EQUIPO AUXILIAR:
Mª Jesús Iglesias Ferreiro

DESEÑA E IMPRIME:
Grafisant, S.L. (Compostela)

DEPÓSITO LEGAL:
C 3329-2008

ISSN:
1579 – 5675

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 2

mailto:grafisant@grafisant.com
http://traballo.xunta.es/
http://emprego.xunta.es/cualificacions/index.jsp


1.- INTRODUCIÓN AO ESTUDO DO MERCADO LABORAL NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA 7

1.1.- Contido, metodoloxía e fontes de información 8
1.1.1.- Perfil socioeconómico 8
1.1.2.- Tecido empresarial 8
1.1.3.- Paro rexistrado 9
1.1.4.- Contratos 10

1.2.- Definicións e taxas 11

2.- ANÁLISE DO MERCADO LABORAL 21

2.1.- Perfil sociodemográfico 21
2.1.1.- Poboación 21
2.1.2.- EPA (Enquisa de Poboación Activa) 24

2.2.- Tecido empresarial 28
2.2.1.- Distribución do tecido produtivo de Galicia no ámbito 

provincial. Datos absolutos. Porcentaxes. Ano 2007 28
2.2.2.- Evolución do número de empresas 29
2.2.3.- Evolución do número de traballadores 30
2.2.4.- Evolución do número de autónomos 31
2.2.5.- Evolución do número de empresas por sectores 32
2.2.6.- Evolución do número de traballadores por sectores 33
2.2.7.- Evolución do número de autónomos por sectores 34
2.2.8.- Empresas con crecemento sostido nos últimos cinco anos 36
2.2.9.- Empresas con crecemento sostido nos últimos cinco anos 

segundo o número de traballadores 37
2.2.10.- Autónomos con crecemento sostido nos últimos cinco anos 38

2.3.- Paro rexistrado 39
2.3.1.- Parados rexistrados por sexo 39
2.3.2.- Parados rexistrados por provincia 40
2.3.3.- Evolución anual do paro rexistrado 41
2.3.4.- Evolución mensual do paro rexistrado 42
2.3.5.- Parados rexistrados por idade e sexo 44
2.3.6.- Evolución anual dos parados rexistrados por idade 45
2.3.7.- Parados rexistrados por nivel formativo 46
2.3.8.- Evolución anual dos parados rexistrados por nivel formativo 47
2.3.9.- Parados rexistrados por antigüidade na demanda 48
2.3.10.- Evolución anual dos parados rexistrados por antigüidade na 

demanda 49
2.3.11.- Parados rexistrados por sector económico de procedencia 50
2.3.12.- Evolución anual dos parados por sector económico de 

procedencia 51
2.3.13.- Parados rexistrados por gran grupo de ocupación 52
2.3.14.- Evolución anual dos parados rexistrados por gran grupo 

de ocupación 54
2.3.15.- As dez ocupacións máis contratadas 56

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 3



4

2.4.- Contratos 57
2.4.1.- Contratos realizados por sexo 57
2.4.2.- Contratos realizados por provincia 58
2.4.3.- Evolución anual do número de contratos por sexo (2003-2007) 59
2.4.4.- Evolución mensual do número de contratos 60
2.4.5.- Contratos por idade e sexo 62
2.4.6.- Evolución anual dos contratos por idade 63
2.4.7.- Contratos por nivel formativo 64
2.4.8.- Evolución anual dos contratos por nivel formativo 65
2.4.9.- Contratos por tipoloxía 67
2.4.10.- Evolución anual dos contratos por tipoloxía 68
2.4.11.- Índice de rotación 70
2.4.12.- Contratos por sector económico 71
2.4.13.- Evolución anual dos contratos por sector de actividade 72
2.4.14.- Contratos por gran grupo de ocupación 74
2.4.15.- Evolución anual dos contratos por gran grupo de ocupación 75
2.4.16.- As dez ocupacións máis contratadas 77

2.5.- Conclusións 79

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 4



ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 5



ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 6



1.- INTRODUCIÓN AO ESTUDO DO MERCADO LABORAL NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA.  c

O informe Estudo do mercado laboral na Comunidade Autónoma de Galicia é un estu-
do que anualmente vén elaborando o Instituto Galego das Cualificacións, adscrito á
Dirección Xeral de Formación e Colocación, da Consellería de Traballo. 

A este instituto correspóndelle, entre outras funcións, a análise permanente das necesida-
des de cualificación dos distintos colectivos, de xeito que sirva de marco de referencia
para elaborar e articular as ofertas normativas do sistema de formación profesional e
para a súa actualización permanente. 

O Instituto Galego das Cualificacións, a través do Servizo do Observatorio Ocupacional,
analiza e proporciona información sobre as estruturas ocupacionais e a súa evolución
para adaptar as cualificacións profesionais ás necesidades do mercado de traballo da
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Non cabe dúbida de que tanto os organismos como as entidades implicadas nas tarefas
de deseñar e desenvolver actuacións de emprego e formación na nosa Comunidade
Autónoma necesitan dispor de estudos que lles faciliten coñecementos sobre a estrutura
e o comportamento do mercado de traballo galego.

Con este propósito elabórase este informe, que confiamos que constitúa un instrumento
de consulta que nos permita coñecer as características do noso contorno e a realidade
do mercado de traballo en Galicia a través da análise das principais variables que deter-
minan o mercado de traballo, é dicir: o tecido empresarial e laboral, a demanda e a con-
tratación. 

Os obxectivos fundamentais que se pretenden acadar con esta publicación son os seguintes.

c c Facilitar datos representativos das principais variables que
configuran o mercado laboral da Comunidade Autónoma gale-
ga, tanto desde o punto de vista cuantitativo como cualitativo.

c c Mostrar a evolución temporal experimentada en parámetros
concretos seleccionados segundo a súa idoneidade en cada
caso.

Estes dous obxectivos concretos pódense agrupar nunha pretensión xeral, que é a de
informar acerca da realidade sociolaboral galega, desde a valoración que se pode
extraer do Servizo Público de Emprego da nosa Comunidade Autónoma, para facilitar o
deseño e a programación axeitada de accións de emprego e formación.

7
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1.1.- Contido, metodoloxía e fontes de información

O informe contén unha análise descritiva dos seguintes catro bloques temáticos:
a poboación, o tecido empresarial, o paro e os contratos. A información presen-
tada en cada un destes bloques é o resultado dun traballo de análise da explo-
tación de datos, ademais dunha definición previa para determinar o tipo de
categorías máis significativas para observar o comportamento do mercado de
traballo.

Deste xeito, a elaboración do estudo do mercado laboral seguiu dous procesos
básicos:

c c A determinación das variables máis axeitadas para
caracterizar o mercado de traballo e, dentro de cada varia-
ble, os aspectos destacables pola súa representatividade.

c c A explotación da información obtida directamente das
bases de datos a través da depuración e contraste dos
resultados. 

Nos seguintes apartados exponse unha descrición do contido de cada un dos blo-
ques temáticos, detallando para cada un deles as bases de datos utilizadas e a
metodoloxía aplicada.

c c c 1.1.1.- Perfil sociodemográfico

Neste bloque óptase por facer unha primeira aproximación
aos datos de poboación activa, parada e ocupada do ano
2007, debido a que tanto os datos para a nosa
Comunidade Autónoma como as definicións e a metodolo-
xía están integradas na Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que publica o Instituto Galego de Estatística.

c c c 1.1.2.- Tecido empresarial

Neste punto resúmense os datos cuantitativos das principais
variables que conforman o tecido produtivo galego: as
empresas, os traballadores por conta allea e os traballado-
res autónomos, na actualidade e ao longo dos últimos
cinco anos. A información utilizada neste estudo orixínase a
partir da base de datos da Tesouraría Xeral da Seguridade
Social, que constitúe, por unha banda, o rexistro de traba-
lladores por conta allea e por conta propia nos diferentes
réximes da Seguridade Social (xeral e específicos) e, por
outra, o rexistro de empresas a través das denominadas
contas de cotización. 

8
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O motivo de utilizar esta base de datos como fonte de infor-
mación deriva da súa elevada fiabilidade, xa que a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social inclúe todos os datos
dos traballadores que exercen unha actividade laboral de
xeito legal (ao ser obrigatoria a alta na Seguridade Social
como requisito previo para a incorporación ao emprego),
porque ademais considera a totalidade dos sectores econó-
micos e porque tamén ten en conta datos de diferentes
anos, o que posibilita realizar estudos evolutivos.

