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PROVINCIA de
PONTEVEDRA



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 56.414 2 -6,3 4
Demandas de non parados 17.112 2 -11,8 4
Demandas totais 73.526 2 -7,6 4

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 36.563 2 64,8 1
Parados menores de 26 anos 8.165 1 14,5 1
Parados de longa duración >=26 anos 22.424 2 39,7 3

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 142.368 2 44,2 4
Contratos a menores de 26 anos 103.402 2 32,1 1
Contratos na industria 40.128 1 12,5 2
Contratos na construción 36.964 2 11,5 3
Contratos no comercio e hostalaría 69.686 1 21,6 2
Contratos no transporte e comunicacións 40.898 1 12,7 1
Contratos noutros servizos 123.456 2 38,3 4

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 21.556 2 +3,0 4
Contratos indefinidos t. parcial 4.755 2 +11,0 4
Contratos temporais 216.507 2 +7,5 4
Contratos temporais t. parcial 66.605 2 -4,8 1
Contratos prácticas/formación 7.409 2 +1,5 1
Contratos outros 5.186 3 -13,4 4
Contratos totais 322.018 2 +2,9 4

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 42.085 2 +4,4 1
Autónomos 58.949 2 +6,9 3
Asalariados 294.341 2 +4,1 1



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 21.792 20.874
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 21.672 20.746
Peóns de industrias manufactureiras 14.189 13.546
Taquígrafos e mecanógrafos 10.978 9.946
Peóns do transp. e descargadores 9.812 8.767
Caixeiros (agás bancos e correos) 5.801 5.477
Camareiros, barmans e asimilados 5.227 4.715
Empregados para o coidado de nenos 4.182 4.335
Asistentes domiciliarios 3.813 3.834
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 3.648 3.602

Peóns de industrias manufactureiras 5.148
Peóns do transp. e descargadores 4.568
Peóns da construción de edificios 3.116
Albaneis e canteiros 2.298
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 2.144
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 2.135
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 2.091
Representantes de comercio e técnicos de venda 1.972
Taquígrafos e mecanógrafos 1.954
Camareiros, barmans e asimilados 1.706

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 19.622
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 18.602
Peóns de industrias manufactureiras 8.398
Taquígrafos e mecanógrafos 7.992
Caixeiros (agás bancos e correos) 5.139
Empregados para o coidado de nenos 4.270
Peóns do transp. e descargadores 4.199
Asistentes domiciliarios 3.750
Auxs. de enfermaría hospitalaria 3.072
Camareiros, barmans e asimilados 3.009

Mulleres
III-05 a II-06



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo

Informe sobre o mercado laboral   |   PROVINCIA de PONTEVEDRA4

III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 6.487 6.235
Taquígrafos e mecanógrafos 4.586 3.792
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 3.119 3.313
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.913 3.041
Camareiros, barmans e asimilados 2.218 2.413
Condutores de camións 1.932 1.999
Albaneis e canteiros 1.718 1.812
Representantes de comercio e técnicos de venda 1.654 1.704
Peóns do transp. e descargadores 1.582 1.585
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 1.405 1.526

Peóns de industrias manufactureiras 4.018
Condutores de camións 1.832
Albaneis e canteiros 1.685
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 1.305
Taquígrafos e mecanógrafos 1.141
Peóns do transp. e descargadores 1.107
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 1.080
Representantes de comercio e técnicos de venda 1.068
Peóns da construción de edificios 1.028
Camareiros, barmans e asimilados 962

Homes
III-05 a II-06

Taquígrafos e mecanógrafos 2.651
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.413
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 2.233
Peóns de industrias manufactureiras 2.217
Camareiros, barmans e asimilados 1.451
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 1.044
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 816
Secretarios administrativos e asimilados 701
Representantes de comercio e técnicos de venda 636
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 567

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

No último ano, o número de empresas na provincia de Pontevedra medra nun 
4,4%. Analizando o acontecido segundo sectores, obsérvase que o primario é o 
único que experimenta un lixeiro descenso, do -0,8%; o secundario crece o 0,3%; a 
construción o 3,3%, e o incremento maior ten lugar nos servizos, co 5,7%. En canto 
aos sectores dos servizos, nos outros servizos prodúcese a subida máis intensa no 
número de empresas, do 9%; o crecemento para o transporte e comunicacións é 
do 3,5%, e para o comercio e hostalaría é do 3,2%.

Os servizos achegan o maior volume de empresas, xa que o seu peso relativo no 
total provincial é do 69,3%; a variación deste peso para o último ano caracterízase 
polo lixeiro crecemento, do 0,9%. Dentro dos servizos, as empresas do comercio e 
hostalaría teñen o maior peso relativo, co 33,9%, e descenden no último ano o 
-0,4%; os outros servizos representan o 30,5%, cun incremento no último ano do 
1,3%; máis lonxe atópase o transporte e comunicacións co 4.9% das empresas, 
manténdose estable no último ano.

O segundo gran sector en importancia en canto ao número de empresas, aínda 
que a moita distancia dos servizos, é a construción, cun peso relativo do 14,7%, 
sendo a súa variación no último ano negativa, do -0,2%. As empresas do sector 
secundario teñen un peso relativo do 10,4%, peso que descendeu no último ano 
nun -0,4%. O peso do sector primario é do 5,6%, e no último ano baixa un -0,3%.

As  empresas  da  provincia  de  Pontevedra  representan  o  36,1%  do  total  de 
Galicia; esta porcentaxe descendeu o -0,2% no último ano.
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TÁBOA 1: Empresas da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por sectores de actividade.

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 2.366 2.346
Electricidade 44 45
Industria 4.323 4.336
Construción 5.984 6.181
Comercio e hostalaría 13.841 14.277
Transporte e comunicacións 1.999 2.070
Outros servizos 11.768 12.830
SECTOR PRIMARIO 2.366 2.346
SECTOR SECUNDARIO 4.367 4.381
SECTOR CONSTRUCIÓN 5.984 6.181
SECTOR SERVIZOS 27.608 29.177
TOTAL 40.326 42.085



5.2.2.- Traballadores autónomos

O número de traballadores  autónomos  na  provincia  veuse incrementado  no 
último ano nun 6,9%. 

Os traballadores autónomos do sector primario experimentaron o crecemento 
relativo de maior intensidade, do 12,8%; no sector secundario o crecemento foi do 
4,6%;  a  construción  medrou  un  7,8% e  os  servizos  un  6,8%.  Nos  sectores  dos 
servizos, os outros servizos medraron o 9,7%, configurando o crecemento máis 
intenso; no comercio e hostalaría os autónomos incrementaron o seu número nun 
5,9% e no transporte e comunicacións o 4,9%.

Os traballadores autónomos dos servizos representan o maior peso relativo de 
todos os sectores, co 74%, e manteñen este peso estable no último ano. Hai que 
mencionar os autónomos do comercio e hostalaría, co 47,2%, tras descender o 
peso no último ano o -0,4%. O peso dos traballadores dos outros servizos é do 
19,9%,  e  medrou  o  0,5%.  Os  traballadores  autónomos  do  transporte  e 
comunicacións representan o 6,9%, cun lixeiro descenso do -0,1% no último ano.

A  moita  distancia  dos  servizos  atópase  a  construción,  co  16,1%  dos 
traballadores  autónomos,  que  experimentan  un  lixeiro  crecemento  no  peso 
porcentual  do 0,1%. O 8,5% dos autónomos pertencen ao sector secundario e o 
seu peso  descendeu  no  último  ano  nun  -0,2%;  os  traballadores  autónomos  do 
sector  primario  representan  tan  só  o  1,4%,  incrementándose  lixeiramente  no 
último ano, no 0,1%.

Os traballadores autónomos da provincia supoñen o 34,9% do total de Galicia; 
esta porcentaxe descendeu no último ano nun -0,2%.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por sectores de 
actividade.

Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 720 812
Electricidade 24 27
Industria 4.752 4.970
Construción 8.817 9.505
Comercio e hostalaría 26.293 27.844
Transporte e comunicacións 3.880 4.071
Outros servizos 10.683 11.720
SECTOR PRIMARIO 720 812
SECTOR SECUNDARIO 4.775 4.997
SECTOR CONSTRUCIÓN 8.817 9.505
SECTOR SERVIZOS 40.856 43.635
TOTAL 55.169 58.949



5.2.3.- Traballadores asalariados

O número de traballadores asalariados na provincia creceu, no último ano, nun 
4,1%.

Esta  situación de  crecemento non  é  común a  todos  os  sectores  xa  que os 
traballadores asalariados do sector primario descenden nun -2,9% neste último 
ano. O sector que máis aumenta é o dos servizos, co 5,8%; dentro dos servizos, hai 
que  salientar  os  outros  servizos,  que  incrementan  o  número  de  traballadores 
asalariados nun 6,4%. O transporte e comunicacións medra un 5,9% e o comercio e 
hostalaría un 4,8%. O crecemento da construción é do 4,6% e o sector secundario 
aumenta de xeito máis moderado: o 2,2%.

Na provincia, o gran sector cun maior peso relativo de traballadores asalariados 
é o dos servizos, co 57,8%, peso relativo que se incrementou no último ano o 0,9%; 
dentro dos servizos, os outros servizos representan o 31,5% e o seu peso ascendeu 
o 0,7%; o comercio e hostalaría representa o 21,3% dos traballadores asalariados e 
o seu peso porcentual incrementouse o 0,2%; o 5% dos traballadores asalariados 
pertence ao transporte e comunicacións e o seu peso medrou o 0,1%. No sector 
secundario traballan o 21,9% dos asalariados, descendendo o seu peso no último 
ano o -0,4%. A construción representa o 11,9% dos traballadores asalariados e o 
seu  peso  aumentou  lixeiramente  no  último  ano:  o  0,1%.  O  sector  primario 
representa o 8,4% e o seu peso descendeu o -0,6%.

A provincia de Pontevedra achega ao total de Galicia o 35,8% dos traballadores 
asalariados; esta participación ascendeu no último ano nun 0,2%.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da PROVINCIA de 
PONTEVEDRA por sectores de 

actividade.

Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 25.396 24.668
Electricidade 738 755
Industria 62.415 63.794
Construción 33.596 35.128
Comercio e hostalaría 59.677 62.561
Transporte e comunicacións 13.982 14.813
Outros servizos 87.028 92.622
SECTOR PRIMARIO 25.396 24.668
SECTOR SECUNDARIO 63.153 64.549
SECTOR CONSTRUCIÓN 33.596 35.128
SECTOR SERVIZOS 160.688 169.997
TOTAL 282.832 294.341



5.3.- Demandas

No último ano, as demandas de traballo na provincia descenderon de xeito 
acusado:  o  -7,6%.  Estas  demandas  representan  o  35,7%  do  total  das  que  se 
produciron en Galicia, tras diminuír no último ano o -0,5%.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Os demandantes de emprego parados descenderon no último ano o -6,3% e os 
non parados o -11,8%. Dentro do colectivo dos non parados, a mingua de maior 
intensidade acontece nos non parados desempregados, co -14,8%; séguenlles os 
non parados, traballadores agrarios, co -13,4%, e os non parados ocupados, co -9%
.

O peso relativo dos demandantes parados na provincia é do 76,7%, e medra no 
último ano o 1,1%; o peso relativo dos demandantes non parados é do 23,3% e no 
último ano este peso descendeu o -1,1%. Dentro do colectivo dos non parados, é 
preciso salientar os non parados ocupados, co 12,6% das demandas e cun descenso 
no último ano do -0,2%; os non parados desempregados representan o 10,4% dos 
demandantes  e  baixan  no  último  ano  o  -0,9%;  por  último,  os  non  parados 
traballadores agrarios, co 0,3%, manteñen estable o seu peso relativo no último 
ano.

Os  homes  demandantes  de  traballo  descenderon  no  último  ano  o  -8,8%, 
mentres que para as mulleres demandantes a intensidade de mingua foi menor, do 
-6,9%. Para o colectivo masculino, os parados baixaron un -7,8% e os non parados 
un -11, 4%. No caso das mulleres, as paradas descenderon no último ano o -5,4% e 
as non paradas obteñen a maior intensidade de descenso, o -12%.

En canto ao peso relativo, o das mulleres demandantes de traballo é do 63,2%, 
incrementándose no último ano un 0,5%, e o dos homes é do 36,8% tras descender 
no último ano o -0,5%. O peso relativo dos homes demandantes parados é do 27% e 
baixou no último ano o -0,1%; o peso relativo das mulleres demandantes paradas é 
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 60.177 56.414
Non parados, ocupados 10.147 9.231
Non parados, desempregados 8.952 7.628
Non parados, traballadores agrarios 292 253
PARADOS 60.177 56.414
NON PARADOS 19.391 17.112
TOTAL 79.568 73.526

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 21.540 19.851
Parados, mulleres 38.637 36.563
Non parados, homes 8.147 7.220
Non parados, mulleres 11.244 9.892
HOMES 29.687 27.071
MULLERES 49.881 46.455
TOTAL 79.568 73.526



superior, do 49,7% e incrementouse no último ano un 1,2%. No que respecta aos 
demandantes  non  parados,  os  homes  representan  o  9,8%,  baixando  a  súa 
porcentaxe no último ano o -0,4%, para as mulleres o peso relativo é do 13,5% e 
baixou a súa porcentaxe un -0,7% no último ano.

Os demandantes de traballo menores de 26 anos experimentaron o descenso de 
maior intensidade no último ano, do -19%; para os demandantes de 26 a 35 anos a 
perda é do -11,2%; para os de 36 a 45 anos é do -6,1%; para os demandantes de 46 
a 55 anos é de -0,5%; no caso dos demandantes de 56 ou máis anos aumenta o seu 
número no 3,9%.

Dentro do colectivo dos demandantes de traballo parados, os menores de 26 
anos descenderon no último ano coa maior intensidade, do -19,5%; os de 26 a 35 
anos minguaron o -9,9% e os de 36 a 45 anos o -4%. Pola contra, os demandantes 
de traballo parados de 46 a 55 anos incrementaron o seu número nun 0,2% e os de 
56 e máis anos nun 5,6%.

No  que atinxe aos  demandantes  de  traballo  non parados,  o  descenso  máis 
significativo volve a acontecer nos menores de 26 anos, co -17,8%; os de 26 a 35 
anos reduciron o seu volume no -15,7%, para os de 36 a 45 anos a baixada é do 
-13,1%; para os de 46 a 55 anos é do -3,7% e para os de 56 ou máis anos é do -1%.

O peso relativo dos demandantes de traballo menores de 26 anos é do 16,1% e 
descendeu no último ano o -2,3%; para as persoas de 26 a 35 anos o peso relativo 
é do 27,8%, tras minguar no último ano o -1,1%; no caso das persoas de 36 a 45 
anos o peso relativo é do 21,7% e ascendeu no último ano o 0,3%; o peso relativo 
dos demandantes de 46 a 55 anos é do 19,2%, incrementándose no último ano o 
1,4%; por último, o peso relativo das persoas de 56 ou máis anos é do 15,3%, tras 
medrar no último ano o 1,7%.