Os datos ofrécense a través de táboas e gráficos estrutura-
dos segundo dúas epígrafes: unha dedicada á situación
actual das citadas variables e outra sobre a súa evolución
nos cinco últimos anos.

Como limitación, cabe sinalar que a información relativa ás
empresas, ao proceder de contas de cotización, pode apa-
recer inflada debido á posibilidade de converxer varias con-
tas nunha mesma empresa. En concreto, unha empresa
pode ter abertas varias contas de cotización por diferentes
motivos: por ter sedes en diferentes territorios, aparecendo
neste caso unha conta de cotización por territorio; por ter
contratos para a formación; por exercer diferentes activida-
des; por realizar contratos a tempo parcial de menos de 12
horas semanais, pois, aínda que xa non se poden formali-
zar, na actualidade mantéñense nalgunhas empresas os
que se estableceron anteriormente; por ter contratado un
axente de comercio; ou por contratar artistas de forma
esporádica.

Finalmente, convén sinalar que, debido á configuración
especial dos datos referentes aos traballadores na base de
datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, houbo que
agrupar baixo a epígrafe de “traballadores” os datos dos
traballadores do réxime xeral da Seguridade Social, do réxi-
me especial agrícola por conta allea, do mar por conta
allea, do carbón, empregados de fogar continuos, os tra-
balladores por conta propia agrícolas, os traballadores por
conta propia do mar e os empregados de fogar desconti-
nuos. Así, os autónomos inclúen só os traballadores perten-
centes a este réxime especial.

c c c 1.1.3.- Paro rexistrado

O estudo do paro rexistrado do informe do mercado labo-
ral consiste na análise do perfil básico dos parados de
emprego, é dicir, da caracterización do prototipo máis

9
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común de parado existente en Galicia co propósito de
indagar os grupos de persoas que precisan de maior aten-
ción á hora de propiciar a súa entrada ou promoción no
mercado laboral.

O colectivo de parados refírese exclusivamente a todas as
persoas de 16 e máis anos que se atopan sen traballo, dis-
poñibles para traballar e buscando activamente emprego, e
enténdese por paro rexistrado o total da demanda de
emprego en alta rexistrada polo Servizo Público de
Emprego existente o último día de cada mes, excluíndo a
correspondente a situacións laborais descritas na Orde
ministerial do 11 de marzo de 1985, pola que se estable-
cen criterios estatísticos para a medición do paro rexistrado. 

Segundo esta orde, exclúense do concepto de paro rexistra-
do, por exemplo, os demandantes de pluriemprego, mello-
ra de emprego, que participan en traballos de colaboración
social, que solicitan emprego conxuntural, estudantes, etc.

A información utilizada no estudo do paro provén das ofi-
cinas do Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa
análise estableceuse sobre a combinación dos diferentes
parámetros.

Por outra banda, a información da demanda completouse
con datos evolutivos para posibilitar a súa comparación
temporal, pero cómpre sinalar que só se analizaron os
datos dos últimos tres anos debido a que a partir de maio
de 2005 se pon en marcha un novo Sistema de Información
dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE) para mellorar a
forma de medir o paro rexistrado, o que dificulta establecer
unha comparativa temporal de máis alá dos referidos tres
anos.

c c c 1.1.4.- Contratos

O estudo dos contratos ofrece unha visión integral das con-
tratacións da Comunidade Autónoma durante o ano 2007
e utiliza para a súa análise a base de datos que serve de
soporte á sección de contratos das oficinas de emprego do
Servizo Público de Emprego de Galicia.

A finalidade perseguida con este estudo é caracterizar un
apartado importante do mercado laboral, o contractual,
facilitando información relevante sobre o seu comporta-
mento no eido da nosa Comunidade Autónoma. Esta

10
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caracterización inclúe distintos apartados con valoracións
das evolucións anuais do ano 2003 ao 2007.

1.2.- DEFINICIÓNS E TAXAS

Poboación economicamente activa: é o conxunto de persoas que, nun período
de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e servi-
zos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse á pro-
dución. A poboación economicamente activa divídese en ocupada e parada.

Inactivos: a poboación inactiva abrangue todas as persoas de 16 e máis anos
non clasificadas como ocupadas ou paradas durante a semana de referencia,
entre as que se atopan principalmente os estudantes, as persoas que se ocupan
do seu fogar, os xubilados ou prexubilados, os pensionistas, os incapacitados
para traballar ou outras situacións semellantes.

Ocupados: son as persoas de 16 e máis anos que durante a semana de referen-
cia tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta
propia, podendo estar durante esa semana:

Traballando polo menos unha hora a cambio dun soldo,
salario, beneficio empresarial ou ganancia familiar, en
metálico ou en especie.

Con emprego pero sen traballar, é dicir, ausentes do seu
traballo por razóns de enfermidade ou accidente, vaca-
cións, festas ou outras razóns análogas. Tamén se conside-
ran dentro desta categoría as persoas que, estando suspen-
didas ou separadas do seu emprego como consecuencia
dunha regulación de emprego, esperan reincorporarse á
súa empresa.

Parados: considéranse paradas todas aquelas persoas de 16 e máis anos que
durante a semana de referencia estiveron simultaneamente:

Sen traballo, é dicir, que non tiveron emprego por conta
allea ou por conta propia durante a semana de referencia.

Na procura de traballo, é dicir, que tomaron medidas
concretas para buscar un traballo por conta allea ou fixe-
ron xestións para se estableceren pola súa conta durante o
mes precedente.

11
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Taxa de actividade: é o cociente entre o número total de activos e a poboación
total.

Taxa de paro: é o cociente entre o número de parados e o de activos.

Taxa de ocupación: representa a porcentaxe das persoas con emprego sobre a
poboación en idade laboral.

As taxas utilizadas nos diferentes apartados do estudo do mercado laboral son
as seguintes:

Variación interanual: é igual ao número de contra-
tos do ano x menos as do ano anterior x-1, dividido
polo número de contratos do x-1 e multiplicado por
100. É dicir, a variación entre os anos 05-06 obte-
ríase do seguinte xeito1:

Calculariamos o crecemento acadado nun ano con respecto ao ano
anterior.

Variación media anual: obtense da fórmula do
xuro composto. Se lle chamamos C2007 e C2005
ao número de contratos nos anos 2007 e 2005,
respectivamente, podemos expresar a fórmula da
variación media anual do xeito seguinte2:

(a raíz é a que resulta de restarlle 1 ao número de
anos dos cales se pretende calcular a media, neste
caso 3-1= 2, o que implica unha raíz cadrada)

12

(1) Cando os datos referentes ao primeiro ano son iguais a cero, non podemos calcular a variación descrita, xa que o
resultado da fórmula toma un valor fóra de rango.

(2) Cando os datos referentes ao primeiro ano da serie son igual a cero, non podemos calcular a variación descrita, xa
que o resultado da fórmula toma un valor fóra de rango.
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Obteriamos deste xeito o crecemento medio acada-
do nos tres anos estudados3.

CLASIFICACIÓN DAS RAMAS DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

A clasificación da actividade económica usada neste estu-
do baséase na CNAE 93 con varios niveis de desagrega-
ción ad hoc.

Co propósito de facer unha clasificación sinxela e, ao
mesmo tempo, significativa de todos os sectores económi-
cos, estruturáronse a partir das seccións da CNAE 93 en
sete subsectores e, posteriormente, agrupáronse en catro
grandes sectores económicos para simplificar a compren-
sión das táboas e gráficos. Deste xeito, nalgúns apartados
aparecen táboas cos sectores e noutros aparecen táboas
cos sectores e subsectores.

No derradeiro apartado, baixo a epígrafe outros servizos,
encóntranse representadas as seguintes actividades: a inter-
mediación financeira, actividades inmobiliarias e de aluga-
mento, servizos empresariais, Administración pública,

13

(3) Os exemplos citados fan referencia á parte dos contratos, aínda que serían igualmente válidos para explicar os dife-
rentes apartados do estudo. Só deberiamos ter en conta que, ao tratar cinco anos de análise, a variación media sería
calculada como unha raíz cuarta.
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defensa e Seguridade Social obrigatoria, educación e acti-
vidades sanitarias e veterinarias, servizos sociais, outras
actividades sociais e de servizos prestados á comunidade,
servizos persoais, fogares que empregan persoal doméstico
e organismos extraterritoriais. Tamén se inclúen aqueles
datos, escasos en número, dos cales se descoñece o sector
económico concreto a que pertencen.

Elabóranse tamén gráficos circulares na industria e nos ser-
vizos cunha desagregación maior que a sinalada na táboa
anterior co propósito de conseguir máis información nestas
actividades que son piares económicos da maioría das eco-
nomías locais galegas.

En realidade, trátase de subseccións ad hoc elaboradas a
partir do seguinte nivel de desagregación das subseccións
CNAE, que se denomina, segundo esta terminoloxía, como
“división”. Esta clasificación foi realizada polo observatorio
baseándose en criterios de importancia de actividades
industriais e de servizos na nosa Comunidade Autónoma
para establecer un equilibrio entre a facilidade de manexo
da clasificación e, ao mesmo tempo, a maior cantidade de
información extraíble en ambas as dúas actividades econó-
micas.

A continuación relaciónanse dúas táboas co resultado
desta desagregación:

14
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2.- ANÁLISE DO MERCADO LABORAL.  c

2.1. Perfil sociodemográfico

c c c 2.1.1.- Poboación

Cos datos do Padrón Municipal de Habitantes a 1 de xaneiro de 2007, a pobo-
ación total da Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2007 acada un total de
2.772.533 habitantes (dos cales 1.337.159 son homes e 1.435.374 son mulle-
res), o que supón o 6,13% da poboación do Estado. Respecto ao ano 2006 o
incremento da poboación de Galicia foi de 8.283 persoas, mentres que no perí-
odo 2005 e 2006 o aumento foi de 61.350 habitantes. 

A poboación estranxeira residente na nosa Comunidade é de 81.442, dos cales
39.632 son homes e 41.810 son mulleres; esta poboación medrou respecto ao
ano pasado en 9.646 persoas, o que nos confirma o incremento continuado
(aínda que a súa proporción na nosa Comunidade segue a ser inferior á do Estado)
deste colectivo e o que permite que a poboación total aumente lixeiramente.

21
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O cadro anterior reflicte que nacen máis nenos que nenas e que a proporción de
homes é superior á das mulleres ata aproximadamente a idade de 35 anos, pro-
porción que se inverte a partir de aquí, sendo a diferenza notable nos últimos tra-
mos de idade.

En canto á estrutura por idades, o grupo de idade maioritario é o tramo de entre
30-34 anos.

22
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A pirámide de poboación de Galicia presenta unha silueta que sinala que a
maior parte da poboación se concentra nas idades centrais, cunha base moi
estreita, o cal nos indica que a proporción de nenos respecto á totalidade da
poboación é moi baixa. Pola contra, a poboación que conta con máis de 65 anos
si ten un peso importante, o que converte Galicia nunha das comunidades cunha
poboación máis envellecida do Estado.

23
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c c c 2.1.2.- EPA (Enquisa de Poboación Activa)

A continuación amósanse as características da Enquisa de Poboación Activa
(poboación activa, ocupada e parada).

c c A poboación activa de Galicia incrementouse no ano 2007 en relación
co ano 2006 en 0,7 puntos. Se se ten en conta a variable sexo, a taxa de
actividade é maior no colectivo masculino en 17,3 puntos. É este colectivo
tamén o que presenta un crecemento máis notable: mentres a taxa de acti-
vidade dos homes creceu en 1,1 puntos, a das mulleres tan só o fixo en 0,2
puntos. No Estado tamén aumentou a taxa de actividade en 0,59 centési-
mas e, tal e como sucede en Galicia, a taxa dos homes é superior á das
mulleres en 20,34 puntos. Porén, a taxa de actividade das mulleres aumen-
tou en case 1 punto, mentres que a dos homes tivo unha subida de 0,15. 

Se comparamos os datos do Estado cos de Galicia, vemos que a taxa de
actividade de España é superior á de Galicia, tanto en relación co total de
activos (4,62 puntos) como por sexos; así, se atendemos ao colectivo de
homes, a diferenza con Galicia acada os 5,98 puntos e nas mulleres os
2,94 puntos.

24
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c c A poboación ocupada de Galicia non mantén un ritmo de crecemento
continuo nos catro trimestres do ano 2007, no último trimestre prodúcese un
descenso. Aínda así, a taxa de ocupación media incrementouse respecto ao
ano anterior en 1 punto.

Se a análise se fai por sexo, prodúcese o mesmo fenómeno descrito no pará-
grafo anterior para ambos os sexos: un crecemento irregular segundo o tri-
mestre pero unha variación relativa media anual positiva, tanto para os
homes como para as mulleres; porén, cómpre sinalar que a taxa de ocupación
das mulleres galegas é sensiblemente inferior á dos homes (-18,3 puntos).

Se establecemos comparacións coa taxa de ocupacións do conxunto do
Estado, observamos que o comportamento é similar ao de Galicia, aínda
que aquel presenta cifras superiores ás da nosa Comunidade. Daquela, a
taxa de ocupación en España para o 2007 foi 4,4 puntos superior. Se fala-
mos do caso dos homes, a diferenza é máis notable: 5,16 puntos a favor
do Estado, cifra que se reduce para as mulleres, colectivo en que a diferen-
za con Galicia é de 2,23 puntos.

c c A poboación parada descendeu en todos os trimestres do ano 2007
agás no último, cando se produce un aumento nos dous ámbitos xeográfi-
cos que nos ocupan. Porén, se comparamos a taxa media anual do ano
2007 coa do ano anterior, vemos que a taxa de paro de Galicia descendeu
en 0,9 puntos, mentres que a de España diminuíu en 0,25 puntos.
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Por sexo, a taxa de paro das mulleres galegas case duplica á dos homes.
No entanto, o descenso da taxa de paro feminino foi superior ao do mascu-
lino, e isto tamén é común aos dous territorios; desta maneira, a taxa media
para as galegas descendeu en 1,4 puntos, mentres que a dos galegos foi
de 0,4 puntos.

Comparando as taxas de paro de Galicia e de España, tal como sucedía
no 2006, o ano 2007 tamén remata cunhas cifras favorables para a nosa
Comunidade, situándose a taxa de paro de Galicia por debaixo da do
Estado en 0,66 puntos, tanto no conxunto da poboación como se a análise
se fai por sexo.
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2.2. Tecido empresarial

c c c 2.2.1.- Distribución do tecido produtivo de Galicia no 
ámbito provincial. Datos absolutos. Porcentaxes. Ano 2007

Observando a táboa anterior, o tecido produtivo de Galicia mantén un compor-
tamento practicamente inalterable ao do ano anterior. A nota que define o noso
tecido empresarial é a súa concentración nas provincias da Coruña e Pontevedra,
representando as tres cuartas partes da totalidade, tanto das empresas como dos
traballadores e dos autónomos.
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c c c 2.2.2.- Evolución do número de empresas

Poderiamos sinalar que as catro provincias experimentaron un crecemento conti-
nuo ao longo dos cinco anos (aínda que o ritmo de crecemento é menor nos últi-
mos dous anos), pero é a provincia de Pontevedra a que rexistra unha maior
variación media anual (3,13%).
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c c c 2.2.3.- Evolución do número de traballadores

A evolución do número de traballadores no último quinquenio foi positiva nas
catro provincias, aínda que son as da Coruña e Pontevedra as que rexistran un
incremento máis importante, tanto en termos absolutos como relativos. Se nos refe-
rimos ao último ano, a provincia que máis aumentou, en termos relativos, foi a de
Pontevedra (3,37), mentres que se atendemos á variación media anual, a provin-
cia que destaca co valor máis alto e a da Coruña (3,80%).

Por último, se atendemos ás cifras absolutas, en 2007 había na nosa
Comunidade 111.715 traballadores máis que en 2003.
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c c c 2.2.4.- Evolución do número de autónomos

Nos últimos cinco anos o número de traballadores autónomos aumentou de forma
continuada nas catro provincias. O crecemento medio anual non é igual en todas
elas: a que experimenta a maior variación media é a de Pontevedra, co 3,03%,
seguida da provincia da Coruña, co 2,79%.
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c c c 2.2.5.- Evolución do número de empresas por sectores

Na evolución do número de empresas por sectores, vemos como o sector prima-
rio, sector tradicional e prioritario na nosa Comunidade, foi o que rexistrou unha
variación media anual máis alta, co 6,68%, seguido do subsector outros servizos,
co 4,89%.