En canto aos demandantes de traballo parados, o peso relativo no conxunto dos 
demandantes, dos menores de 26 anos, é do 11,1%, e no último ano descendeu o 
-1,6%; o peso relativo das persoas de 26 a 35 anos é do 21,3% e baixou no último 
ano o -0,5%; o peso relativo das persoas de 36 a 45 anos é do 17,1%, tras medrar 
no último ano o 0,6%; o peso relativo das persoas de 46 a 55 anos é do 15,6% e 
creceu no último ano o 1,2%; o peso relativo das persoas de 56 ou máis anos é do 
11,6%, aumentando no último ano o 1,4%.
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e idade. 

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 10.147 8.165
Parados, entre 26 e 35 anos 17.399 15.677
Parados, entre 36 e 45 anos 13.131 12.600
Parados, entre 46 e 55 anos 11.450 11.475
Parados, de 56 ou máis anos 8.050 8.497
Non parados, menores de 26 anos 4.433 3.643
Non parados, entre 26 e 35 anos 5.601 4.739
Non parados, entre 36 e 45 anos 3.818 3.319
Non parados, entre 46 e 55 anos 2.739 2.638
Non parados, de 56 ou máis anos 2.800 2.773
Menores de 26 anos 14.580 11.808
Entre 26 e 35 anos 23.000 20.416
Entre 36 e 45 anos 16.949 15.919
Entre 46 e 55 anos 14.189 14.113
De 56 ou máis anos 10.850 11.270
TOTAL 79.568 73.526



Para os demandantes de traballo non parados, o peso relativo dos menores de 
26 anos é do 5,2%, tras descender no último ano o -0,6%; o peso relativo das 
persoas de 26 a 35 anos é do 6,4%, reducíndose no último ano o -0,6%; o peso 
relativo das persoas de 36 a 45 anos é do 4,5% e descendeu  no último ano o -0,3%
; o peso relativo das persoas de 46 a 55 anos é do 3,6%, tras medrar neste último 
ano  o  0,1%;  o  peso  relativo  das  persoas  de  56  ou  máis  anos  é  do  3,8%, 
incrementándose no último ano o 0,3%.

Os demandantes parados distribúense entre un 35,2% de homes e un 64,8% de 
mulleres, valor este último 1,7 puntos por enriba do galego. Os dous primeiros 
intervalos de idade, de menores de 26 e de 26 a 35 anos, presentan valores algo 
superiores aos galegos, 1,1 e 1,3 puntos por enriba, respectivamente. Os maiores 
de  56  sitúanse  a  unha  distancia  de  -2  puntos  con  respecto  ao  valor  para  o 
conxunto da comunidade; o grupo de 46 a 55 anos, a -0,3 puntos; e o de 36 a 45 
anos, a -0,1 puntos.

O 42,2% dos demandantes ocupados son homes, fronte ao 57,8% de mulleres, 
valor  este último 1,8 puntos  superior  ao galego. O intervalo de 26 a 35 anos 
presenta un peso relativo 1,9 puntos superior ao do conxunto da Comunidade. O 
de 36 a 45 anos, 0,8 puntos por enriba. Pola contra, o grupo de maiores de 55 
anos ten un peso relativo a -1,2 puntos de distancia do galego; o de 46 a 55 anos, 
a -0,9; e o de menores de 26 a -0,6 puntos do valor homólogo para o conxunto de 
Galicia.
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TÁBOA 7: Demandantes parados 
da PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 3.754 4.411 8.165
De 26 a 35 anos 5.131 10.546 15.677
De 36 a 45 anos 3.823 8.777 12.600
De 46 a 55 anos 3.584 7.891 11.475
De 56 ou máis anos 3.559 4.938 8.497
TOTAL 19.851 36.563 56.414

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da PROVINCIA de 
PONTEVEDRA por sexo e 

intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.642 2.001 3.643
De 26 a 35 anos 1.745 2.994 4.739
De 36 a 45 anos 1.239 2.080 3.319
De 46 a 55 anos 1.036 1.602 2.638
De 56 ou máis anos 1.558 1.215 2.773
TOTAL 7.220 9.892 17.112



O 43,2% dos demandantes parados da provincia levan menos de seis meses en 
situación de desemprego. Este peso relativo é superior ao galego en 2,2 puntos 
porcentuais. O 39,7% levan en desemprego máis dun ano, valor a unha distancia 
de -2,2 puntos do galego. O 17,1% restante leva entre seis meses e un ano en 
situación de desemprego, valor superior ao galego en 0,1 puntos porcentuais.

A porcentaxe de mulleres é superior nas tres categorías segundo tempo de 
busca de emprego. Representan un 56,1% dos parados de menos de seis meses de 
duración, un 65,8% dos de seis meses a un ano, e un 73,9% dos parados de máis 
dun ano de duración.

Destacan os pesos relativos dos menores de 26 anos que levan menos de seis 
meses en desemprego, cun 73,6%, así como os maiores de 55 anos que levan máis 
dun ano nesta situación, e que suman o 70,8% dos deste intervalo de idade.
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TÁBOA 9: Demandantes parados 
da PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por sexo e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 6.006 1.249 910 8.165
De 26 a 35 anos 8.352 3.154 4.171 15.677
De 36 a 45 anos 5.346 2.415 4.839 12.600
De 46 a 55 anos 3.220 1.763 6.492 11.475
De 56 ou máis anos 1.435 1.050 6.012 8.497
TOTAL 24.359 9.631 22.424 56.414

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 10.697 3.296 5.858 19.851
Mulleres 13.662 6.335 16.566 36.563
TOTAL 24.359 9.631 22.424 56.414

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

As demandas experimentan unha baixada en todas as categorías de titulación. 
Esta baixada é de -17,5% nos titulados de BUP/bacharelato/COU, de -10% nos 
titulados de ensino obrigatorio, de -6,6% nos titulados universitarios, de -5,2% nos 
de formación profesional, e de -3% nos de ata certificado escolar.

A  distribución  do  peso  relativo  das  diferentes  titulacións  no  conxunto  das 
demandas  do  último  ano  é  de:  34,4%  en  ata  certificado  escolar;  31,8%  en 
titulación de ensino obrigatorio; 13,4% en formación profesional; 10,1% nas outras 
dúas categorías (BUP/bacharelato/COU e titulación universitaria).

Incrementan o seu peso relativo no último ano as categorías de ata certificado 
escolar, un 1,6%; formación profesional, un 0,3%; e titulación universitaria, un 
0,1%. Diminúen o seu peso relativo as demais: -1,2% en BUP/bacharelato/COU e 
-0,8% en titulación de ensino obrigatorio.
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e formación 

académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 20.491 20.221
Parados titulación de ensino obrigatorio 20.093 18.364
Parados BUP/bacharelato superior/COU 6.340 5.107
Parados formación profesional 7.684 7.463
Parados titulación universitaria e outras titulacións 5.569 5.259
Non parados ata certificado escolar 5.626 5.105
Non parados titulación de ensino obrigatorio 5.915 5.051
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 2.705 2.355
Non parados formación profesional 2.748 2.423
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 2.397 2.178
Ata certificado escolar 26.117 25.326
Titulación de ensino obrigatorio 26.008 23.415
BUP/bacharelato superior/COU 9.045 7.462
Formación profesional 10.432 9.886
Titulación universitaria e outras titulacións 7.966 7.437
TOTAL 79.568 73.526



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

As demandas experimentan unha caída no último ano en todos os sectores, 
destacando o -14,3% nos demandantes sen emprego anterior e o -10% do sector 
secundario. O sector da construción presenta unha variación anual de -8,3%; o 
sector servizos de -4,9% e o primario de -2,7%.

Destaca o peso relativo dos demandantes do sector servizos, que ascende ao 
55,3%  no  último  ano.  O  secundario  representa  o  17%,  os  demandantes  sen 
emprego anterior o 15,7%, o sector da construción o 8,6%, e o primario o 3,4%.

O peso  relativo  increméntase no  último ano para  o  caso das  demandas  do 
sector servizos, un 1,6%, e o sector primario, un 0,2%. A variación anual do peso 
relativo dos demandantes sen emprego anterior é de -1,2%, no sector secundario 
de -0,5%, e no sector da construción de -0,1%.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da PROVINCIA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 1.951 1.964
Parados sector secundario 10.742 9.753
Parados sector construción 5.415 4.991
Parados sector servizos 32.011 31.188
Parados sen emprego anterior 10.058 8.518
Non parados sector primario 606 523
Non parados sector secundario 3.154 2.752
Non parados sector construción 1.481 1.334
Non parados sector servizos 10.714 9.452
Non parados sen emprego anterior 3.436 3.051
Sector primario 2.557 2.487
Sector secundario 13.896 12.505
Sector construción 6.896 6.325
Sector servizos 42.725 40.640
Sen emprego anterior 13.494 11.569
TOTAL 79.568 73.526



5.4.- Contratos

A contratación nesta provincia no último ano medrou o 8,1%, o que supón un 
incremento maior que a tendencia do quinquenio, do 2,9%.

Os contratos asinados  no último ano  representan o 39,3% dos efectuados en 
Galicia.  No  último  ano incrementouse  esta  representación  no  0,6%,  pero  a 
tendencia do quinquenio é negativa, do -0,3%.

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Para as mulleres prodúcese unha subida na contratación do 9,5% no último ano. 
Para os homes o crecemento é máis moderado, o 7,1%, sendo superior á tendencia 
do quinquenio, o 1%; mentres que nas mulleres a diferenza non é tan acusada, 
pois no quinquenio medran o 5,8%.

No último ano do quinquenio, a contratación masculina na provincia representa 
o 55,8% mentres que a feminina o 44,2%. Para as mulleres, a variación no último 
ano é do 0,6% e a tendencia do quinquenio é superior, do 1,1%; para os homes a 
variación do último ano é de -0,6% e a tendencia do quinquenio é de -1,1%.

Os contratos a menores de 26 anos na provincia incrementáronse nun 3,4% no 
último ano. A tendencia do quinquenio foi lixeiramente descendente, un -0,6%. 
Para as persoas de 26 a 35 anos, no último ano os contratos ascenderon nun 10,4% 
e no quinquenio un 5,2%. No caso do grupo de idade de 36 a 45 anos, no último 
ano  a  contratación  ascendeu  nun  10%  e  a  tendencia  do  quinquenio  foi  de 
crecemento moderado, un 3,9%. Os contratos ás persoas de idade comprendida 
entre os 46 e 55 anos creceron no último ano coa maior intensidade de todos os 
grupos de idade, cunha variación do 13%; para o quinquenio o ascenso foi do 5,7%. 
Para as persoas de 56 ou máis anos, no último ano incrementáronse os contratos 
nun 7,1% e no quinquenio a intensidade de crecemento foi a maior, un 10,5%.

O peso relativo dos contratos a menores de 26 anos é do 32,1%, a súa variación 
é descendente, do -1,5%, e a tendencia do quinquenio tamén é negativa, do -1,2%
. Para as persoas de 26 a 35 anos o seu peso relativo é do 36,9%, a variación é 
lixeiramente ascendente, o 0,8% e a tendencia do quinquenio é dun incremento 
do 0,7%. Os contratos ao grupo de idade de 36 a 45 anos representan o 19%, a 
variación anual é do 0,3% e a tendencia do quinquenio é de crecemento discreto, 
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TÁBOA 14: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por intervalos de idade.

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 105.469 101.979 100.850 99.958 103.402
De 26 a 35 anos 98.260 101.266 105.402 107.739 118.947
De 36 a 45 anos 52.363 53.728 55.875 55.625 61.198
De 46 a 55 anos 23.905 25.740 26.944 26.565 30.010
De 56 ou máis anos 6.286 6.472 6.972 7.903 8.461
TOTAL 286.283 289.185 296.043 297.790 322.018

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 172.076 166.384 166.858 167.806 179.650
Mulleres 114.207 122.801 129.185 129.984 142.368
TOTAL 286.283 289.185 296.043 297.790 322.018

TÁBOA 13: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por sexo.



o 0,2%. Os contratos ás persoas de 46 a 55 anos representan o 9,3%, a variación 
anual é do 0,4% e a tendencia do quinquenio é do 0,2%. No caso das persoas de 56 
anos e maiores, o peso relativo dos seus contratos é do 2,6%, a variación anual 
caracterízase  pola  estabilidade  (0%)  e  a  tendencia  do  quinquenio  é  apenas 
superior: 0,1%.

O peso relativo dos contratos realizados aos homes nesta provincia atópase a 
unha distancia de 2,2 puntos por enriba da porcentaxe galega, do 53,6%. O peso 
relativo da contratación feminina provincial non acada o valor medio de Galicia, 
do 46,4%, quedando a unha distancia de -2,2 puntos porcentuais.

Por grupos de idade, os pesos relativos dos contratos asinados polas persoas 
menores de 26 anos e de 36 a 45 anos supera en 0,3 e 0,1 puntos porcentuais 
respectivamente  os  valores  medios  de  Galicia  para  estas  categorías;  o  peso 
relativo da contratación realizada ás persoas de 26 a 35 anos, de 46 a 55 anos e 
de 56 ou máis anos non acada as porcentaxes medias galegas para as categorías, 
quedando  por  debaixo  destas  en  -0,2%,  -0,1%  e  -0,1%  puntos  porcentuais 
respectivamente.
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TÁBOA 15: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 59.656 43.746 103.402
De 26 a 35 anos 63.713 55.234 118.947
De 36 a 45 anos 33.191 28.007 61.198
De 46 a 55 anos 17.200 12.810 30.010
De 56 ou máis anos 5.890 2.571 8.461
TOTAL 179.650 142.368 322.018



5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

No último ano todos os sectores experimentan unha variación positiva; son a 
electricidade, cun 14,1%, e outros servizos, cun 12,5%, os que o fan de forma máis 
significativa. Agricultura e pesca medra no último ano un 2,9%, industria un 2,5%, 
construción un 4,6%, comercio e hostalaría un 7,7%, e transporte e comunicacións 
un 6,8%. 

Os  sectores  de  agricultura  e  pesca,  electricidade  e  construción  presentan 
valores  de  crecemento  da  contratación  no  último  ano  próximos  aos 
experimentados como tendencia do quinquenio: respectivamente, 2,8%, 12,4% e 
4,4%. Os sectores de comercio e hostalaría e outros servizos teñen unha tendencia 
no quinquenio tamén positiva, pero con valores respectivos de 10,1 e 4,6%. No 
caso  da  industria  e  do sector  de  transporte  e  comunicacións,  a  tendencia  no 
cuadrienio presenta valores negativos de -3,7 e -2,4%, que distan dos valores de 
crecemento experimentados no último ano.

Os sectores outros servizos e comercio e hostalaría son os que presentan un 
maior peso relativo con respecto ao total de contratos: o primeiro cun 38,3% e o 
segundo cun 21,6%. A continuación, ordenados por peso relativo, virían o sector 
de transporte e comunicacións, cun 12,7%; a industria, cun 12,5%; a construción, 
cun  11,5%  e,  con  moito  menor  peso,  a  agricultura  e  pesca,  cun  3,3%  e  a 
electricidade, que representa o 0,1% do total de contratos.

A variación do peso relativo de cada sector, no último ano, presenta valores 
discretos. O máis positivo é o doutros servizos, cun 1,5% de crecemento. O sector 
da  electricidade  mantén  os  mesmos  valores  relativos.  Os  restantes  sectores 
experimentan  unha  leve  caída:  comercio  e  hostalaría  cun  -0,1,  transporte  e 
comunicacións e agricultura e pesca, con valores negativos de -0,2, construción 
cun 0,4 e industria cun 0,7% de perda de peso relativo no último ano.

A variación do peso relativo de cada sector no último ano segue tendencias moi 
semellantes ás experimentadas no quinquenio. Vémolo no sector de agricultura e 
pesca  e  no  de  electricidade,  onde  a  tendencia  quinquenal  é  de  completa 
estabilidade (0% de variación);  na industria,  cunha tendencia do -0,9%;  ou  na 
construción, cunha tendencia de 0,1%. Nos tres sectores restantes observamos 
unha distancia maior entre a tendencia do quinquenio e a variación no último ano: 
transporte  e  comunicacións  o  -0,8%;  outros  servizos,  o  0,7%;  e  comercio  e 
hostalaría unha tendencia positiva de 0,9%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por sectores de actividade.

Contratos

Agricultura e pesca 9.864 9.396 10.033 10.372 10.676
Electricidade 147 158 140 184 210
Industria 46.521 43.602 40.739 39.150 40.128
Construción 31.787 32.362 34.822 35.338 36.964
Comercio e hostalaría 51.602 54.511 59.709 64.711 69.686
Transporte e comunicacións 45.008 40.415 36.677 38.285 40.898
Outros servizos 101.354 108.741 113.923 109.750 123.456
SECTOR PRIMARIO 9.864 9.396 10.033 10.372 10.676
SECTOR SECUNDARIO 46.668 43.760 40.879 39.334 40.338
SECTOR CONSTRUCIÓN 31.787 32.362 34.822 35.338 36.964
SECTOR SERVIZOS 197.964 203.667 210.309 212.746 234.040

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06



A análise do peso relativo de cada sector na contratación de homes mostra 
unha importante concentración de contratos no sector outros servizos, cun 30% 
dos contratos a homes, seguido do sector da construción, cun 19,4%, o sector de 
transporte  e  comunicacións,  cun  17,8%;  o  comercio  e  hostalaría,  cun  14%,  a 
industria, cun 13,9%, a agricultura e pesca, cun 4,6%, e a electricidade, cun 0,1% 
dos contratos a homes.

No caso dos contratos a mulleres, os valores relativos son diferentes: outros 
servizos concentra case a metade dos contratos, un 48,8%. Destaca tamén o peso 
do  comercio  e  hostalaría,  cun  31,2%.  En  ambos  os  casos  os  valores  son  moi 
superiores aos da contratación masculina. Pola contra, os sectores de construción 
e transporte e comunicacións presentan valores moi inferiores aos da contratación 
masculina:  respectivamente,  un  1,4%  e  un  6,3%  dos  contratos  realizados  ás 
mulleres. Completa a relación, con índices algo menores que os da contratación 
masculina,  o  sector  da  industria,  cun  10,6%;  a  electricidade,  cun  0%  e  a 
agricultura e pesca, cun 1,6% dos contratos realizados a mulleres.

Os  contratos  realizados  a  menores  de  26  anos  concéntranse  de  forma 
significativa nos sectores doutros servizos, un 38,8%, e comercio e hostalaría, un 
26%.  A  industria,  a  construción  e  o  sector  de  transporte  e  comunicacións 
presentan  pesos  relativos  semellantes  na  contratación  deste  colectivo:  12,1%, 
10,7%  e  10,7%  respectivamente.  A  agricultura  e  pesca  supón  só  o  1,7%  das 
contratacións  de menores  de  26  anos  e a electricidade non ten peso relativo 
significativo.

O colectivo de 26 a 35 anos rexistra unha distribución parella á anterior, aínda 
que con maior peso do sector outros servizos, un 42,2%, fronte a un peso algo 
menor de comercio e hostalaría: un 21,1%. Séguelles a industria, cun 13%; o sector 

Informe sobre o mercado laboral   |   PROVINCIA de PONTEVEDRA17

TÁBOA 17: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por sectores de actividade e 
sexo.

TÁBOA 18: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 8.338 2.338 10.676
Electricidade 156 54 210
Industria 25.041 15.087 40.128
Construción 34.914 2.050 36.964
Comercio e hostalaría 25.227 44.459 69.686
Transporte e comunicacións 31.990 8.908 40.898
Outros servizos 53.984 69.472 123.456
SECTOR PRIMARIO 8.338 2.338 10.676
SECTOR SECUNDARIO 25.197 15.141 40.338
SECTOR CONSTRUCIÓN 34.914 2.050 36.964
SECTOR SERVIZOS 111.201 122.839 234.040

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 1.776 3.030 3.255 2.202 413 10.676
Electricidade 43 110 37 13 7 210
Industria 12.461 15.451 7.184 3.453 1.579 40.128
Construción 11.060 12.025 7.932 4.498 1.449 36.964
Comercio e hostalaría 26.839 25.071 11.533 4.843 1.400 69.686
Transporte e comunicacións 11.093 13.008 10.066 5.430 1.301 40.898
Outros servizos 40.130 50.252 21.191 9.571 2.312 123.456
SECTOR PRIMARIO 1.776 3.030 3.255 2.202 413 10.676
SECTOR SECUNDARIO 12.504 15.561 7.221 3.466 1.586 40.338
SECTOR CONSTRUCIÓN 11.060 12.025 7.932 4.498 1.449 36.964
SECTOR SERVIZOS 78.062 88.331 42.790 19.844 5.013 234.040



de transporte e comunicacións, cun 10,9%; a construción, cun 10,1%; e, a maior 
distancia, a agricultura e pesca, cun 2,5%, e a electricidade, con apenas un 0,1%.

Os contratos realizados ao colectivo entre 36 e 45 anos distribúense noutra 
orde, segundo o peso relativo de cada sector.  Seguen a ser predominantes os 
contratos no sector outros servizos e comercio e hostalaría, aínda que con valores 
inferiores  aos  rexistrados  nos  colectivos  de  menor  idade:  un  34,6%  e  18,8%, 
respectivamente.  A  continuación  destaca  o  peso  do  sector  de  transporte  e 
comunicacións,  cun  16,4%;  así  como  o  do  sector  da  construción  cun  13%.  A 
industria fornece o 11,7% do contratos a este colectivo; a agricultura e pesca o 
5,3% e a electricidade o 0,1%.

Conforme avanzamos na idade, segue a perder peso a contratación no sector 
outros servizos, por máis que se mantén sempre como o sector con máis volume 
de contratación en todos os grupos. Para o caso do colectivo entre 46 e 55 anos, 
este peso relativo é do 31,9%. O segundo lugar en importancia para este colectivo 
ocúpao  o  sector  de  transporte  e  comunicacións,  cun  18,1%.  O  comercio  e 
hostalaría  representa  un  16,1%,  a  construción  o  15%  e  a  industria  o  11,5%. 
Destaca,  a  continuación,  o  peso  relativo  da  agricultura  e  pesca,  cun  7,3%.  O 
sector eléctrico non ten un peso importante.

As persoas de 56 ou máis anos foron contratadas nun 27,3% dos casos no sector 
outros servizos. Para industria o valor é de 18,7%; para construción, un 17,1%; 
para comercio e hostalaría, un 16,5%; e para transporte e comunicacións o valor é 
de 15,4%. Con menor peso, os contratos en agricultura e pesca representan un 
4,9% e os do sector da electricidade apenas un 0,1%.
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

A contratación indefinida a tempo completo ascende no último ano un 8,4%, 
mentres que no quinquenio este aumento é máis moderado, do 3%. Os contratos 
indefinidos a tempo parcial increméntanse no último ano o 6,3% á vez que se trata 
da modalidade que máis crecemento relativo experimenta no quinquenio: 11%. A 
contratación  temporal  a  tempo  completo  medra  no  último  ano  un  7,4%  e  a 
tendencia  do  quinquenio  é  do  7,5%.  Os  contratos  temporais  a  tempo  parcial 
constitúen a modalidade que máis medra no último ano, o 13%; pola contra,  a 
tendencia do quinquenio é negativa, xa que descenden o -4,8%. Os contratos en 
prácticas/formación experimentaron o maior descenso no último ano: -4%, pero a 
tendencia é positiva para o quinquenio: 1,5%. As outras formas de contratación 
baixaron no último ano o -0,9%, o que supón unha intensidade menor que a da 
tendencia do quinquenio: -13,4%. 

O  peso  relativo  dos  contratos  indefinidos  a  tempo  completo  é  do  6,7%; 
producíndose  estabilidade  no último ano e no  quinquenio,  o  0%.  Os  contratos 
indefinidos a tempo parcial representan o 1,5%; o seu peso relativo mantívose no 
último ano, o 0%, e no quinquenio produciuse un leve crecemento, o 0,1%. Os 
contratos  temporais  a  tempo  completo  son  os  que  representan  o  maior  peso 
relativo, do 67,2%; no último ano o peso descendeu discretamente, un -0,4%, pero 
este peso é positivo na tendencia do quinquenio, o 3,3%. Os contratos temporais a 
tempo parcial representan o 20,7%; no último ano o seu peso relativo aumentou 
nun 0,9% e no quinquenio descendeu o -2,8%. Os contratos en prácticas/formación 
na  provincia  representan  o  2,3%;  este  peso  relativo  descendeu  o  -0,3%  e  a 
tendencia do quinquenio é de estabilidade, do 0%. Por último, outros tipos de 
contratos  representan  o  1,6%;  no  último  ano  este  peso  relativo  descendeu 
discretamente, o -0,1%, e a tendencia do quinquenio é de descenso, do -0,7%. 

Na modalidade de contratación indefinida a tempo completo, predominan os 
contratos asinados por homes nunha porcentaxe do 64,3%, superior en 8,5 puntos 
porcentuais á media total masculina, do 55,8%. No caso dos contratos indefinidos 
a tempo parcial, son as mulleres as que asinan a maior parte desta modalidade: 
69,2%, superando en 25 puntos porcentuais a media total feminina, do 44,2%. Para 
os contratos temporais a tempo completo, os homes representan o 60,5%, o que 
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TÁBOA 19: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 19.313 18.851 19.124 19.877 21.556
Indefinido tempo parcial 2.995 4.507 4.406 4.475 4.755
Temporal 154.264 205.254 207.673 201.528 216.507
Temporal tempo parcial 90.705 46.223 52.043 58.958 66.605
Prácticas/Formación 6.773 7.914 7.582 7.721 7.409
Outros 12.233 6.436 5.215 5.231 5.186
TOTAL 286.283 289.185 296.043 297.790 322.018

III-01 a II-
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III-02 a II-
03

III-03 a II-
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III-04 a II-
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III-05 a II-
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TÁBOA 20: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por tipos de contrato e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 13.857 7.699 21.556
Indefinido tempo parcial 1.465 3.290 4.755
Temporal 130.891 85.616 216.507
Temporal tempo parcial 24.412 42.193 66.605
Prácticas/Formación 4.397 3.012 7.409
Outros 4.628 558 5.186
TOTAL 179.650 142.368 322.018



supón 4,7 puntos porcentuais enriba da media total para os homes. Nos contratos 
temporais a tempo parcial, as mulleres representan o 63,3%, dato que supera en 
19,1  puntos  porcentuais  a  media  total  das  mulleres.  Paras  os  contratos  en 
prácticas/formación, os realizados a homes ascenden ao 59,3%, supoñendo 3,5 
puntos  porcentuais  enriba  da  media  total  dos  homes.  Para  outros  tipos  de 
contratos,  os  asinados  por  homes son  o  89,2%,  o  que  representa  33,4  puntos 
porcentuais  enriba  da  media  total  masculina.  Obsérvase  que  as  mulleres 
predominan  en  todos  aqueles  tipos  de  contratación  que  implican  xornadas  a 
tempo parcial. 

Na modalidade de contratación indefinida a tempo completo, predominan as 
persoas de 26 a 35 anos, co 43,1% dos contratos, 6,2 puntos porcentuais enriba da 
media total para este grupo de idade, de 36,9%; séguenlles as persoas menores de 
26 anos, co 21,2% e as persoas de 36 a 45 anos, co 20,9%.

Para os contratos indefinidos a tempo parcial, predominan as persoas de 26 a 
35 anos, co 39% dos contratos, superando en 2,1 puntos porcentuais a media total; 
séguenlles as persoas menores de 26 anos, co 29,1%, e as persoas de 36 a 45 anos, 
co 18,9%.

En canto aos contratos temporais a tempo completo, as persoas de 26 a 35 
anos representan o 37,4%, 0,5 puntos porcentuais enriba da media total; séguenlle 
as persoas menores de 26 anos, co 30,3%, e as persoas de 36 a 45 anos, co 20%.

Na contratación temporal a tempo parcial predominan os menores de 26 anos, 
co 38,2%, supoñendo 6,1 puntos porcentuais por enriba da media total para este 
grupo de idade, do 32,1%; séguenlle as persoas de 26 a 35 anos, co 36,3%, e as 
persoas de 36 a 45 anos, co 16,1%.

Nos  contratos  en  prácticas/formación  hai  un  gran  predominio  das  persoas 
menores  de 26 anos,  co  81,5% da  contratación,  o  que supera  en 49,4 puntos 
porcentuais a media total; a moita distancia atópanse as persoas de 26 a 35 anos, 
co 14,5%, e as persoas de 36 a 45 anos, co 2,7%.