Respecto ao ano 2007 incrementouse o número de empresas no sector de agricultu-
ra e pesca en 75 empresas, o que supón en termos relativos o 1,2%; tamén se recu-
pera o subsector industria, o cal, despois de ter un balance negativo nos anos prece-
dentes, presenta unha recuperación en 2007 cun incremento de 113 empresas, co
0,99%. Polo que respecta ao sector da construción, experimenta un crecemento con-
tinuo ao longo de todo o quinquenio;  comportamento similar tivo o sector servizos.
Cómpre sinalar, por último, que é o sector servizos o que engloba maior número de
empresas, seguido, pero xa a bastante distancia, do sector da construción.
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c c c 2.2.6.- Evolución do número de traballadores por sectores

Polo que se refire á evolución do número de traballadores, tal como se pode
observar no cadro anterior, prodúcese un descenso continuo do número de traba-
lladores no sector de agricultura e pesca durante todo o quinquenio, cunha varia-
ción media anual de -4,3%; esta tendencia negativa é común ao subsector elec-
tricidade, o cal tamén perde traballadores, aínda que no ano 2007 experimenta
unha leve recuperación, aumentando en tres traballadores (0,08%). En sentido
contrario compórtanse o resto dos sectores, que experimentan unha evolución
positiva ao longo dos cinco anos; destacan o subsector transporte e comunica-
cións, o que máis crece, cunha variación media anual de 6,43%, seguido do sub-
sector outros servizos, con 5,39% de variación media anual. Cómpre destacar
que, tal como acontecía coas empresas, tamén aquí o sector servizos ocupa máis
da metade da totalidade de traballadores ocupados.
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c c c 2.2.7.- Evolución do número de autónomos por sectores

A evolución do número de autónomos caracterízase polo crecemento continuo en
todos os sectores agás no sector secundario, especialmente no subsector da indus-
tria, que ten un crecemento irregular dependendo do ano. Tamén o subsector de
comercio e hostalaría acusa un descenso de 110 traballadores no ano 2007, o
que supón en termos relativos o -0,13%. Se analizamos a variación media anual,
o sector dominante é o sector primario (9,04%).
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Por outra banda, tal como sucedía co número de empresas e co número de tra-
balladores, o sector que concentra a maioría dos autónomos é o de servizos e,
dentro deste, o subsector de comercio e hostalaría.

35

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 35



c c c 2.2.8.- Empresas con crecemento sostido nos últimos cinco
anos
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c c c 2.2.9.- Empresas con crecemento sostido nos últimos cinco
anos segundo o número de traballadores
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c c c 2.2.10.- Autónomos con crecemento sostido nos últimos
cinco anos

38

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 38



2.3. Paro rexistrado

c c c 2.3.1.- Parados rexistrados por sexo

O número total de parados rexistrados nas oficinas de emprego de Galicia ao
finalizar o mes de decembro de 2007 ascendía a 154.982, das que 95.892
eran mulleres (61,87%) fronte a 59.090 homes (38,13%).

Se comparamos a cifra de parados deste ano coa do ano 2006, produciuse un
descenso dos parados de 5.684 persoas.
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c c c 2.3.2.- Parados rexistrados por provincia

Se observamos a táboa anterior de parados rexistrados por provincias, vemos
que é a da Coruña a que rexistra a proporción máis alta dos parados galegos,
co 40,31%, seguida da provincia de Pontevedra, co 36,92%. Entre esas dúas
provincias concentran máis das tres cuartas partes dos parados de Galicia.
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c c c 2.3.3.- Evolución anual do paro rexistrado

Debido á posta en marcha do novo sistema SISPE (Sistema de Información dos
Servizos Públicos de Emprego) para mellorar a forma de medir o paro, só tere-
mos en conta os datos a partir do ano 2005.

No conxunto de Galicia a tendencia no período 2005/07 é o descenso do núme-
ro de parados, o que supón unha variación media interanual de -6,87%. Pero é
necesario sinalar que no ano 2007 a diminución do paro foi menor que no ano
anterior, sobre todo no colectivo dos homes.
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c c c 2.3.4.- Evolución mensual do paro rexistrado

O comportamento do paro ao longo do ano 2007 mantense practicamente igual
ao do ano anterior, e dicir, reflicte a estacionalidade no emprego. As variacións
que se producen son de distinto signo: nos primeiros meses do ano o número de
parados descende paulatinamente  (destaca o mes de maio co dato máis baixo,
-7.270 persoas, o que supón o -4,68%), pero a partir de agosto invértese a ten-
dencia e aumenta o paro.

A distribución por sexos presenta certas diferenzas. A redución do número de
parados foi maior nos homes en case todos os meses e cara ao final de ano, perí-
odo onde os parados aumentan tamén e o colectivo das mulleres é o que sae máis
desfavorecido, agás no mes de decembro, onde mentres o paro masculino
aumenta en 3.101 homes, o paro feminino descende en 847 mulleres.
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c c c 2.3.5.- Parados rexistrados por idade e sexo

En relación cos grupos de idade, o tramo que presenta un valor máis alto é o de
entre 26 e 35 anos, con 40.097 parados, o que supón un 25,87% do total, segui-
do polo tramo de 36 a 45 anos, que representa o 22,53%.

Se a análise se fai por sexo, tanto nos homes como nas mulleres o tramo que pre-
domina tamén é o de entre 26 e 35 anos, pero cómpre sinalar que neste tramo
o número de mulleres paradas case duplica ao dos homes.
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c c c 2.3.6.- Evolución anual dos parados rexistrados por idade

Polo que se refire á evolución anual dos parados rexistrados por idade, obsérva-
se como o paro diminuíu en todos os tramos de idade, agás nos maiores de 55
anos, onde aumentou tanto en 2006 como en 2007. Neste último ano tamén se
incrementou o paro no tramo de 46 a 55 anos. En canto ao grupo de idade en
que máis descende o paro, en termos relativos, é o de igual ou menor de 25 anos,
e isto sucede tanto en 2006 como en 2007, o que supón, para este mesmo tramo,
unha variación media anual do 15,62%.

45

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 45



c c c 2.3.7.- Parados rexistrados por nivel formativo

Atendendo ao nivel formativo dos parados, o comportamento é moi parecido ao
do ano anterior: destaca o feito de que case as dúas terceiras partes dos para-
dos galegos teñen titulación de ensino obrigatorio ou unha titulación inferior (con-
cretamente 107.010 persoas, o que supón o 69,05%). No seguinte grupo, pero
xa a bastante distancia, están os titulados en formación profesional, cunha por-
centaxe do 12,60%. Pola contra, os que teñen menor peso porcentual son os
parados con titulación universitaria, co 8,98%.

Se a análise se fai por sexo, a situación é moi similar, coa particularidade de que
en todos os tramos o número de paradas é superior ao dos homes, e que nalgúns
casos, como nos titulados universitarios, as cifras de mulleres paradas triplican as
dos homes.
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c c c 2.3.8.- Evolución anual dos parados rexistrados por nivel
formativo

A evolución anual dos parados rexistrados por nivel formativo presenta unha dimi-
nución en todos os niveis formativos, aínda que as cifras de 2007 son inferiores
ás de 2006, sendo os titulados universitarios os que experimentan unha variación
media anual máis alta (-14,05%).
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c c c 2.3.9.- Parados rexistrados por antigüidade na demanda

En canto ao tempo de antigüidade no paro, a situación é practicamente a mesma
do ano anterior; unha cuarta parte dos parados galegos (25,34%) levan na pro-
cura de emprego máis de 24 meses, seguíndolles en importancia os parados que
demandan emprego de 1 a 3 meses.

Se analizamos os datos da táboa anterior por xénero, o comportamento das
mulleres é similar ao descrito para a totalidade, pero no caso das mulleres que
levan máis de 24 meses paradas a cifra case triplica á dos homes. En canto a
estes, a porcentaxe maior de parados situase nos desempregados que levan ins-
critos como demandantes de emprego de 1 a 3 meses, seguidos dos que están
desempregados nun período de máis de 24 meses.
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c c c 2.3.10.- Evolución anual dos parados rexistrados por 
antigüidade na demanda

A evolución do número de parados no período 2005-2007 por antigüidade na
demanda caracterízase pola diminución do paro en todos os tramos, agás no
grupo de 3 a 6 meses no ano 2007, que aumentou en 250 persoas (0,66%).