As outras modalidades de contratación son máis frecuentes entre as persoas de 
26 a 35 anos, co 30,2%, 6,7 puntos porcentuais por baixo da media total. Moi 
próximas aparecen as persoas de 36 a 45 anos, co 29,2%, e despois as de 46 a 55 
anos, co 21,6%.
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TÁBOA 21: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por tipos de contrato e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 4.573 9.284 4.503 2.486 710 21.556
Indefinido tempo parcial 1.383 1.856 899 461 156 4.755
Temporal 65.518 80.957 43.331 21.362 5.339 216.507
Temporal tempo parcial 25.416 24.210 10.747 4.503 1.729 66.605
Prácticas/Formación 6.040 1.076 202 80 11 7.409
Outros 472 1.564 1.516 1.118 516 5.186
TOTAL 103.402 118.947 61.198 30.010 8.461 322.018



Os contratos indefinidos a tempo completo son máis frecuentes no comercio e 
hostalaría, co 29,6%; séguenlles os outros servizos, co 19,4%, e a industria, co 
19%. Os contratos indefinidos a tempo parcial inciden especialmente no comercio 
e hostalaría, co 46,9%; logo están os outros servizos, co 33,6%, e a industria, co 
11%. Os contratos temporais a tempo completo son asinados maioritariamente nos 
outros servizos, co 34%; despois aparecen o comercio e hostalaría, co 17,3%, e o 
transporte e comunicacións, co 16,8%. Os contratos temporais a tempo parcial son 
máis frecuentes nos outros servizos, co 55,6%, seguidos do comercio e hostalaría, 
co 32,2%. Os contratos en prácticas/formación destacan no comercio e hostalaría, 
co  28,7%,  e  nos  outros  servizos,  co  27,2%;  despois  temos  os  contratos  na 
construción co 23,2%. Por último, as outras formas de contratación sobresaen nos 
outros  servizos,  co  95,1%.  Para  todas  as  modalidades  de  contratación  as 
porcentaxes máis baixas teñen lugar no sector da electricidade.
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TÁBOA 22: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por tipos de contrato e 
sectores de actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 2.109 26 4.085 2.873 6.373 1.915 4.175 21.556
Indef inido tempo parcial 43 6 521 135 2.231 221 1.598 4.755
Temporal 8.155 159 29.797 30.764 37.442 36.472 73.718 216.507
Temporal tempo parcial 258 14 4.236 1.459 21.427 2.194 37.017 66.605
Prácticas/Formación 48 X 1.408 1.716 2.124 92 2.016 X
Outros 63 0 81 17 89 X 4.932 X
TOTAL 10.676 X 40.128 36.964 69.686 X 123.456 322.018

A
gr

ic
ul

tu
ra

 e
 

pe
sc

a

C
om

er
ci

o 
e 

ho
st

al
ar

ía

Tr
an

sp
or

te
 e

 
co

m
un

ic
ac

ió
ns



5.4.4.- Contratación por ocupacións

A contratación experimenta un crecemento no último ano en todos os grupos 
de ocupación salvo no de operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, 
que presenta un decrecemento de -7,7%. Entre os restantes valores destaca o 
crecemento  da  contratación  no  grupo  de  dirección  de  empresas  e  de 
administracións públicas, cun 15,8%, e no grupo de traballadores dos servizos de 
restauración,  persoais,  protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  15,7%.  A 
contratación  medra  coas  porcentaxes  seguintes:  no  grupo  de  técnicos  e 
profesionais científicos e intelectuais, cun 11,4%; no grupo de empregados de tipo 
administrativo, cun 9,4%; no grupo de técnicos e profesionais de apoio, cun 9%; no 
grupo de traballadores non cualificados, cun 8,2%; e en menor medida no grupo 
de  artesáns  e  traballadores  cualificados  das  industrias  manufactureiras, 
construción e minaría, cun 5,7%, e no de traballadores cualificados na agricultura 
e na pesca, cun 1,7%.

As  variacións  anuais  na  contratación  en  cada  un  dos  grupos  ocupacionais 
mostran  valores  diferenciados  da  súa  tendencia  no  quinquenio.  O  caso  máis 
homólogo é o do grupo de traballadores dos servizos de restauración, persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  que  experimenta  unha  tendencia  no 
quinquenio de crecemento do 15,1%, só seis décimas por debaixo da súa variación 
anual.  Ademais  do  grupo  de  operadores  de  instalacións  e  maquinaria,  e 
montadores, que presenta unha tendencia quinquenal de -9,5%, 1,8 décimas por 
debaixo  da  súa  variación  anual,  existe  outro  grupo  con  tendencia  quinquenal 
negativa: o de técnicos e profesionais científicos e intelectuais, cun -5,3% que 
contrasta coa súa variación positiva de 11,4% no último ano. Dentro dos restantes 
grupos ocupacionais, a variación anual é menor que a tendencia quinquenal nos 
seguintes: dirección de empresas e de administracións públicas, con tendencia 
quinquenal de 22,4%; técnicos e profesionais de apoio, con tendencia de 18,1% 
que duplica a súa variación anual;  e  o grupo de traballadores  cualificados na 
agricultura  e  na  pesca,  que  presenta  unha  destacable  tendencia  positiva  no 
quinquenio,  cun  6,5%  de  crecemento.  Pola  contra,  nos  restantes  grupos 
ocupacionais  o  crecemento da contratación no  último ano é  maior  que a súa 
tendencia quinquenal: os contratos a empregados de tipo administrativo mostran 
un  crecemento  durante  o  quinquenio  de  4,2%,  menos  da  metade  que  a  súa 
variación anual; tamén é menor da metade a tendencia quinquenal dos contratos 
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TÁBOA 23: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 

por grupo de ocupación.

Contratos

441 520 591 664 769

24.502 27.691 27.747 19.095 21.274

Técnicos e profesionais de apoio 12.890 14.297 16.329 18.708 20.391
Empregados de tipo administrativo 23.803 23.556 25.388 25.287 27.676

42.780 46.331 50.920 56.140 64.952

5.291 5.573 6.075 6.399 6.510

43.865 45.867 46.596 47.881 50.608

37.978 34.501 30.215 24.734 22.818

Traballadores non cualif icados 94.733 90.849 92.182 98.882 107.020
TOTAL 286.283 289.185 296.043 297.790 322.018
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Traballadores dos servizos de 
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vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores



a  traballadores  non  cualificados,  un  3,8%;  finalmente,  o  grupo  de  artesáns  e 
traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, 
mostra unha tendencia quinquenal de 3,7% fronte a unha variación anual de 5,7%.

No último ano, o conxunto de contratacións concéntrase significativamente en 
tres grupos de ocupación: traballadores non cualificados, cun 33,2% dos contratos; 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio,  cun  20,2%;  e  artesáns  e  traballadores  cualificados  das  industrias 
manufactureiras,  construción  e  minaría,  cun  15,7%.  Catro  grupos  ocupacionais 
ofrecen  un  peso  relativo  na  contratación  de  entre  6  e  9  puntos  porcentuais: 
empregados  de  tipo  administrativo,  un  8,6%;  operadores  de  instalacións  e 
maquinaria,  e  montadores,  un  7,1%;  técnicos  e  profesionais  científicos  e 
intelectuais, un 6,6%; e técnicos e profesionais de apoio, cun 6,3% dos contratos 
realizados na provincia o último ano. Menos significativo é o peso relativo dos 
grupos  de  traballadores  cualificados  na  agricultura  e  na  pesca,  cun  2%  e  de 
dirección de empresas e de administracións públicas, cun 0,2%.

O peso relativo de cada grupo de ocupación no que respecta ao volume de 
contratos aparece estable no último ano para os grupos de: dirección de empresas 
e de administracións públicas, técnicos e profesionais de apoio e traballadores 
non cualificados. Nestes tres grupos a estabilidade obsérvase tamén na tendencia 
do quinquenio, salvo para o de técnicos e profesionais de apoio, cunha tendencia 
de aumento do seu peso relativo en 0,5%. O grupo que experimenta un maior 
crecemento do seu peso relativo na contratación é o de traballadores dos servizos 
de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, cunha variación 
anual de 1,3% e unha tendencia quinquenal semellante. Pola contra, o grupo que 
perde  maior  peso relativo  e  o  de  operadores  de  instalacións  e  maquinaria,  e 
montadores, cun -1,2% de variación anual que se corresponde cun -1,5% na súa 
tendencia  quinquenal.  Outros  dous  grupos  presentan  variación  anual  de  signo 
negativo:  traballadores  cualificados  na  agricultura  e  na  pesca,  con  -0,1%;  e 
artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e 
minaría.  No  primeiro  caso  a  pauta  é  case  igual  no  quinquenio,  0%;  pero  no 
segundo  a  pauta  quinquenal  é  positiva,  un  0,5%.  O  comportamento  dos  dous 
grupos restantes é o seguinte: moi moderado crecemento do peso relativo da 
contratación  no  grupo  de  empregados  de  tipo  administrativo,  cunha  variación 
anual e unha tendencia quinquenal iguais, de 0,1%; e crecemento da variación 
anual en 0,2% para o grupo de técnicos e profesionais científicos e intelectuais, 
que, porén, presenta unha tendencia negativa de -0,5%.
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No volume total de contratos na provincia, o 55,8% corresponden a homes e o 
44,2% a mulleres. En función das desviacións con respecto a esta referencia global 
imos  diferenciar  os  grupos  de  ocupación  con  maior  peso  da  contratación  a 
mulleres daqueles con maior peso da contratación a homes. Son cinco os grupos 
ocupacionais onde a contratación a homes supera a referencia global. De entre 
eles, tres destacan por acadar porcentaxes de contratación a homes maiores do 
74%: operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, cun 81,7%; artesáns 
e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, 
cun 77,1%; e traballadores cualificados na agricultura e na pesca, grupo no que o 
74,5% dos contratos son realizados a homes. Os grupos de dirección de empresas e 
de administracións públicas e de traballadores non cualificados tamén presentan 
significativas  porcentaxes  de  contratación  masculina,  do  65,1%  e  64,9%, 
respectivamente.

Pola  súa  parte,  son  catro  os  grupos  ocupacionais  nos  que  o  nesgo  da 
contratación cae para o sexo feminino. De entre eles, destacan dous grupos, o de 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio e o de empregados de tipo administrativo, nos que a contratación á 
mulleres supón o 72,3% e o 72%, respectivamente, do total de contratos. Valores 
tamén superiores,  aínda  que máis  próximos  á  referencia  global,  presentan  os 
grupos de técnicos e profesionais de apoio e de técnicos e profesionais científicos 
e intelectuais, nos que a contratación de mulleres supón respectivamente o 48,6% 
e o 48,4% dos contratos.
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TÁBOA 24: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por grupos de ocupación e 

sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

501 268 769

10.978 10.296 21.274
Técnicos e profesionais de apoio 10.489 9.902 20.391
Empregados de tipo administrativo 7.752 19.924 27.676

18.002 46.950 64.952

4.850 1.660 6.510

39.000 11.608 50.608

18.649 4.169 22.818
Traballadores non cualif icados 69.429 37.591 107.020
TOTAL 179.650 142.368 322.018

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores



Os contratos a menores de 26 anos supoñen o 32,1% dos contratos totais na 
provincia.  Existen,  porén,  algúns  grupos  ocupacionais,  onde  os  contratos  a 
menores de 26 anos superan esta porcentaxe. Destaca especialmente o grupo de 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio, no que o 40,9% dos contratos se realizan a este colectivo de idade. 
Tamén supera a referencia global o grupo de empregados de tipo administrativo, 
cun 35,5%, e o de traballadores non cualificados, cun 33,5%. En sentido inverso, os 
grupos  ocupacionais  onde  o  peso  da  contratación  a  menores  de  26  anos  é 
inequivocamente baixo son: dirección de empresas e de administracións públicas, 
con só  un 6,8% dos  contratos  realizados  a menores  de 26 anos;  traballadores 
cualificados  na  agricultura  e  na  pesca,  cun  13,2%;  técnicos  e  profesionais 
científicos e intelectuais, cun 19,4%; operadores de instalacións e maquinaria, e 
montadores,  cun  26%;  artesáns  e  traballadores  cualificados  das  industrias 
manufactureiras,  construción e minaría, cun 27,4%; e,  por último,  técnicos e 
profesionais de apoio, cun valor máis próximo á referencia global, o 31,1%.

Os contratos a persoas entre 26 e 35 anos supoñen o 36,9% da contratación 
global. Todos os grupos ocupacionais van concentrar neste colectivo porcentaxes 
de contratación de entre 31% e 50%, o que indica valores relativamente próximos 
á referencia global. Destacan, polo tanto, os valores altos que se corresponden 
cos  seguintes  grupos  de  ocupación:  técnicos  e  profesionais  científicos  e 
intelectuais,  no  que  o  49,9%  dos  contratos  recaen  neste  colectivo  de  idade; 
empregados de tipo administrativo, cun 46%; técnicos e profesionais de apoio, cun 
43,4%;  dirección  de  empresas  e  de  administracións  públicas,  cun  42%;  e 
operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, cun 39% dos contratos. Os 
grupos ocupacionais onde a porcentaxe de contratación a persoas entre 26 e 35 
anos se sitúa por debaixo da cifra de referencia global para este colectivo son: 
traballadores  cualificados  na  agricultura  e  na  pesca,  cun  29,4%;  artesáns  e 
traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, 
cun 31,6%;  e  o  grupo  de  traballadores  non  cualificados,  no  que  o  33,8%  dos 
contratos se realiza a persoas deste grupo de idade.

Os contratos a persoas de entre 36 e 45 anos representan o 19% do volume de 
contratación  provincial.  Nos  diferentes  grupos  de  ocupación  esta  porcentaxe 
sitúase  entre  o  13  e  o  35%.  Os  valores  máis  altos  son  os  dos  grupos  de: 
traballadores cualificados na agricultura e na pesca, un 34,5%; e dirección de 
empresas e de administracións públicas, un 32,4%. Os grupos ocupacionais con 
valores máis baixos son: empregados de tipo administrativo, un 13%; traballadores 
dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, un 
15%; e técnicos e profesionais de apoio, un 16,2%. Os valores máis próximos á 
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TÁBOA 25: Contratos da 
PROVINCIA de PONTEVEDRA 
por grupos de ocupación e 

intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

52 323 249 99 46 769

4.118 10.608 3.902 1.900 746 21.274

Técnicos e profesionais de apoio 6.338 8.857 3.296 1.501 399 20.391
Empregados de tipo administrativo 9.817 12.739 3.601 1.189 330 27.676

26.557 23.474 9.712 4.092 1.117 64.952

858 1.913 2.244 1.318 177 6.510

13.891 15.975 11.744 6.818 2.180 50.608

5.939 8.899 5.088 2.149 743 22.818

Traballadores non cualif icados 35.832 36.159 21.362 10.944 2.723 107.020
TOTAL 103.402 118.947 61.198 30.010 8.461 322.018

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores



referencia  global  son  para  os  grupos  ocupacionais  de:  técnicos  e  profesionais 
científicos  e  intelectuais,  un  18,3%;  traballadores  non cualificados,  un  20%;  e 
artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e 
minaría, no que o 23,2% do total de contratos se realiza a persoas de entre 36 e 
45 anos.

As persoas de 46 a 55 anos son obxecto do 9,3% da contratación na provincia. 
Porén,  acadan  unha  porcentaxe  moito  máis  alta  nos  contratos  do  grupo 
ocupacional  de  traballadores  cualificados  na  agricultura  e  na  pesca,  onde 
subscriben o 20,2% dos contratos. Presentan unha contratación algo superior á 
referencia  global  nos  grupos  de  dirección  de  empresas  e  de  administracións 
públicas,  cun  12,9%,  e  artesáns  e  traballadores  cualificados  das  industrias 
manufactureiras, construción e minaría, cun 10,2%. Pola contra, teñen un peso 
menor nos grupos ocupacionais de: empregados de tipo administrativo, cun 4,3%; 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio,  cun 6,3%;  técnicos  e  profesionais  de apoio,  cun 7,4%;  e  técnicos  e 
profesionais  científicos  e  intelectuais,  cun  8,9%.  No  grupo  de  operadores  de 
instalacións e maquinaria, e montadores representan o 9,4% dos contratos.

Só o 2,6% do total de contratos se realiza a persoas de máis de 55 anos. En 
relación  con  este  referente  global,  destaca  a  porcentaxe  de  contratos 
correspondentes  ao  grupo  de  ocupación  de  dirección  de  empresas  e  de 
administracións públicas, que ascende ao 6%. Con valores máis discretos tamén se 
sitúan  por  enriba  do  referente  os  contratos  nos  grupos  de:  artesáns  e 
traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, 
cun 4,3%; técnicos e profesionais científicos e intelectuais, cun 3,5%; e operadores 
de instalacións e maquinaria, e montadores, cun 3,3%. Moi próxima á referencia é 
a  porcentaxe  de  contratos  para  o  grupo  de  traballadores  cualificados  na 
agricultura e na pesca, cun 2,7%; así como o de traballadores non cualificados, 
cun 2,5%. Os grupos onde a contratación a maiores de 55 anos é inequivocamente 
menor  son:  empregados  de  tipo  administrativo,  cun  1,2%;  traballadores  dos 
servizos  de  restauración,  persoais,  protección  e  vendedores  de  comercio,  cun 
1,7%; e técnicos e profesionais de apoio, cun 2%.
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5.5.- Formación ocupacional

A familia profesional dos servizos ás empresas destaca por concentrar o 41,8% dos 
cursos  de  formación  profesional  impartidos  na  provincia,  así  como  o  43,1%  do 
alumnado; séguelle, a bastante distancia, a familia profesional de administración de 
oficinas, co 8,8% dos cursos e o 8,7% do alumnado. As familias profesionais menos 
representadas son as industrias gráficas, co 0,2% dos cursos e o 0,1% do alumnado, e 
as industrias químicas, co 0,3% dos cursos e o 0,3% do alumnado.
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Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 9 1,4 129 1,2
Administración e oficinas 57 8,8 933 8,7
Artesanía 4 0,6 63 0,6
Automoción 13 2,0 207 1,9
Comercio 25 3,8 393 3,6
Docencia e investigación 6 0,9 96 0,9
Servizos ás empresas 272 41,8 4640 43,1
Edificación e obras públicas 34 5,2 724 6,7
Industrias de fabricación equipos electromecánicos 13 2,0 180 1,7
Industrias alimentarias 6 0,9 93 0,9
Industrias gráficas 1 0,2 12 0,1
Información e manifestacións artísticas 7 1,1 117 1,1
Industria pesada e construcións metálicas 21 3,2 313 2,9
Industrias químicas 2 0,3 30 0,3
Industrias téxtiles 4 0,6 66 0,6
Industrias da madeira e a cortiza 10 1,5 170 1,6
Montaxe e instalación 12 1,8 207 1,9
Mantemento e reparación 14 2,2 233 2,2
Produción transferencia e distribución de enerxía e auga 3 0,5 42 0,4
Sanidade 45 6,9 659 6,1
Seguros e finanzas 20 3,1 311 2,9
Servizos á comunidade e persoais 22 3,4 349 3,2
Transportes e comunicacións 31 4,8 486 4,5
Turismo e hostalaría 20 3,1 318 3,0

TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da PROVINCIA de 
PONTEVEDRA por familias 

profesionais.



COMARCA da
PARADANTA



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. ult. % Posición
Demandas de parados 806 37 -11,4 46
Demandas de non parados 173 43 +0,6 13
Demandas totais 979 37 -9,5 44

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 421 38 52,2 43
Parados menores de 26 anos 116 35 14,4 17
Parados de longa duración >=26 anos 347 36 43,1 27

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 1.106 46 37,2 42
Contratos a menores de 26 anos 828 40 27,9 37
Contratos na industria 236 41 15,9 17
Contratos na construción 359 38 24,2 9
Contratos no comercio e hostalaría 299 41 20,1 25
Contratos no transporte e comunicacións 58 43 3,9 39
Contratos noutros servizos 471 41 31,7 34

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 111 43 -10,5 49
Contratos indefinidos t. parcial 26 40 +13,0 27
Contratos temporais 933 40 +18,7 3
Contratos temporais t. parcial 263 38 +4,0 44
Contratos prácticas/formación 57 45 +29,5 11
Contratos outros 95 39 +13,1 17
Contratos totais 1.485 43 +13,0 6

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 376 44 +2,5 40
Autónomos 667 44 +6,8 40
Asalariados 1.925 45 +4,0 18



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 434 404
Peóns de industrias manufactureiras 263 229
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 246 214
Peóns da construción de edificios 155 139
Peóns do transp. e descargadores 130 120
Asistentes domiciliarios 111 109
Empregados para o coidado de nenos 83 107
Camareiros, barmans e asimilados 126 99
Albaneis e canteiros 126 93
Taquígrafos e mecanógrafos 101 79

Peóns da construción de edificios 137
Peóns de industrias manufactureiras 114
Albaneis e canteiros 93
Cortadores, tronzadores e outros traballadores forestais 57
Peóns do transp. e descargadores 54
Trab. en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas 49
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 45
Condutores de camións 38
Camareiros, barmans e asimilados 36
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 36

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 376
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 190
Peóns de industrias manufactureiras 115
Asistentes domiciliarios 108
Empregados para o coidado de nenos 106
Taquígrafos e mecanógrafos 71
Empregados do fogar 67
Peóns do transp. e descargadores 66
Camareiros, barmans e asimilados 63
Auxs. de enfermaría hospitalaria 49

Mulleres
III-05 a II-06



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 100 101
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 55 68
Camareiros, barmans e asimilados 58 64
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 49 54
Albaneis e canteiros 48 50
Peóns da construción de edificios 37 37
Compositores, músicos e cantantes 36 36
Taquígrafos e mecanógrafos 55 36
Condutores de camións 36 28
Peóns forestais 25 27

Peóns de industrias manufactureiras 69
Albaneis e canteiros 48
Peóns da construción de edificios 36
Compositores, músicos e cantantes 31
Condutores de camións 28
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 22
Peóns forestais 20
Camareiros, barmans e asimilados 19
Tronzadores, labrantes e gravadores de pedras 16
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 15

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 62
Camareiros, barmans e asimilados 45
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 39
Peóns de industrias manufactureiras 32
Taquígrafos e mecanógrafos 24
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 20
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 12
Asistentes domiciliarios 9
Empregados de contabilidade e cálculo de nóminas e salarios 8
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 8

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

As empresas dos sectores primario e secundario descenderon no último ano o 
-9,9% e  o  -10,2% respectivamente,  minguas  que se  atopan entre  as  de  maior 
intensidade no conxunto das comarcas; para a construción, destaca o incremento 
do 16,9% por superar a media galega.

O peso relativo das empresas dos sectores primario e secundario sobresae por 
descender no último ano o -1,6% e o -2% respectivamente; o peso relativo da 
construción creceu o 2,3%, por enriba da media galega.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA da PARADANTA por 

sectores de actividade.

5

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 50 45
Electricidade 3 3
Industria 58 52
Construción 59 69
Comercio e hostalaría 109 112
Transporte e comunicacións 16 18
Outros servizos 72 77
SECTOR PRIMARIO 50 45
SECTOR SECUNDARIO 61 55
SECTOR CONSTRUCIÓN 59 69
SECTOR SERVIZOS 197 207
TOTAL 367 376



5.2.2.- Traballadores autónomos

Nesta comarca destaca o incremento do número de traballadores autónomos 
do sector secundario no último ano, do 12,2%; os autónomos dos outros servizos 
creceron o 4%, o que supón un dos aumentos máis moderados.

O peso relativo dos autónomos do sector secundario creceu o 0,4%, por enriba 
da  media  galega,  mentres  que  o  dos  autónomos  dos  servizos  destaca  por 
descender  o  -0,7%;  dentro  dos  servizos,  o  peso  relativo  dos  autónomos  do 
transporte e comunicacións retrocede -0,6% e o dos autónomos dos outros servizos 
o -0,3%.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA da 
PARADANTA por sectores de 

actividade.

6

Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 15 17
Electricidade 0 0
Industria 50 56
Construción 111 119
Comercio e hostalaría 322 345
Transporte e comunicacións 61 61
Outros servizos 66 69
SECTOR PRIMARIO 15 17
SECTOR SECUNDARIO 50 56
SECTOR CONSTRUCIÓN 111 119
SECTOR SERVIZOS 449 475
TOTAL 624 667



5.2.3.- Traballadores asalariados
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA da 
PARADANTA por sectores de 

actividade.

7

Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 368 353
Electricidade 4 4
Industria 421 429
Construción 362 393
Comercio e hostalaría 271 277
Transporte e comunicacións 45 48
Outros servizos 380 421
SECTOR PRIMARIO 368 353
SECTOR SECUNDARIO 425 433
SECTOR CONSTRUCIÓN 362 393
SECTOR SERVIZOS 697 747
TOTAL 1.852 1.925



5.3.- Demandas

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Na comarca destaca o descenso de demandantes de traballo entre as persoas 
de 36 a 45 anos, do -15,2%, por atoparse entre os máis importantes de Galicia 
para este grupo de idade. No caso dos demandantes de traballo parados sobresaen 
os descensos das persoas de 26 a 35 anos, do -18,6% e das persoas de 36 a 45 
anos,  do  -19,1%.  Para  os  demandantes  de  traballo  non  parados  destaca  o 
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA da 

PARADANTA por situación 
laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 910 806
Non parados, ocupados 82 97
Non parados, desempregados 77 66
Non parados, traballadores agrarios 13 10
PARADOS 910 806
NON PARADOS 172 173
TOTAL 1.082 979

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA da 

PARADANTA por situación 
laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 433 385
Parados, mulleres 477 421
Non parados, homes 74 79
Non parados, mulleres 98 94
HOMES 507 464
MULLERES 575 515
TOTAL 1.082 979

TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA da 

PARADANTA por situación 
laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 136 116
Parados, entre 26 e 35 anos 253 206
Parados, entre 36 e 45 anos 225 182
Parados, entre 46 e 55 anos 153 159
Parados, de 56 ou máis anos 143 143
Non parados, menores de 26 anos 42 27
Non parados, entre 26 e 35 anos 38 41
Non parados, entre 36 e 45 anos 39 42
Non parados, entre 46 e 55 anos 25 24
Non parados, de 56 ou máis anos 28 39
Menores de 26 anos 178 143
Entre 26 e 35 anos 291 247
Entre 36 e 45 anos 264 224
Entre 46 e 55 anos 178 183
De 56 ou máis anos 171 182
TOTAL 1.082 979



retroceso dos menores de 26 anos, do -35,7%, e o incremento das persoas de 56 ou 
máis anos, do 39,3%.

O peso relativo das persoas demandantes de 36 a 45 anos diminuíu o -1,5%, un 
dos maiores retrocesos para este grupo de idade; o peso relativo dos demandantes 
de  56  ou  máis  anos  creceu  o  2,8%,  por  enriba  da  media  galega;  para  os 
demandantes parados, o peso das persoas de 26 a 35 anos e de 36 a 45 anos 
descendeu o -2,3% e o -2,2% respectivamente; para os demandantes non parados 
de 56 ou máis anos, o peso relativo creceu o 1,4%.

O 47,8% dos demandantes parados son homes, valor que se sitúa 10,9 puntos 
porcentuais por enriba do galego.
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TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA da PARADANTA 

por sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 53 63 116
De 26 a 35 anos 70 136 206
De 36 a 45 anos 74 108 182
De 46 a 55 anos 90 69 159
De 56 ou máis anos 98 45 143
TOTAL 385 421 806

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA da 

PARADANTA por sexo e 
intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 12 15 27
De 26 a 35 anos 15 26 41
De 36 a 45 anos 13 29 42
De 46 a 55 anos 15 9 24
De 56 ou máis anos 24 15 39
TOTAL 79 94 173

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA da PARADANTA 

por sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 79 21 16 116
De 26 a 35 anos 99 33 74 206
De 36 a 45 anos 77 45 60 182
De 46 a 55 anos 38 30 91 159
De 56 ou máis anos 22 15 106 143
TOTAL 315 144 347 806

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA da 

PARADANTA por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 158 75 152 385
Mulleres 157 69 195 421
TOTAL 315 144 347 806

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

As demandas realizadas por titulados en formación profesional experimentan 
unha variación anual de -20,9%, diminuíndo tamén o seu peso relativo un -1,3%. 
Aumenta  o  peso  relativo  das  demandas  realizadas  por  titulados  de  ensino 
obrigatorio. 
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA da 

PARADANTA por situación 
laboral e formación 

académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 440 387
Parados titulación de ensino obrigatorio 291 278
Parados BUP/bacharelato superior/COU 48 40
Parados formación profesional 91 74
Parados titulación universitaria e outras titulacións 40 27
Non parados ata certificado escolar 67 78
Non parados titulación de ensino obrigatorio 58 57
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 13 8
Non parados formación profesional 24 17
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 10 13
Ata certificado escolar 507 465
Titulación de ensino obrigatorio 349 335
BUP/bacharelato superior/COU 61 48
Formación profesional 115 91
Titulación universitaria e outras titulacións 50 40
TOTAL 1.082 979



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Todos os sectores experimentan unha baixa no número de demandas no último 
ano; destaca un -21,2% nos demandantes sen emprego anterior e un -14,8% no 
sector secundario. O sector servizos incrementa en 4,2% o seu peso relativo no 
conxunto das demandas.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA da 

PARADANTA por situación 
laboral e grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 29 X
Parados sector secundario 127 104
Parados sector construción 177 142
Parados sector servizos 417 405
Parados sen emprego anterior 160 123
Non parados sector primario 9 X
Non parados sector secundario 22 23
Non parados sector construción 17 23
Non parados sector servizos 86 91
Non parados sen emprego anterior 38 33
Sector primario 38 35
Sector secundario 149 127
Sector construción 194 165
Sector servizos 503 496
Sen emprego anterior 198 156
TOTAL 1.082 979



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

A contratación feminina medrou no último ano o 26,3%, o que fai que esta 
comarca estea entre as que máis aumentaron.

Os contratos asinados polas persoas de 36 a 45 anos incrementáronse no último 
ano o 33,7%, por enriba da media de crecemento galega para este grupo de idade, 
gañando peso relativo no último ano de xeito destacado: o 3,7%.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 251 163 414
De 26 a 35 anos 291 175 466
De 36 a 45 anos 220 133 353
De 46 a 55 anos 125 65 190
De 56 ou máis anos 45 17 62
TOTAL 932 553 1.485

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 328 374 459 402 414
De 26 a 35 anos 365 347 413 434 466
De 36 a 45 anos 234 236 305 264 353
De 46 a 55 anos 125 135 160 164 190
De 56 ou máis anos 38 51 62 50 62
TOTAL 1.090 1.143 1.399 1.314 1.485

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 725 727 908 876 932
Mulleres 365 416 491 438 553
TOTAL 1.090 1.143 1.399 1.314 1.485

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

Os  contratos  no  sector  da  construción  destacan  polo  crecemento 
experimentado  no  quinquenio,  do  38,2%;  o  mesmo  acontece  no  comercio  e 
hostalaría no último ano, cun aumento do 22%. Ambas as porcentaxes están entre 
as máis altas para o conxunto das comarcas.