O tramo de 12 a 24 meses foi o que presentou a maior variación media anual
(-12,23%). No outro extremo sitúanse os demandantes parados que levan máis
de 24 meses en situación de desemprego cunha variación media de -4,86%.
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c c c 2.3.11.- Parados rexistrados por sector económico de 
procedencia

O sector económico que rexistra maior número de parados é o sector servizos,
con 85.494 persoas, o que supón o 55,16% da totalidade dos parados de
Galicia. O seguinte sector con maior número de parados, pero xa a bastante dis-
tancia, e o secundario, con 24.488 persoas (15,80%).

Se analizamos os datos da táboa anterior por xénero, vemos que presentan
algunhas diferenzas respecto a totalidade: nos parados homes o sector que
ocupa o segundo lugar é o da construción, mentres que nas mulleres é o colecti-
vo sen emprego anterior seguido moi de cerca polo sector secundario.
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c c c 2.3.12.- Evolución anual dos parados rexistrados por sector
económico de procedencia

Se atendemos aos sectores económicos, o paro rexistrado experimenta un descen-
so en todos eles durante o período que nos ocupa, aínda que a redución do 2007
é inferior á do ano anterior. É o sector secundario o que acada unha maior varia-
ción media anual (8,36%), seguido moi de cerca polo sector da construción
(8,08%).
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c c c 2.3.13.- Parados rexistrados por gran grupo de ocupación

Polo que respecta aos parados rexistrados por gran grupo de ocupación, o cadro
amosa que a maioría dos demandantes parados se concentra en traballadores de
servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercios
(23,84%) e no gran grupo de ocupación traballadores non cualificados (cun
23,79%). Tamén son estas dúas ocupacións as que engloban a maioría das mulle-
res paradas. En cambio, no colectivo dos homes é o grupo de artesáns e traba-
lladores cualificados das industrias manufactureiras, a construción e a minaría,
agás os operadores de instalacións e maquinaria o que concentra a maioría dos
parados; o seguinte grupo en importancia é o de traballadores non cualificados,
cunha porcentaxe do 21,35%.
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c c c 2.3.14.- Evolución anual dos parados rexistrados por gran
grupo de ocupación

Se analizamos os datos da evolución anual do paro por gran grupo de ocupa-
ción, observamos que o grupo de “técnicos e profesionais científicos e intelec-
tuais” foi o que rexistrou a maior variación media anual (co -15,30%); pola con-
tra, nos grupos de ocupación das forzas armadas e o dos traballadores non cua-
lificados, aumentou o número de parados no ano 2007.
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c c c 2.3.15.- As dez ocupacións máis demandadas

En canto á lista das dez ocupacións máis demandadas, coincide coa do ano
anterior, cunhas porcentaxes moi similares: a maior parte dos galegos desempre-
gados aparecen na ocupación dependente de comercio, en xeral; seguidos do
grupo persoal de limpeza ou limpador, en xeral e en terceiro lugar está empre-
gado administrativo, en xeral; cómpre sinalar que nestes tres grupos a gran
maioría de demandantes son mulleres.

56

ESTUDO MercLaboral07  19/9/08  08:58  Página 56



2.4. Contratos

c c c 2.4.1.- Contratos realizados por sexo

O número de contratos realizados ao longo do ano 2007 foi de 864.632, o que
supón un incremento de 7.038 contratos con respecto ao ano anterior. Da totali-
dade dos contratos o 52,77 % foi contratación masculina e o 47,23%, feminina;
esa proporción supón que a diferenza entre homes e mulleres é de 5,53% a favor
dos homes.
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c c c 2.4.2.- Contratos realizados por provincia

En 2007 son as provincias da Coruña e Pontevedra as que concentran o maior
volume de contratación; concretamente sumando as dúas provincias o 83,04% da
totalidade de contratos realizados en Galicia.
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c c c 2.4.3.- Evolución anual do número de contratos por sexo
(2003-2007)

Se atendemos a evolución da contratación nos últimos cinco anos, podemos
observar que é positiva para o total, producíndose o maior incremento no ano
2006 e o menor en 2007.

Se estudamos a evolución por sexo, o colectivo das mulleres experimenta a maior
variación media anual, co 4,88%, e se a análise se fai ano a ano, o incremento
porcentual da contratación feminina é maior ao dos homes, agás en 2005. En
canto ao colectivo dos homes, o número de contratos neste colectivo foi aumen-
tando ata o 2006, ano en que se inverte a tendencia reducíndose o número de
contratos en 2.518, o que supón un -0,55%.
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c c c 2.4.4.- Evolución mensual do número de contratos
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Atendendo á evolución mensual da contratación durante o ano 2007, vemos que
a contratación en Galicia presenta varios picos: no mes de febreiro produciuse un
descenso da contratación de -21.620 contratos; no mes de marzo rexístrase un
aumento dos contratos para, no mes de abril, volver experimentar un descenso
dos contratos (-4.908); nos seguintes tres meses o número de contratos aumenta,
volvendo a perderse contratos no mes de agosto e tamén, no caso dos homes, en
setembro.

Así pois, analizando os datos, parece claro que nos meses de verán o número de
contratos experimenta un incremento e que, pola contra, nos meses de inverno o
número de contratos descende, agás no mes de xaneiro, mes en que se produciu
o maior incremento da contratación de todo o ano.
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c c c 2.4.5.- Contratos por idade e sexo

A maioría dos contratos realízanse con persoas menores de 36 anos (67,37%).
Pola contra, os valores máis baixos acádano o grupo de 56 e máis anos.

Se a análise se fai por sexo, vemos como se contratan máis homes que mulleres
en todos os tramos de idade.
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c c c 2.4.6.- Evolución anual dos contratos por idade

Nos últimos cinco anos, o intervalo de idade que experimenta a variación media
anual máis alta é o de ≥ 56 anos, co 7,64%; pola contra, a variación menor foi
a do grupo de ≤ de 25 anos (0,32%).

Se a análise se fai ano a ano, os grupos de idade non teñen un comportamento
uniforme: no tramo de ≤ 25 anos prodúcese un descenso dos contratos en 2005,
recupérase en 2006 e volve a perder contratos en 2007; no grupo que compren-
de as idades entre 26 e 35 anos os contratos aumentan ata o ano 2006 pero en
2007 a situación cambia e descenden en cifras absolutas en 3.358 contratos, o
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que supón o -1,05%. No resto dos grupos a evolución é positiva en todo o quin-
quenio.

c c c 2.4.7.- Contratos por nivel formativo

Polo que se refire ao nivel formativo dos contratos, son os titulados de ensino obri-
gatorio os que teñen máis peso (39,49%) seguidos de ata certificado de escola-
ridade, co 19,96%, concentrando estes dous grupos máis da metade dos contra-
tados.
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Se a análise se fai por sexo, o comportamento é practicamente igual ao do ano
anterior: nos contratos con maior formación (titulados universitarios) son maioría
as mulleres de tal xeito que o número de contratos a mulleres case duplica ao dos
homes; pola contra, nos contratos con menor formación a maioría realízase con
homes.

c c c 2.4.8.- Evolución anual dos contratos por nivel formativo
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Por nivel formativo, no período 2003-2007 o único grupo que mantén un crece-
mento continuado é o dos que posúen BUP/Bacharelato superior/COU. No resto
dos tramos o comportamento é diferente dependendo do nivel formativo e do
ano. Mentres que o ano 2006 foi o único que tivo unha evolución positiva en
todos os tramos, no resto dos anos non sucede o mesmo; os contratos con ata cer-
tificado de escolaridade experimentan unha variación negativa nos anos 2004 e
2007 e os que teñen formación profesional no ano 2007 tamén perden contra-
tos, pero é este grupo o que rexistra maior variación media anual. O colectivo
con titulación de ensino obrigatorio ten unha redución nos anos 2004-05, e os
titulados universitarios ofrecen variacións negativas nos anos 2004 e  2007.
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c c c 2.4.9.- Contratos por tipoloxía

Do total de contratos realizados en Galicia en 2007, o 9,4% foron indefinidos a
tempo completo, mentres que os contratos temporais representaron o 62,67%.
Constatamos así que o peso da contratación temporal foi moi superior ao da inde-
finida.

Tamén por sexo hai un predominio dos contratos temporais sobre os indefinidos,
pero son os homes os máis contratados respecto das mulleres, coa excepción dos
contratos a tempo parcial, onde o peso das mulleres e moi superior ao dos homes,
ata tal punto que o colectivo feminino esta próximo a duplicar ao dos homes no
caso dos contratos temporais e case triplica no caso dos contratos indefinidos.
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c c c 2.4.10.- Evolución anual dos contratos por tipoloxía
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Do estudo dos datos que proporciona a táboa anterior concluímos que a contra-
tación indefinida aumenta ao longo de todo o quinquenio cunha variación media
do 14,03%, seguida pola contratación indefinida a tempo parcial, do 9,38%. En
cambio, outras formas de contratación, ademais de experimentar un descenso no
período 2003-07, rexistra a maior variación media anual negativa (-10,21%),
seguida da contratación de prácticas/formación, que tamén adopta un compor-
tamento negativo continuado no período referido, cunha variación media de -
2,29%.
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c c c 2.4.11.- Índice de rotación

O índice de rotación refírese ao número de contratos que se realizan a unha per-
soa nun período determinado. Se analizamos este índice, observamos como este
aumenta de maneira paulatina, sendo cada ano superior ao do ano anterior; no
ano 2007 cada persoa contratada tivo unha media de 2,08 contratos.
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c c c 2.4.12.- Contratos por sector económico

Na contratación por sector económico, o que concentra maior número de contra-
tos, concretamente as tres cuartas partes do total é o sector servizos. Por subsec-
tores, é outros servizos o que engloba o 46,11% da totalidade da contratación,
seguido do subsector comercio e hostalaría, co 20,65%. O resto dos sectores está
xa a bastante distancia, presentando valores moi inferiores aos mencionados.

Por sexo, a contratación das mulleres superou a dos homes no sector servizos,
pero, se desagregamos este sector en subsectores, vemos que mentres no subsec-
tor outros servizos e comercio e hostalaría destacan as mulleres, no subsector de
transportes e comunicación teñen moito máis peso os homes. En canto ao sector
da construción, segue a concentrar a contratación masculina; tamén nos sectores
primario e secundario teñen maior peso os homes (aínda que non tanto como na
construción). 
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c c c 2.4.13.- Evolución anual dos contratos por sectores de 
actividade

Se estudamos a evolución da contratación dos últimos cinco anos por subsectores
económicos, observamos como o único subsector que ten un crecemento continua-
do no referido período e   outros servizos, cunha variación media anual de
6,25%. O resto dos subsectores teñen un comportamento diferente dependendo
do ano: agricultura e pesca perde contratos nos dous últimos anos, industria só
tivo unha evolución positiva en 2006 (1.814 contratos), electricidade sofre unha 
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perda importante de contratos no ano 2007 e a construción experimenta por pri-
meira vez un cambio e acada valores negativos, rexistrándose 4.921 contratos
menos.
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c c c 2.4.14.- Contratos por gran grupo de ocupación

Segundo os grandes grupos de ocupación, e de acordo co exposto na táboa ante-
rior, cómpre sinalar que as ocupacións cun maior número de contratos son traba-
lladores non cualificados (que representan o 26,01%), seguida dos traballadores
de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercios
(22,49%). Estes dous grupos concentran case a metade da contratación. Se aten-
demos á desagregación por sexo, tamén as mulleres son contratadas maioritaria-
mente nestes dous grupos, pero neste caso o maior peso porcentual é o do grupo
de traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores
de comercios (35,82%). En canto ao colectivo dos homes, vemos como a maio-
ría dos contratos se rexistran nos traballadores non cualificados (29,44%), segui-
do do de artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, a
construción e a minaría, agás os operadores de instalacións e maquinaria
(22,60%).
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c c c 2.4.15.- Evolución anual dos contratos por gran grupo de
ocupación
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Analizando a evolución anual da contratación por gran grupo de ocupación, dos
datos que nos ofrece a táboa anterior, concluímos que non todos os grupos tive-
ron un comportamento homoxéneo. Hai grupos en que a contratación medrou
durante todo o quinquenio mentres que noutros o comportamento foi diferente,
perdendo contratos dependendo do ano.

O grupo que experimentou a maior variación media anual foi o de dirección de
empresas e de administracións públicas (8,68%), seguido do dos técnicos e pro-
fesionais de apoio (7,76%). Pola contra, o que experimentou a menor variación
media anual foi o de técnicos e profesionais (-1,31%).
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c c c 2.4.16.- As dez ocupacións máis contratadas

As ocupacións que rexistran maior número de contratos, tal como acontecía nas
ocupacións máis demandadas, responden a un perfil de baixa cualificación; de
feito, a ocupación que figura en primeiro lugar é a de peóns de industrias manu-
factureiras (9,39% da contratación total), seguida da ocupación dependentes e
exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados (7,10%). Por outra banda,
das dez ocupacións máis contratadas hai algunhas marcadamente masculinas
(caso dos albaneis e canteiros) e outras femininas (como o persoal de limpeza de
oficinas, hoteis e outros establecementos similares).
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2.5. Conclusións

Perfil sociodemográfico

c c A taxa de actividade (que é o cociente entre o número total de acti-
vos e a poboación total) de Galicia experimenta un comportamento simi-
lar á do Estado, aínda que se incrementou en 2007 en relación coa do
ano anterior. Porén, a taxa de actividade de España segue a situarse por
riba da de Galicia en 4,62 puntos.

c c En canto á taxa de emprego da nosa Comunidade, tamén rexistra
un incremento de 1 punto, mentres que a do Estado é de 0,69 centési-
mas. No entanto, a taxa de ocupación de España para o ano 2007 foi
3,95 puntos superior.

c c Polo que se refire á taxa de paro (que é o cociente entre o número
de parados e o número de activos) de Galicia, vemos como se prolonga
a evolución positiva do ano anterior reducíndose, con respecto a 2007
nun 0,9 puntos, mentres que no Estado esta redución é de 0,25 puntos.
Se comparamos a taxa de paro para o ano 2007 de Galicia coa de
España, observamos un mellor comportamento da nosa Comunidade: a
media estatal acadou un 8,26% a de Galicia foi de 7,6%.

Ao desagregar por sexos as taxas referidas anteriormente, observamos
como se reproduce a situación descrita para os dous sexos:  tal como
acontecía nos anos anteriores, as taxas de actividade e ocupación das
mulleres son sensiblemente inferiores ás dos homes, mentres que a taxa
de paro feminino é superior á masculina. Isto é así para os dous ámbitos
xeográficos, Galicia e España, aínda que as diferenzas entre homes e
mulleres son superiores no Estado.

Polo que respecta á taxa de emprego, é importante sinalar que, se com-
paramos os datos anteriores coas directrices da Unión Europea que sitú-
an como obxectivo para lograr o pleno emprego acadar unha taxa de
emprego no ano 2010 do 70%, observamos que a taxa de emprego de
Galicia é do 50,1%; (cifra 3,95 puntos por debaixo da estatal). Este indi-
cador aínda está lonxe de acadar a meta establecida pola Unión
Europea. E se atendemos ao colectivo de mulleres, esta distancia tamén
é importante, posto que para este colectivo o pleno emprego sitúase no
60%, o que fai indispensable que, se queremos lograr os obxectivos do
Cumio de Lisboa, se continúen a xestionar medidas que incidan nas polí-
ticas de formación profesional e inserción e prevención de riscos co fin
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de incrementar o ritmo de emprego da poboación en xeral e das mulle-
res en particular. Porén, cómpre sinalar como dato positivo que o ano
2007 rematou con cifras máis favorables para o emprego, o que supón
que se vai reducindo a distancia para poder alcanzar os obxectivos da
Unión Europea.