O peso relativo da contratación no sector secundario crece no último ano o 
2,4% e o da construción crece no quinquenio o 1,4%, por enriba da media galega 
para estes sectores.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 
sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 39 23 62
Electricidade 0 0 0
Industria 168 68 236
Construción 336 23 359
Comercio e hostalaría 104 195 299
Transporte e comunicacións 40 18 58
Outros servizos 245 226 471
SECTOR PRIMARIO 39 23 62
SECTOR SECUNDARIO 168 68 236
SECTOR CONSTRUCIÓN 336 23 359
SECTOR SERVIZOS 389 439 828
TOTAL 932 553 1.485

Contratos

Agricultura e pesca 45 78 47 81 62
Electricidade 0 X X X 0
Industria 244 X X X 236
Construción 202 168 295 339 359
Comercio e hostalaría 219 273 316 245 299
Transporte e comunicacións 43 41 49 53 58
Outros servizos 337 349 440 419 471
SECTOR PRIMARIO 45 78 47 81 62
SECTOR SECUNDARIO 244 234 252 177 236
SECTOR CONSTRUCIÓN 202 168 295 339 359
SECTOR SERVIZOS 599 663 805 717 828
TOTAL 1.090 1.143 1.399 1.314 1.485

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 7 16 13 18 8 62
Electricidade 0 0 0 0 0 0
Industria 84 80 44 18 10 236
Construción 105 108 88 47 11 359
Comercio e hostalaría 106 87 79 23 X X
Transporte e comunicacións 11 12 19 14 X X
Outros servizos 101 163 110 70 27 471
SECTOR PRIMARIO 7 16 13 18 8 62
SECTOR SECUNDARIO 84 80 44 18 10 236
SECTOR CONSTRUCIÓN 105 108 88 47 11 359
SECTOR SERVIZOS 218 262 208 107 33 828
TOTAL 414 466 353 190 62 1.485
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Os contratos indefinidos a tempo completo destacan por descender no último 
ano o -10,5%, unha intensidade que sitúa a comarca entre as que máis baixaron; 
pola contra, a contratación temporal a tempo completo medra o 18,7% no último 
ano, e os contratos en prácticas/formación crecen o 37,4% no quinquenio, sendo 
estes dos maiores incrementos para as categorías na Comunidade Autónoma.

O peso relativo da contratación indefinida a tempo completo descendeu no 
último ano o -2% e no quinquenio o -1%; o peso relativo dos contratos temporais a 
tempo  parcial  minguou  no  último  ano  o  -1,5%  e  o  dos  contratos  en 
prácticas/formación medrou no quinquenio o 0,3%.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 124 116 112 124 111
Indefinido tempo parcial 17 26 24 23 26
Temporal 390 728 899 786 933
Temporal tempo parcial 423 185 202 253 263
Prácticas/Formación 28 23 72 44 57
Outros 108 65 90 84 95
TOTAL 1.090 1.143 1.399 1.314 1.485

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

tipos de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 
tipos de contrato e intervalos 

de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 76 35 111
Indefinido tempo parcial X X 26
Temporal 672 261 933
Temporal tempo parcial 63 200 263
Prácticas/Formación X X 57
Outros 87 8 95
TOTAL 932 553 1.485

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 30 37 34 8 X X
Indefinido tempo parcial 8 6 9 X X 26
Temporal 260 292 209 130 42 933
Temporal tempo parcial 85 84 67 21 6 263
Prácticas/Formación 23 12 12 6 X X
Outros 8 35 22 23 7 95
TOTAL 414 466 353 X X 1.485

15



Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DA PARADANTA

TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

tipos de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo X 0 42 23 27 X 14 111
Indef inido tempo parcial X 0 X 0 13 X 8 26
Temporal 58 0 175 323 157 47 173 933
Temporal tempo parcial X 0 9 11 92 6 144 X
Prácticas/Formación 0 0 8 X 10 0 37 X
Outros 0 0 0 0 0 0 95 95
TOTAL 62 0 X X 299 58 471 1.485
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

A contratación no grupo de técnicos e profesionais de apoio experimentar unha 
variación anual de 62,9%. Do mesmo xeito, aumenta a contratación de técnicos e 
profesionais  científicos  e  intelectuais,  nun  25,3%;  e  de  traballadores  non 
cualificados,  nun  19,6%.  A  variación  anual  da  contratación  no  grupo  de 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio  é  dun  -3,2%.  A  tendencia  quinquenal  do  grupo  de  artesáns  e 
traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría é 
de 19,6%.

Diminúe o peso relativo na contratación do grupo de traballadores dos servizos 
de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, cunha variación 
anual  de  -3,4%.  Técnicos  e  profesionais  de  apoio  presentan  unha  tendencia 
quinquenal do seu peso relativo na contratación de -0,6%.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

grupos de ocupación e sexo.

Contratos

8 X 10 7 10

80 88 143 99 124

Técnicos e profesionais de apoio 67 40 42 35 57
Empregados de tipo administrativo 58 75 115 104 102

213 299 297 313 303

12 24 27 26 34

211 159 287 261 312

87 64 71 87 86

Traballadores non cualif icados 354 390 407 382 457
TOTAL 1.090 X X 1.314 1.485

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

6 X X

98 26 124
Técnicos e profesionais de apoio 33 24 57
Empregados de tipo administrativo 28 74 102

95 208 303

18 16 34

282 30 312

82 X X
Traballadores non cualif icados 290 167 457
TOTAL 932 553 1.485

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA da PARADANTA por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

0 X 6 0 0 X

16 50 29 22 7 124

Técnicos e profesionais de apoio 13 30 10 X 0 X
Empregados de tipo administrativo 42 34 14 12 0 102

109 91 67 29 7 303

X 12 9 7 X 34

85 80 88 44 15 312

18 31 23 10 X X

Traballadores non cualif icados 127 134 107 62 27 457
TOTAL X X 353 X X 1.485

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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COMARCA de
CALDAS



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 2.130 14 -0,8 12
Demandas de non parados 535 24 -15,6 40
Demandas totais 2.665 14 -4,2 20

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 1.457 14 68,4 2
Parados menores de 26 anos 316 14 14,8 14
Parados de longa duración >=26 anos 819 16 38,5 38

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 4.688 21 32,9 52
Contratos a menores de 26 anos 4.134 16 29,0 35
Contratos na industria 2.223 12 31,2 3
Contratos na construción 1.290 17 18,1 21
Contratos no comercio e hostalaría 1.163 20 16,3 41
Contratos no transporte e comunicacións 436 14 6,1 21
Contratos noutros servizos 1.911 22 26,8 44

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 578 18 +25,1 16
Contratos indefinidos t. parcial 75 24 +10,3 31
Contratos temporais 4.689 15 +8,0 17
Contratos temporais t. parcial 598 26 -5,2 51
Contratos prácticas/formación 261 16 -21,4 44
Contratos outros 918 7 +26,8 8
Contratos totais 7.119 17 +8,6 17

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 1.232 20 +3,3 30
Autónomos 2.138 18 +6,4 43
Asalariados 7.189 22 +4,4 14



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 717 797
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 637 617
Peóns de industrias manufactureiras 502 551
Taquígrafos e mecanógrafos 346 300
Caixeiros (agás bancos e correos) 188 170
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 164 167
Peóns do transp. e descargadores 176 165
Asistentes domiciliarios 168 164
Albaneis e canteiros 183 156
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 130 150

Albaneis e canteiros 148
Peóns de industrias manufactureiras 122
Peóns da construción de edificios 116
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 97
Condutores de camións 78
Peóns do transp. e descargadores 76
Trab. en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas 69
Soldadores e oxicortadores 61
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 55
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 54

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 770
563

Peóns de industrias manufactureiras 429
Taquígrafos e mecanógrafos 247
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 165
Asistentes domiciliarios 162
Caixeiros (agás bancos e correos) 155
Empregados para o coidado de nenos 136

128
113

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns
Operarios de máq. elab. prod. deriv. froitas e verduras



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 393 331
Albaneis e canteiros 143 179
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 143 171
Condutores de camións 145 150
Taquígrafos e mecanógrafos 199 135
Camareiros, barmans e asimilados 103 128
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 119 112
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 135 110
Compositores, músicos e cantantes 63 75
Peóns da construción de edificios 63 75

Peóns de industrias manufactureiras 213
Albaneis e canteiros 174
Condutores de camións 136
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 105
Peóns da construción de edificios 70
Compositores, músicos e cantantes 59
Soldadores e oxicortadores 57
Representantes de comercio e técnicos de venda 48
Trab. en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas 46
Peóns do transp. e descargadores 42

Homes
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 134
Peóns de industrias manufactureiras 118
Camareiros, barmans e asimilados 96
Taquígrafos e mecanógrafos 95
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 95
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 48
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 38
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 33
Empregados de serv. de correos (agás atención ao público) 20
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 19

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

O peso relativo das empresas da construción descendeu o -1% no último ano, o 
que supón unha das  maiores  perdas  para  esta  categoría;  pola  contra,  o  peso 
relativo das empresas do comercio e hostalaría medra o 0,7%, por enriba da media 
galega.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DE CALDAS

TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA de CALDAS por 

sectores de actividade.

5

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 36 36
Electricidade 2 3
Industria 196 201
Construción 288 286
Comercio e hostalaría 388 409
Transporte e comunicacións 58 58
Outros servizos 225 240
SECTOR PRIMARIO 36 36
SECTOR SECUNDARIO 198 203
SECTOR CONSTRUCIÓN 288 286
SECTOR SERVIZOS 671 707
TOTAL 1.193 1.232



5.2.2.- Traballadores autónomos

Na comarca destaca o incremento dos traballadores autónomos do transporte e 
comunicacións, do 1,7%, por estar entre os crecementos máis  moderados para 
esta categoría no conxunto das comarcas.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA de 

CALDAS por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 46 51
Electricidade 2 2
Industria 196 203
Construción 460 496
Comercio e hostalaría 891 953
Transporte e comunicacións 155 157
Outros servizos 262 277
SECTOR PRIMARIO 46 51
SECTOR SECUNDARIO 198 205
SECTOR CONSTRUCIÓN 460 496
SECTOR SERVIZOS 1.307 1.387
TOTAL 2.010 2.138



5.2.3.- Traballadores asalariados

O peso relativo dos asalariados dos servizos creceu no último ano o 0,1%, un 
dos  peores  comportamentos  rexistrados  en  Galicia  neste  sector;  destaca  o 
descenso  do  peso  relativo  experimentado  polos  traballadores  asalariados  do 
transporte e comunicacións, do -0,2%.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA de 

CALDAS por sectores de 
actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 633 607
Electricidade 12 12
Industria 2.795 2.983
Construción 1.025 1.052
Comercio e hostalaría 1.195 1.286
Transporte e comunicacións 342 340
Outros servizos 885 909
SECTOR PRIMARIO 633 607
SECTOR SECUNDARIO 2.807 2.995
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.025 1.052
SECTOR SERVIZOS 2.421 2.535
TOTAL 6.886 7.189



5.3.- Demandas

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Destaca o incremento dos demandantes de traballo de 46 a 55 anos, do 9,9%.

O peso relativo das persoas demandantes menores de 26 anos descendeu o 
-3,8%, o que supón un retroceso significativo na Comunidade Autónoma para este 
grupo de idade; o peso relativo dos demandantes de 46 a 55 anos creceu o 2,5%, 
por enriba da media galega.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

CALDAS por situación laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 2.148 2.130
Non parados, ocupados 275 258
Non parados, desempregados 342 255
Non parados, traballadores agrarios 17 22
PARADOS 2.148 2.130
NON PARADOS 634 535
TOTAL 2.782 2.665

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

CALDAS por situación laboral e 
sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 691 673
Parados, mulleres 1.457 1.457
Non parados, homes 282 233
Non parados, mulleres 352 302
HOMES 973 906
MULLERES 1.809 1.759
TOTAL 2.782 2.665

TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

CALDAS por  situación laboral 
e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 397 316
Parados, entre 26 e 35 anos 607 597
Parados, entre 36 e 45 anos 487 505
Parados, entre 46 e 55 anos 388 423
Parados, de 56 ou máis anos 269 289
Non parados, menores de 26 anos 197 151
Non parados, entre 26 e 35 anos 176 137
Non parados, entre 36 e 45 anos 104 86
Non parados, entre 46 e 55 anos 87 99
Non parados, de 56 ou máis anos 70 62
Menores de 26 anos 594 467
Entre 26 e 35 anos 783 734
Entre 36 e 45 anos 591 591
Entre 46 e 55 anos 475 522
De 56 ou máis anos 339 351
TOTAL 2.782 2.665



O peso das mulleres entre os demandantes parados é 5,3 puntos superior ao 
galego,  acadando a  porcentaxe de  68,4%.  O  intervalo  de  maiores  de  55  anos 
amosa un peso relativo inferior á media de Galicia, cunha distancia de -3,5 puntos 
porcentuais.

Os menores de 26 anos teñen un peso relativo maior que o galego, situándose 
6,3 puntos porcentuais por enriba deste. O intervalo de 36 a 45 anos sitúase por 
debaixo do valor galego, cunha distancia de -2,6 puntos.
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TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA de CALDAS por 
sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 124 192 316
De 26 a 35 anos 145 452 597
De 36 a 45 anos 135 370 505
De 46 a 55 anos 124 299 423
De 56 ou máis anos 145 144 289
TOTAL 673 1.457 2.130

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA de 

CALDAS por sexo e intervalos 
de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 61 90 151
De 26 a 35 anos 46 91 137
De 36 a 45 anos 44 42 86
De 46 a 55 anos 43 56 99
De 56 ou máis anos 39 23 62
TOTAL 233 302 535

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 353 142 178 673
Mulleres 522 294 641 1.457
TOTAL 875 436 819 2.130

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA de CALDAS por 

sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 221 56 39 316
De 26 a 35 anos 281 134 182 597
De 36 a 45 anos 197 117 191 505
De 46 a 55 anos 114 89 220 423
De 56 ou máis anos 62 40 187 289
TOTAL 875 436 819 2.130

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA de 

CALDAS por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.



5.3.2.- Demandas por formación académica
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

CALDAS por situación laboral e 
formación académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 747 770
Parados titulación de ensino obrigatorio 871 882
Parados BUP/bacharelato superior/COU 145 107
Parados formación profesional 263 265
Parados titulación universitaria e outras titulacións 122 106
Non parados ata certificado escolar 169 167
Non parados titulación de ensino obrigatorio 220 163
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 78 66
Non parados formación profesional 93 71
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 74 68
Ata certificado escolar 916 937
Titulación de ensino obrigatorio 1.091 1.045
BUP/bacharelato superior/COU 223 173
Formación profesional 356 336
Titulación universitaria e outras titulacións 196 174
TOTAL 2.782 2.665



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

CALDAS por situación laboral e 
grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 34 39
Parados sector secundario 449 446
Parados sector construción 282 282
Parados sector servizos 954 978
Parados sen emprego anterior 429 385
Non parados sector primario 20 19
Non parados sector secundario 76 70
Non parados sector construción 71 60
Non parados sector servizos 306 250
Non parados sen emprego anterior 161 136
Sector primario 54 58
Sector secundario 525 516
Sector construción 353 342
Sector servizos 1.260 1.228
Sen emprego anterior 590 521
TOTAL 2.782 2.665



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

O peso relativo dos contratos realizados aos homes medrou no último ano o 
1,8%, o que sitúa a comarca entre as que máis peso gañaron para este colectivo.

Os contratos asinados polas persoas de 36 a 45 anos creceron no quinquenio o 
15,5% e a contratación ás persoas de 56 ou máis anos incrementouse o 42,2% no 
último ano, ambas as porcentaxes por riba da media galega.