Tecido produtivo

c c Tal como acontecía nos anos anteriores, o tecido empresarial de
Galicia caracterízase por unha concentración das empresas nas provin-
cias da Coruña e Pontevedra.

c c Cómpre destacar a evolución positiva que experimenta o tecido pro-
dutivo galego:  tanto o número de empresas como o número de traballa-
dores, e tamén o de autónomos, creceu de forma continuada no último
período, aínda que o ritmo de crecemento e menor no último ano.

c c Unha vez máis en canto ao número de empresas, traballadores e
autónomos, o sector dominante é o sector servizos, que non deixou de
medrar ao longo de todo o quinquenio. A súa importancia é tal que
engloba máis da metade dos traballadores ocupados. Pola contra, o sec-
tor primario perde relevancia en Galicia e isto a pesar de ter un leve
incremento en número de empresas en 2007 e de que o número de autó-
nomos non deixou de medrar durante o período 2003-2007. Porén, este
sector perde traballadores de maneira continuada, traendo consigo o
abandono do campo e xerando un problema demográfico que nalgunhas
zonas rurais chega a ser alarmante.

c c Por último, enuméranse as empresas por CNAE con crecemento sos-
tido nos últimos cinco anos, empresas con crecemento sostido segundo o
número de traballadores e tamén o número de autónomos. En canto ás
empresas, o CNAE que máis medrou foi fogares que empregan persoal
doméstico. En canto ao número de traballadores, son as actividades sani-
tarias e veterinarias, servizos sociais as que encabezan este ranking des-
prazando en ambos os casos do primeiro lugar a construción, feito que
pon de manifesto, por un lado, a perda de liderado deste sector, que xa
apunta cara a unha desacelaración, e o auxe na creación de emprego
de actividades relacionadas co sector servizos. Malia isto, no crecemen-
to de autónomos segue a ser a construción a actividade que máis medra
a bastante distancia das demais.
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Paro

c c O número total de parados rexistrados nas oficinas de emprego de
Galicia ao finalizar o mes de decembro de 2007 é de 154.982: redu-
ciuse en relación co ano anterior en 5.684 persoas. Sen chegar a ser un
mal resultado, cómpre sinalar que o descenso neste ano foi menos impor-
tante que no ano anterior.

Se atendemos ao sexo, a situación é a mesma que para o conxunto,
aínda que é dentro do colectivo feminino onde se rexistra unha maior
diminución.

c c Destacan as provincias da Coruña e Pontevedra, que englobando
máis das tres cuartas partes dos demandantes de emprego, o que amosa
a concentración de parados nestas dúas provincias, tal como sucedía co
tecido empresarial e como confirmará tamén a variable de contratos.

c c Os datos da evolución mensual do paro rexistrado reflicten un com-
portamento similar ao dos anos anteriores: redución paulatina do paro
nos primeiros meses do ano, inverténdose a tendencia a partir do mes de
agosto, o que indica unha estacionalidade do emprego, feito que corro-
boran os datos sobre a contratación.

c c En relación cos datos do paro rexistrado por idade e sexo, a situa-
ción non presenta diferenzas notables respecto ao ano 2006. O paro ten
máis incidencia na xente nova, sendo o grupo de idade de entre 26 e 35
anos o colectivo que ten maior número de parados; dentro deste grupo
de idade as que saen máis prexudicadas son as mulleres. Neste sentido,
e dado que á xuventude lle corresponde unha situación máis desfavora-
ble debido ás altas taxas de paro que soporta, os poderes públicos debe-
rán proseguir coas políticas activas de emprego da mocidade, e, posto
que son as mulleres novas as que máis sofren esta situación, tamén se
debería apostar por aquelas medidas que contribúan a reducir as diferen-
zas entre homes e mulleres.

c c No tocante ao nivel formativo dos parados galegos, case as dúas
terceiras partes da totalidade teñen titulación de ensino obrigatorio ou
titulación inferior. En consonancia con estas cifras poderíamos deducir
que aqueles colectivos con baixo nivel de estudos contan con baixa cua-
lificación e tendo en conta que o nivel de exixencia dos empregadores e
cada vez maior, as dificultades para atopar traballo aumentan de manei-
ra considerable. Cómpre, polo tanto, incidir sobre a importancia de que
a poboación se forme.
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c c Da información recollida sobre os parados rexistrados por antigüi-
dade na demanda, o dato a destacar é que se reproduce a situación do
ano anterior: seguen sendo os parados que levan máis de 24 meses bus-
cando traballo os que sofren as porcentaxes máis elevadas, e son as
mulleres as que converten este colectivo nun dos que ten máis dificultades
para acceder ao emprego e abandonar así as listas de parados.

c c En canto aos parados rexistrados por sector económico, a maioría
englóbaos o sector servizos. De novo son as mulleres as que duplican as
cifras dos homes. Mención especial require o sector da construción: á
parte da xa coñecida pouca presenza feminina, o máis destacado é que
o paro descendeu pero con porcentaxes sensiblemente inferiores ás do
ano anterior.

c c Tal como acontecía no ano 2006, e en relación cos parados rexis-
trados por gran grupo de ocupación, cabe sinalar que a maioría se con-
centran no grupo de “traballadores de servizos de restauración, persoais,
protección e vendedores de comercio”, seguidos moi de cerca polo grupo
de “traballadores non cualificados”. Unha vez máis en ambos os casos o
número de paradas é moito máis elevado que o de parados.

c c Do estudo dos datos que ofrece a listaxe de ocupacións máis
demandadas constatamos que son ocupacións relacionadas cunha alta
taxa de temporalidade e baixa cualificación, e que as ocupacións que
encabezan o ranking (dependente de comercio, en xeral, seguida de per-
soal de limpeza ou limpador, en xeral) son ocupacións marcadamente
femininas.

Contratos

c c Os datos de contratación recollidos nas oficinas do Servizo Público
de Emprego de Galicia ofrécennos unha visión integral das contratacións
da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2007.

c c En 2007 rexistráronse en Galicia 864.632 contratos, 7.038 contra-
tos máis que en 2006.

c c Se atendemos á evolución da contratación dos últimos anos, obsér-
vase que o número de contratos crece pero en 2007 en menor media que
en anos precedentes e, aínda que non se pode falar dunha tendencia
negativa na contratación, todo apunta a que imos cara a unha ralentiza-
ción no crecemento do emprego.
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c c Tal como sucedía co número de empresas, traballadores e autóno-
mos, e tamén cos datos sobre parados, as provincias da Coruña e
Pontevedra concentran máis do 80% dos contratos rexistrados en Galicia,
confirmando as profundas diferenzas e desigualdades que existen na
nosa Comunidade Autónoma. Así, fronte as provincias atlánticas, onde se
atopan as grandes cidades galegas caracterizadas por un gran dinamis-
mo económico e por un tecido produtivo desenvolvido, existe outra
Galicia, sobre todo no interior, onde a realidade socioeconómica e ben
distinta: comarcas caracterizadas por un escaso ou inexistente tecido pro-
dutivo, comarcas con problemas de empregabilidade e de inserción labo-
ral que, ante a falta de expectativas, propician que a xente nova aban-
done o campo cara aos núcleos urbanos deixando o medio rural cun cre-
cemento vexetativo negativo e cunha poboación envellecida.

c c En canto ao sexo, existen diferenzas: o número de contratos ás
mulleres galegas é inferior ao dos homes, porén, a contratación feminina
aumenta a máis ritmo que a contratación masculina, ata tal punto que no
ano 2007 o número de contratos a mulleres aumentou en 9.556 respec-
to ao ano anterior, mentres que a contratación masculina diminuíu en -
2.518 contratos. Analizando estes datos deducimos que, malia as enor-
mes dificultades con que se atopan as mulleres para acceder ou perma-
necer no mercado de traballo, a participación feminina vai en aumento,
especialmente no sector servizos, e, aínda que todo apunta a que este
proceso de participación da muller seguirá en aumento, o que suporá que
se vaian reducindo as desigualdades de sexo, é necesario seguir actuan-
do nesta dirección. 

c c Desde a perspectiva da idade, a maioría dos contratos realízanse
con menores de 36 anos, quizais debido a que son os mozos e mozas
os que soportan maiores taxas de temporalidade. Pola contra, observa-
mos unha tendencia xeral de diminución progresiva da contratación a
medida que avanza a idade do traballador; neste caso a diminución, ao
contrario do que acontecía coa xente nova, pode deberse a que os traba-
lladores de máis idade xa teñen emprego estable.

c c Polo que se refire á análise da contratación tomando como referen-
cia os niveis académicos, a contratación demanda maioritariamente titu-
lados de ensino obrigatorio seguido do grupo de ata certificado de esco-
laridade, concentrando estes dous grupos o 59,45%. Deste dato pode-
mos deducir que a contratación en Galicia está asociada a empregos de
baixa cualificación, pero tamén pode darse o caso de que persoas cun
elevado nivel de formación e cualificación (sobre todo mozos) se vexan
obrigados a aceptar empregos de menor cualificación perdéndose a for-
mación e os coñecementos que poderían achegar. Por outra parte, e xa
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como dato positivo, nos postos en que se require titulados superiores son
maioría as mulleres, chegando case a duplicar no número de contratos
respecto aos homes. Este feito pon de manifesto os cambios sociolóxicos
que se están a producir no noso país, onde a participación das mulleres
no sistema educativo é cada vez maior, ata tal punto que na actualidade
obteñen máis títulos universitarios que os homes e en certos ámbitos,
como pode ser o emprego público, a súa presenza non para de crecer. 

c c No mercado laboral galego a contratación temporal segue a con-
centrar máis do 62% da totalidade da contratación fronte ao 9,4% que
supón a contratación indefinida. Porén neste último quinquenio foi esta
última a que medrou a maior ritmo, especialmente no ano 2006, talvez
debido a que o pulo achegado polo poderes públicos ás políticas de
fomento da contratación indefinida empeza a dar os seus froitos: por
exemplo, o gran número de conversións en indefinidos tendo en conta
especialmente aqueles colectivos máis desfavorecidos . 

Aínda así, o mercado laboral galego segue sen superar as altas taxas de
temporalidade, que afectan especialmente no caso da mocidade ás
mulleres, ata tal punto que o índice de rotación segue aumentando e se
sitúa en 2007 en 2,08 contratos por persoa, o que coloca o noso país
cun índice de temporalidade moi superior ao de moitos países do noso
contorno. Isto supón un efecto perverso que acentúa a precariedade no
emprego, especialmente no caso da xente nova, que, ao depender de
contratos de curta duración, teñen que retrasar a súa emancipación.
Tamén a sinistralidade laboral vai da man da precariedade e temporali-
dade no emprego, sendo o número de accidentes de traballo maior nos
traballadores temporais. A temporalidade incide ademais negativamente
no eido laboral e humano, pois ocasiona frustración, estrés, desmotiva-
ción...

É necesario, xa que logo, seguir apostando por aquelas políticas de
emprego que melloren o emprego, o que pasa necesariamente por aca-
dar un emprego estable e de calidade.

c c Cómpre salientar que os contratos a tempo parcial, tanto indefini-
dos como temporais, teñen unha maior incidencia no colectivo de mulle-
res. Este tipo de contrato non deixou de aumentar no último quinquenio,
pero segue presentando porcentaxes moi inferiores ás doutros países do
noso ámbito xeográfico. As causas destas cifras poden ser de tipo cultu-
ral ou, o que é máis probable, deberse a que este tipo de contrato teña
menos protección social, os salarios sexan baixos ou que as necesidades
dos empresarios xa se cobren cos contratos temporais porque lle resultan
máis vantaxosos.
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Sen dúbida ningunha, o contrato a tempo parcial, se fose voluntario,
podería ser unha boa opción para aqueles que desexen compatibilizar a
vida familiar e laboral, así como para aqueles mozos que queiran com-
paxinar os estudos con traballo, ou como medio para conseguir experien-
cia laboral e evitar así quedar excluídos do mercado laboral (mesmo en
moitos casos existe a posibilidade de se converter nun posto de traballo
estable). Pero a impresión é que a voluntariedade non está clara. Máis
ben semella que, ante a imposibilidade de atopar traballo a xornada
completa, esta modalidade pasa a ser a única vía de inserción laboral
que lles ofrece o mercado, aínda que sexa unha opción precaria que nal-
gunhas ocasións encobre o traballo a tempo completo e que responde
máis ás necesidades de flexibilización do contorno de traballo empresa-
rial (xa que en moitos casos non hai horario establecido) que ás necesi-
dades do traballador.

c c Se analizamos a contratación por sectores económicos, observamos
que non existen cambios considerables respecto a anos anteriores. O sec-
tor primario (agricultura e pesca), sector destacado tradicionalmente na
nosa Comunidade, é o que ofrece un menor número de contratos e, aínda
que a tendencia é a perder máis contratos tanto nas explotacións agro-
gandeiras como no sector pesqueiro, este sector continúa sendo importan-
te no conxunto de Galicia. Este sector xa non ten o papel destacado de
épocas precedentes, tanto é así que a súa evolución negativa supuxo en
moitos casos que, ante a falta de condicións atractivas, se producise un
abandono do campo provocando unha desertización do medio rural en
favor das cidades e conformando unha realidade socioeconómica ben
diferente. En definitiva, e con independencia de que desde as administra-
cións se estean a adoptar medidas para dinamizar a agricultura, a pesca
e o sector forestal, o certo é que este sector segue a perder postos de tra-
ballo.

O sector secundario, integrado maioritariamente pola industria, experi-
menta unha evolución negativa agás en 2006, cando tivo unha lixeira
recuperación. Así pois as cifras indican que o sector secundario galego,
xa de por si escaso, acaba o ano cun balance negativo no que a contra-
tación se refire.

A contratación na construción ao longo do ano 2007 supera a da indus-
tria, o que a converte no sector protagonista da actividade económica,
cun crecemento continuado ata 2006. A partir dese momento amosa un
cambio de tendencia cunha mingua importante de contratos, o que nos
indica que o sector da construción rematou o ano 2007 con síntomas de
desaceleración. 
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No que atinxe ao papel da muller no sector da construción, cabe dicir
que estamos ante un sector claramente masculinizado onde a presenza
da muller segue a ser testemuñal. A pesar de que, grazas aos avances
tecnolóxicos, hoxe xa non se require esforzo físico para a maioría dos
postos de traballo, son poucos os contratos que se realizan con mulleres e
todo apunta a que a maioría destes son para postos cualificados ben no
campo de traballos administrativos ou de carácter técnico.

O sector servizos segue a ser o sector fundamental do emprego en
Galicia; as tres cuartas partes dos contratos localízanse nel. Nos últimos
cinco anos manifesta unha tendencia xa coñecida: o incremento paulati-
no dos contratos. As razóns a esta evolución favorable poden estar en
que a importancia deste sector, que engloba numerosas actividades, é
propia de economías desenvolvidas onde o aumento do nivel de vida inci-
de directamente nun aumento do consumo de servizos públicos que son
cada vez máis numerosos e máis especializados. Tamén pode ser debido
a que este sector está vinculado a subsectores relacionados coa estacio-
nalidade no emprego, como pode ser a hostalaría. Isto favorece a rota-
ción da contratación facendo dos servizos un sector especialmente sensi-
ble aos contratos temporais e a unha man de obra de escasa cualifica-
ción, o que, por outra parte, facilita o transvase de traballadores do sec-
tor primario e secundario ao sector servizos.

c c Seguindo coa a análise ocupacional da contratación, tomando
como referencia os grandes grupos de ocupación e en concordancia co
descrito respecto ao sectores económicos, podemos indicar que o maior
número de contratos corresponde ao gran grupo de ocupación traballa-
dores non cualificados, o que, xunto con outras variables xa comentadas,
parece apuntar que no mercado laboral galego existe un elevado peso
daquelas ocupacións que requiren baixa cualificación, e isto a pesar de
que as xeracións máis novas son as que accederon a maior nivel de estu-
dos da nosa historia e que cada vez son máis os mozos que cursan estu-
dos universitarios. 

c c Por último e no tocante ás ocupación máis contratadas, a maioría
están relacionadas co sector servizos e coa construción. Destas ocupa-
cións hai algunhas claramente masculinas e outras femininas: un exemplo
de ocupación masculina é o caso dos albaneis e canteiros, onde o núme-
ro de contratos a mulleres representa o 2,6% da totalidade dos contratos
que se realizaron en 2007; e de feminina, a ocupación de dependentes
e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados, cun número de
contratos a mulleres que supón o 84,9%.
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Por outra parte, vendo as ocupacións máis contratadas, podemos deducir
que se trata de ocupacións de baixa cualificación, baixa remuneración,
cunha elevada temporalidade e moi vinculadas á precariedade.
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