Na comarca destaca o aumento do peso relativo de contratos a persoas de 56 
ou máis anos no último ano, do 1,1%.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por sexo 

e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.405 662 2.067
De 26 a 35 anos 1.549 902 2.451
De 36 a 45 anos 1.009 532 1.541
De 46 a 55 anos 542 201 743
De 56 ou máis anos 270 47 317
TOTAL 4.775 2.344 7.119

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 1.975 1.730 1.951 2.030 2.067
De 26 a 35 anos 1.708 1.697 2.084 2.189 2.451
De 36 a 45 anos 1.079 1.032 1.260 1.457 1.541
De 46 a 55 anos 561 662 706 659 743
De 56 ou máis anos 255 206 194 223 317
TOTAL 5.578 5.327 6.195 6.558 7.119

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 3.722 3.600 4.048 4.279 4.775
Mulleres 1.856 1.727 2.147 2.279 2.344
TOTAL 5.578 5.327 6.195 6.558 7.119

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

É preciso destacar o descenso do peso relativo no comercio e hostalaría no 
último ano, do -1%, por ser unha das maiores perdas para este sector en Galicia.

O peso relativo dos contratos realizados aos homes é do 67,1%, 13,5 puntos 
porcentuais por enriba da media galega, estando entre os máis altos do conxunto 
das comarcas. Supera esta porcentaxe a contratación ao colectivo masculino na 
construción, co 95,8%,  no transporte e comunicacións, co 74,1%, e nos outros 
servizos, co 72,5%. 

O peso relativo dos contratos asinados por mulleres é do 32,9%, 13,5 puntos 
porcentuais por baixo da media galega e destaca por estar entre as porcentaxes 
máis  baixas.  Non acada este valor a  contratación feminina na construción, co 
4,2%, no transporte e comunicacións, co 25,9%, e nos outros servizos, co 27,5%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 49 43 92
Electricidade X X X
Industria X X X
Construción 1.236 54 1.290
Comercio e hostalaría 456 707 1.163
Transporte e comunicacións 323 113 436
Outros servizos 1.385 526 1.911
SECTOR PRIMARIO 49 43 92
SECTOR SECUNDARIO 1.326 901 2.227
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.236 54 1.290
SECTOR SERVIZOS 2.164 1.346 3.510
TOTAL 4.775 2.344 7.119

Contratos

Agricultura e pesca 130 74 48 136 92
Electricidade X X X X X
Industria X X X X X
Construción 986 1.067 1.121 1.063 1.290
Comercio e hostalaría 985 1.037 1.089 1.139 1.163
Transporte e comunicacións 409 389 391 452 436
Outros servizos 1.082 1.135 1.376 1.711 1.911
SECTOR PRIMARIO 130 74 48 136 92
SECTOR SECUNDARIO 1.986 1.625 2.170 2.057 2.227
SECTOR CONSTRUCIÓN 986 1.067 1.121 1.063 1.290
SECTOR SERVIZOS 2.476 2.561 2.856 3.302 3.510
TOTAL 5.578 5.327 6.195 6.558 7.119

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 
sectores de actividade e 

intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 18 25 34 14 X X
Electricidade 0 X X 0 0 4
Industria 701 X X 168 53 2.223
Construción 444 354 247 165 80 1.290
Comercio e hostalaría 450 415 175 90 X X
Transporte e comunicacións 56 190 139 49 X X
Outros servizos 398 656 452 257 148 1.911
SECTOR PRIMARIO 18 25 34 14 X X
SECTOR SECUNDARIO 701 811 494 168 53 2.227
SECTOR CONSTRUCIÓN 444 354 247 165 80 1.290
SECTOR SERVIZOS 904 1.261 766 396 183 3.510
TOTAL 2.067 2.451 1.541 743 317 7.119
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Os contratos temporais a tempo parcial descenderon no último ano o -5,2%, 
unha das maiores porcentaxes de mingua para esta categoría no conxunto das 
comarcas; as outras modalidades contractuais medraron o 41,8% no quinquenio, 
por enriba da media galega.

O peso relativo dos contratos temporais a tempo parcial descendeu o -1,2% no 
último ano, intensidade de retroceso superior á que lle corresponde á maioría das 
comarcas  para  esta  categoría;  o  peso  relativo  dos  contratos  en 
prácticas/formación  descendeu  o  -0,4%  no  quinquenio,  un  dos  mellores 
comportamentos para modalidade en Galicia; o peso relativo dos outros contratos 
medrou no quinquenio o 1,2%, por enriba da media galega.

Os contratos realizados aos homes superan a porcentaxe media de contratación 
do colectivo, do 67,1%, nas modalidades temporal a tempo completo, co 67,8%, 
en prácticas/formación, co 72%. e nas outras modalidades, co 92%. Os contratos 
asinados polas mulleres non acadan a porcentaxe media de contratación feminina, 
do  32,9%,  nas  modalidades  temporal  a  tempo  completo,  co  32,2%,  en 
prácticas/formación, co 28%, e nos outros contratos, co 8%.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por tipos 

de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 421 403 507 462 578
Indefinido tempo parcial 33 56 55 68 75
Temporal 2.799 3.562 4.154 4.341 4.689
Temporal tempo parcial 1.586 519 550 631 598
Prácticas/ Formación 289 319 274 332 261
Outros 450 468 655 724 918
TOTAL 5.578 5.327 6.195 6.558 7.119

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por tipos 

de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por tipos 

de contrato e intervalos de 
idade.

Contratos
Home Muller TOTAL

Indefinido tempo completo 378 200 578
Indefinido tempo parcial 9 66 75
Temporal 3.178 1.511 4.689
Temporal tempo parcial 177 421 598
Prácticas/ Formación 188 73 261
Outros 845 73 918
TOTAL 4.775 2.344 7.119

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 150 220 122 65 21 578
Indefinido tempo parcial 24 29 11 X X 75
Temporal 1.363 1.691 1.039 451 145 4.689
Temporal tempo parcial 199 227 101 37 34 598
Prácticas/ Formación 241 20 0 0 0 261
Outros 90 264 268 182 114 918
TOTAL 2.067 2.451 1.541 X X 7.119
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por tipos 

de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indefinido tempo completo X X 188 154 143 31 58 578
Indefinido tempo parcial 0 0 17 0 36 X 18 X
Temporal 87 X 1.850 1.026 649 385 690 X
Temporal tempo parcial X X 90 25 254 14 212 598
Prácticas/ Formación 0 0 77 85 79 X 18 X
Outros 0 0 X 0 X 0 915 918
TOTAL 92 X X 1.290 X 436 1.911 7.119
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

A contratación no grupo de técnicos e profesionais científicos e intelectuais 
experimentar  unha variación anual  de 26,7%, e unha tendencia quinquenal  de 
39,3%.  O  peso  relativo  na  contratación  do  grupo  de  artesáns  e  traballadores 
cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, presenta unha 
variación anual de 2,9%. O grupo de traballadores cualificados diminúe o seu peso 
relativo en -4,7% no último ano. 

Os grupos ocupacionais que destacan pola porcentaxe de contratos a homes 
son:  técnicos  e  profesionais  científicos  e  intelectuais,  cun  84,4%;  artesáns  e 
traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, 
cun  80,6%;  dirección  das  empresas  e  das  administracións  públicas,  cun  80%; 
operadores  de  instalacións  e  maquinaria,  e  montadores,  cun  73,6%;  e 
traballadores non cualificados, cun 69,9%. Os grupos ocupacionais onde sobresae a 
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

grupos de ocupación e sexo.

Contratos

6 10 8 19 15

544 551 799 855 1.083

Técnicos e profesionais de apoio 177 266 234 288 276
Empregados de tipo administrativo 281 315 369 400 437

605 537 661 671 707

45 23 29 105 40

1.642 1.528 1.536 1.548 1.889

376 432 470 512 664

Traballadores non cualif icados 1.902 1.665 2.089 2.160 2.008
TOTAL 5.578 5.327 6.195 6.558 7.119

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

12 X X

914 169 1.083
Técnicos e profesionais de apoio 170 106 276
Empregados de tipo administrativo 117 320 437

125 582 707

21 X X

1.523 366 1.889

489 175 664
Traballadores non cualif icados 1.404 604 2.008
TOTAL 4.775 2.344 7.119

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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contratación a mulleres son traballadores dos servizos de restauración, persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  82,3%,  e  empregados  de  tipo 
administrativo, co 73,2%.
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA de CALDAS por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X 6 6 X 0 X

119 364 290 197 113 1.083

Técnicos e profesionais de apoio 85 125 43 14 9 276
Empregados de tipo administrativo 133 207 71 19 7 437

317 228 87 51 24 707

9 12 11 7 X X

606 527 411 240 105 1.889

138 261 183 70 12 664

Traballadores non cualif icados 658 721 439 144 46 2.008
TOTAL X 2.451 1.541 X X 7.119

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A  maior  parte  da  formación  ocupacional  da  comarca  concéntrase  na  familia 
profesional dos servizos ás empresas, co 37,5% dos cursos e o 39,2% do alumnado; pola 
contra, a familia profesional cunha menor presenza é dos seguros e finanzas, co 12,5% 
dos cursos e o 10,4% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
CALDAS por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Administración e oficinas 1 12,5 16 12,8
Artesanía 1 12,5 16 12,8
Servizos ás empresas 3 37,5 49 39,2
Seguros e finanzas 1 12,5 13 10,4
Servizos á comunidade e persoais 1 12,5 15 12,0
Transportes e comunicacións 1 12,5 16 12,8
TOTAL 8 100 125 100



COMARCA do
BAIXO MIÑO



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 3.088 12 -6,3 32
Demandas de non parados 812 13 -12,9 36
Demandas totais 3.900 12 -7,7 38

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 2.009 12 65,1 9
Parados menores de 26 anos 521 12 16,9 6
Parados de longa duración >=26 anos 1.362 11 44,1 22

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 8.666 14 42,5 28
Contratos a menores de 26 anos 6.588 13 32,3 10
Contratos na industria 982 18 9,6 38
Contratos na construción 2.208 11 21,6 13
Contratos no comercio e hostalaría 2.475 11 24,2 11
Contratos no transporte e comunicacións 360 17 3,5 42
Contratos noutros servizos 2.234 18 21,9 47

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 664 16 +12,7 32
Contratos indefinidos t. parcial 145 12 -24,1 47
Contratos temporais 7.071 12 +8,4 13
Contratos temporais t. parcial 1.683 12 +17,4 20
Contratos prácticas/formación 418 13 +10,9 21
Contratos outros 226 24 -34,5 49
Contratos totais 10.207 13 +7,9 21

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 2.109 12 +4,6 11
Autónomos 3.264 12 +9,9 11
Asalariados 10.006 14 +8,8 1



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.469 1.384
1.132 1.050

Peóns de industrias manufactureiras 882 878
Taquígrafos e mecanógrafos 479 464

472 427
361 327

Caixeiros (agás bancos e correos) 331 325
Operarios de robots industriais 267 249
Asistentes domiciliarios 233 244
Peóns da construción de edificios 265 225

III-04 a II-05 III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns

Peóns de industrias manufactureiras 314
Peóns da construción de edificios 216
Albaneis e canteiros 177
Peóns do transp. e descargadores 137
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 111
Operarios de robots industriais 107
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 105
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 104
Representantes de comercio e técnicos de venda 92
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 77

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.279
979

Peóns de industrias manufactureiras 564
Taquígrafos e mecanógrafos 390
Caixeiros (agás bancos e correos) 303

290
250

Asistentes domiciliarios 240
Empregados para o coidado de nenos 193
Empregados de información e recepcionistas en oficinas 146

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 398 325
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 211 212
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 222 199
Camareiros, barmans e asimilados 185 182
Taquígrafos e mecanógrafos 256 154
Albaneis e canteiros 130 143
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 102 112
Peóns da construción de edificios 97 107
Peóns agrícolas 78 102
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 100 93

Peóns de industrias manufactureiras 215
Albaneis e canteiros 132
Peóns da construción de edificios 88
Condutores de camións 86
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 85
Camareiros, barmans e asimilados 73
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 53
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 48
Representantes de comercio e técnicos de venda 46
Peóns do transp. e descargadores 46

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 171
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 164
Taquígrafos e mecanógrafos 112
Peóns de industrias manufactureiras 110
Camareiros, barmans e asimilados 109
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 80
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 74
Peóns agrícolas 62
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 39
Auxs. de enfermaría hospitalaria 35

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

sectores de actividade.
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Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 248 246
Electricidade 1 1
Industria 237 244
Construción 419 443
Comercio e hostalaría 643 659
Transporte e comunicacións 59 62
Outros servizos 408 453
SECTOR PRIMARIO 248 246
SECTOR SECUNDARIO 238 245
SECTOR CONSTRUCIÓN 419 443
SECTOR SERVIZOS 1.110 1.174
TOTAL 2.015 2.109



5.2.2.- Traballadores autónomos
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA do 
BAIXO MIÑO por sectores de 

actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 88 103
Electricidade 3 3
Industria 266 282
Construción 597 677
Comercio e hostalaría 1.404 1.517
Transporte e comunicacións 138 153
Outros servizos 476 528
SECTOR PRIMARIO 88 103
SECTOR SECUNDARIO 269 285
SECTOR CONSTRUCIÓN 597 677
SECTOR SERVIZOS 2.018 2.199
TOTAL 2.971 3.264



5.2.3.- Traballadores asalariados

Os  traballadores  asalariados  creceron  no  último  ano  o  8,8%,  o  que  fai  da 
comarca unha das que máis medrou. Os asalariados da construción incrementaron 
o seu número no 18,2%, por enriba da media galega para esta categoría.

En canto ao peso relativo, o dos asalariados da construción creceu o 1,8%, 
estando entre os incrementos máis importantes en Galicia; o peso relativo dos 
asalariados  do  sector  servizos  medrou  0,1%,  o  que  supón  un  dos  peores 
comportamentos para esta categoría na Comunidade Autónoma.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA do 
BAIXO MIÑO por sectores de 

actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 1.648 1.625
Electricidade 11 12
Industria 1.620 1.747
Construción 1.875 2.216
Comercio e hostalaría 2.056 2.190
Transporte e comunicacións 327 360
Outros servizos 1.662 1.857
SECTOR PRIMARIO 1.648 1.625
SECTOR SECUNDARIO 1.632 1.758
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.875 2.216
SECTOR SERVIZOS 4.045 4.407
TOTAL 9.199 10.006



5.3.- Demandas

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Na comarca destaca o descenso dos demandantes non parados traballadores 
agrarios,  do  -29,2%,  un  dos  retrocesos  máis  importantes  deste  colectivo  no 
conxunto comarcal. O seu peso relativo baixou o -0,4%.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

BAIXO MIÑO por situación 
laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 3.294 3.088
Non parados, ocupados 458 401
Non parados, desempregados 409 365
Non parados, traballadores agrarios 65 46
PARADOS 3.294 3.088
NON PARADOS 932 812
TOTAL 4.226 3.900

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

BAIXO MIÑO por situación 
laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 1.120 1.079
Parados, mulleres 2.174 2.009
Non parados, homes 424 364
Non parados, mulleres 508 448
HOMES 1.544 1.443
MULLERES 2.682 2.457
TOTAL 4.226 3.900

TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

BAIXO MIÑO por situación 
laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 673 521
Parados, entre 26 e 35 anos 903 795
Parados, entre 36 e 45 anos 720 675
Parados, entre 46 e 55 anos 554 598
Parados, de 56 ou máis anos 444 499
Non parados, menores de 26 anos 259 207
Non parados, entre 26 e 35 anos 245 211
Non parados, entre 36 e 45 anos 184 153
Non parados, entre 46 e 55 anos 133 129
Non parados, de 56 ou máis anos 111 112
Menores de 26 anos 932 728
Entre 26 e 35 anos 1.148 1.006
Entre 36 e 45 anos 904 828
Entre 46 e 55 anos 687 727
De 56 ou máis anos 555 611
TOTAL 4.226 3.900



Os demandantes de traballo de 56 ou máis anos medran no último ano o 10,1%, 
por enriba da media galega; os demandantes non parados de 56 ou máis anos 
destacan por experimentar un crecemento do 12,4%.

O peso relativo dos demandantes de traballo de 46 a 55 anos increméntase o 
2,4%,  un  dos  maiores  aumentos  para  este  grupo  de  idade.  No  caso  dos 
demandantes parados, prodúcense subidas destacables para as persoas de 46 a 55 
anos, do 2,2%, así como para as persoas de 56 ou máis anos, do 2,3%.

Destaca  o  peso  relativo  dos  menores  de  26  anos,  que  se  sitúa  3,5  puntos 
porcentuais por enriba do galego.
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TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA do BAIXO MIÑO 

por sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 237 284 521
De 26 a 35 anos 244 551 795
De 36 a 45 anos 189 486 675
De 46 a 55 anos 171 427 598
De 56 ou máis anos 238 261 499
TOTAL 1.079 2.009 3.088

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA do BAIXO 
MIÑO por sexo e intervalos de 

idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 101 106 207
De 26 a 35 anos 70 141 211
De 36 a 45 anos 58 95 153
De 46 a 55 anos 57 72 129
De 56 ou máis anos 78 34 112
TOTAL 364 448 812

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA do BAIXO MIÑO 

por sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 380 75 66 521
De 26 a 35 anos 347 169 279 795
De 36 a 45 anos 253 128 294 675
De 46 a 55 anos 139 92 367 598
De 56 ou máis anos 72 71 356 499
TOTAL 1.191 535 1.362 3.088

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA do BAIXO 
MIÑO por intervalos de idade e 

tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 537 190 352 1.079
Mulleres 654 345 1.010 2.009
TOTAL 1.191 535 1.362 3.088

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

BAIXO MIÑO por situación 
laboral e formación 

académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 1.416 1.432
Parados titulación de ensino obrigatorio 1.065 975
Parados BUP/bacharelato superior/COU 207 156
Parados formación profesional 412 365
Parados titulación universitaria e outras titulacións 194 160
Non parados ata certificado escolar 343 304
Non parados titulación de ensino obrigatorio 268 204
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 90 79
Non parados formación profesional 151 143
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 80 82
Ata certificado escolar 1.759 1.736
Titulación de ensino obrigatorio 1.333 1.179
BUP/bacharelato superior/COU 297 235
Formación profesional 563 508
Titulación universitaria e outras titulacións 274 242
TOTAL 4.226 3.900



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

As  demandas  no  sector  da  construción  aumentan  no  último  ano  un  4,1%, 
incrementando tamén o seu peso relativo en 1,3%. 
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

BAIXO MIÑO por situación 
laboral e grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 243 238
Parados sector secundario 539 470
Parados sector construción 339 348
Parados sector servizos 1.526 1.518
Parados sen emprego anterior 647 514
Non parados sector primario 85 79
Non parados sector secundario 140 119
Non parados sector construción 96 105
Non parados sector servizos 444 364
Non parados sen emprego anterior 167 145
Sector primario 328 317
Sector secundario 679 589
Sector construción 435 453
Sector servizos 1.970 1.882
Sen emprego anterior 814 659
TOTAL 4.226 3.900



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.927 1.367 3.294
De 26 a 35 anos 1.866 1.488 3.354
De 36 a 45 anos 1.257 886 2.143
De 46 a 55 anos 633 483 1.116
De 56 ou máis anos 191 109 300
TOTAL 5.874 4.333 10.207

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 2.512 2.856 2.794 3.003 3.294
De 26 a 35 anos 2.275 2.814 2.840 3.111 3.354
De 36 a 45 anos 1.499 1.749 1.870 1.987 2.143
De 46 a 55 anos 721 806 939 1.070 1.116
De 56 ou máis anos 214 180 246 287 300
TOTAL 7.221 8.405 8.689 9.458 10.207

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 4.373 4.916 5.161 5.592 5.874
Mulleres 2.848 3.489 3.528 3.866 4.333
TOTAL 7.221 8.405 8.689 9.458 10.207

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

Os contratos na construción medraron significativamente, tanto no último ano, 
o 23,6%, como no quinquenio, o 34,5%, por enriba da media galega.

O peso relativo dos contratos no sector primario descendeu no último ano o 
-2,9%, con maior intensidade que no conxunto das comarcas; o peso relativo dos 
contratos na construción creceu no último ano o 2,7% e no quinquenio o 1,5%, por 
enriba da media galega; por último, destaca o peso relativo dos contratos nos 
servizos por descender no quinquenio o -0,6%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 
sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 1.130 817 1.947
Electricidade X X X
Industria X X X
Construción 2.113 95 2.208
Comercio e hostalaría 704 1.771 2.475
Transporte e comunicacións 206 154 360
Outros servizos 1.058 1.176 2.234
SECTOR PRIMARIO 1.130 817 1.947
SECTOR SECUNDARIO 663 320 983
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.113 95 2.208
SECTOR SERVIZOS 1.968 3.101 5.069
TOTAL 5.874 4.333 10.207

Contratos

Agricultura e pesca 1.286 1.571 1.719 2.080 1.947
Electricidade 8 X X X X
Industria 1.054 X X X X
Construción 1.120 1.253 1.629 1.787 2.208
Comercio e hostalaría 2.044 2.233 2.150 2.296 2.475
Transporte e comunicacións 228 290 292 288 360
Outros servizos 1.481 2.224 1.898 2.030 2.234
SECTOR PRIMARIO 1.286 1.571 1.719 2.080 1.947
SECTOR SECUNDARIO 1.062 834 1.001 977 983
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.120 1.253 1.629 1.787 2.208
SECTOR SERVIZOS 3.753 4.747 4.340 4.614 5.069
TOTAL 7.221 8.405 8.689 9.458 10.207

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 369 510 635 362 71 1.947
Electricidade X 0 0 0 0 X
Industria X 303 175 72 45 X
Construción 784 728 424 213 59 2.208
Comercio e hostalaría 955 826 448 205 41 2.475
Transporte e comunicacións 51 153 104 40 12 360
Outros servizos 747 834 357 224 72 2.234
SECTOR PRIMARIO 369 510 635 362 71 1.947
SECTOR SECUNDARIO 388 303 175 72 45 983
SECTOR CONSTRUCIÓN 784 728 424 213 59 2.208
SECTOR SERVIZOS 1.753 1.813 909 469 125 5.069
TOTAL 3.294 3.354 2.143 1.116 300 10.207
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

As outras modalidades de contratación descenderon no último ano o -34,5%, 
facendo da comarca unha das que máis retrocedeu.

O peso relativo dos contratos indefinidos a tempo parcial minguou no último 
ano  o  -0,6%,  con  maior  intensidade  que  a  media  do  conxunto  de  Galicia;  os 
contratos en prácticas/formación creceron no quinquenio o 0,1%, por enriba da 
media das comarcas.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 538 535 520 589 664
Indefinido tempo parcial 77 138 161 191 145
Temporal 3.189 5.757 6.104 6.522 7.071
Temporal tempo parcial 2.895 1.225 1.280 1.434 1.683
Prácticas/Formación 259 454 349 377 418
Outros 263 296 275 345 226
TOTAL 7.221 8.405 8.689 9.458 10.207

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

tipos de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 
tipos de contrato e intervalos 

de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 414 250 664
Indefinido tempo parcial 32 113 145
Temporal 4.474 2.597 7.071
Temporal tempo parcial 508 1.175 1.683
Prácticas/Formación 234 184 418
Outros 212 14 226
TOTAL 5.874 4.333 10.207

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 183 258 121 78 24 664
Indefinido tempo parcial 50 49 26 X X X
Temporal 1.964 2.436 1.675 802 194 7.071
Temporal tempo parcial 724 528 246 142 43 1.683
Prácticas/Formación 363 34 13 8 X X
Outros 10 49 62 68 37 226
TOTAL 3.294 3.354 2.143 X X 10.207
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

tipos de contrato e sectores de 
actividade.
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Indef inido tempo completo 25 0 112 227 174 23 103 664
Indef inido tempo parcial X 0 11 X 66 X 58 145
Temporal 1.902 0 688 1.811 1.324 302 1.044 7.071
Temporal tempo parcial 14 0 105 62 789 31 682 1.683
Prácticas/Formación X X 65 102 122 X 123 418
Outros 0 0 X X 0 0 224 226
TOTAL 1.947 X X 2.208 2.475 360 2.234 10.207
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

O grupo ocupacional  de artesáns  e  traballadores  cualificados  das  industrias 
manufactureiras,  construción  e  minaría  experimenta  unha  variación  anual  da 
contratación de 29,8%, e unha tendencia quinquenal de 35,6%. Correspóndense 
con incrementos no peso relativo da contratación, que ten unha variación anual 
de 3,8% e unha tendencia quinquenal de 1,6%.

O  peso  relativo  da  contratación  no  grupo  de  traballadores  cualificados  na 
agricultura e na pesca presenta unha variación anual de -5,9% e unha tendencia 
quinquenal de -1%.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

grupos de ocupación e sexo.

Contratos

17 18 25 17 22

370 467 547 467 506

Técnicos e profesionais de apoio 354 490 482 566 554
Empregados de tipo administrativo 452 496 501 581 709

1.282 1.514 1.508 1.567 1.823

844 1.340 1.450 1.290 787

1.139 1.286 1.549 1.759 2.283

429 483 682 566 653

Traballadores non cualif icados 2.334 2.311 1.945 2.645 2.870
TOTAL 7.221 8.405 8.689 9.458 10.207

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

10 12 22

304 202 506
Técnicos e profesionais de apoio 388 166 554
Empregados de tipo administrativo 131 578 709

454 1.369 1.823

650 137 787

2.056 227 2.283

395 258 653
Traballadores non cualif icados 1.486 1.384 2.870
TOTAL 5.874 4.333 10.207

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA do BAIXO MIÑO por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X 11 X X X X

69 233 97 72 35 506

Técnicos e profesionais de apoio 96 193 167 73 25 554
Empregados de tipo administrativo 265 339 86 16 X X

819 588 248 145 23 1.823

108 241 288 137 13 787

798 716 460 231 78 2.283

128 227 202 67 29 653

Traballadores non cualif icados 1.008 806 591 374 91 2.870
TOTAL X 3.354 X X 300 10.207

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A  maior  parte  da  formación  ocupacional  da  comarca  concéntrase  na  familia 
profesional dos servizos ás empresas, co 47,4% dos cursos e o 39,9% do alumnado; pola 
contra, a familia profesional cunha menor presenza é a dos servizos á comunidade e 
persoais, co 5,3% dos cursos e o 5% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
O BAIXO MIÑO por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 5,3 17 6,1
Administración e oficinas 1 5,3 18 6,5
Servizos ás empresas 9 47,4 111 39,9
Edificación e obras públicas 1 5,3 16 5,8
Industrias da madeira e a cortiza 2 10,5 38 13,7
Produción transferencia e distribución de enerxía e auga 1 5,3 17 6,1
Servizos á comunidade e persoais 1 5,3 14 5,0
Turismo e hostalaría 3 15,8 47 16,9



COMARCA do
CONDADO



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 2.702 13 -3,8 23
Demandas de non parados 677 15 -7,4 23
Demandas totais 3.379 13 -4,5 25

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 1.804 13 66,8 3
Parados menores de 26 anos 457 13 16,9 5
Parados de longa duración >=26 anos 1.043 13 38,6 37

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 4.960 19 40,4 36
Contratos a menores de 26 anos 3.966 18 32,3 9
Contratos na industria 819 19 13,3 22
Contratos na construción 1.383 15 22,5 11
Contratos no comercio e hostalaría 1.284 16 20,9 17
Contratos no transporte e comunicacións 337 19 5,5 26
Contratos noutros servizos 1.948 21 31,7 33

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 448 21 +25,8 14
Contratos indefinidos t. parcial 121 13 +11,0 30
Contratos temporais 4.009 16 +4,6 28
Contratos temporais t. parcial 1.059 15 +3,9 45
Contratos prácticas/formación 176 24 -29,3 45
Contratos outros 327 19 +31,3 6
Contratos totais 6.140 19 +5,6 29

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 1.427 15 +8,6 1
Autónomos 2.460 14 +9,7 13
Asalariados 7.265 21 +4,4 11



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.289 1.305
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 942 966
Peóns de industrias manufactureiras 740 796
Caixeiros (agás bancos e correos) 432 415
Taquígrafos e mecanógrafos 407 383
Camareiros, barmans e asimilados 360 375
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 310 369
Peóns do transp. e descargadores 372 338
Asistentes domiciliarios 237 259
Operarios de robots industriais 231 225

Peóns de industrias manufactureiras 248
Peóns da construción de edificios 192
Albaneis e canteiros 141
Camareiros, barmans e asimilados 136
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 101
Peóns do transp. e descargadores 100
Fontaneiros e instaladores de canalizacións 88
Cortadores, tronzadores e outros traballadores forestais 87
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 84
Mecánicos e axustadores de vehículos de motor 83

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.267
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 891
Peóns de industrias manufactureiras 548
Caixeiros (agás bancos e correos) 400
Taquígrafos e mecanógrafos 324
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 317
Asistentes domiciliarios 257
Camareiros, barmans e asimilados 239
Peóns do transp. e descargadores 238
Empregados para o coidado de nenos 203

Mulleres
III-05 a II-06



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 317 300
Taquígrafos e mecanógrafos 179 162
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 139 153
Camareiros, barmans e asimilados 140 149
Condutores de camións 126 127
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 127 122
Albaneis e canteiros 105 108
Peóns da construción de edificios 77 92
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 80 71
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 53 69

Peóns de industrias manufactureiras 223
Condutores de camións 121
Albaneis e canteiros 107
Peóns da construción de edificios 83
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 62
Camareiros, barmans e asimilados 53
Compositores, músicos e cantantes 52
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 52
Fontaneiros e instaladores de canalizacións 37
Taquígrafos e mecanógrafos 34

Homes
III-05 a II-06

Taquígrafos e mecanógrafos 128
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 111
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 101
Camareiros, barmans e asimilados 96
Peóns de industrias manufactureiras 77
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 57
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 33
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 25
Asistentes domiciliarios 21
Auxs. de enfermaría hospitalaria 19

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

O número de empresas creceu 8,6% no último ano, o que supón un dos maiores 
incrementos no conxunto das comarcas. As empresas da construción e dos servizos 
experimentaron  subidas  do  8,5%  e  do  10,2%  respectivamente,  superiores  ás 
medias galegas para estas categorías; dentro dos servizos, destaca o crecemento 
das empresas do comercio e hostalaría, do 6,7%, e dos outros servizos, do 15,9%.

A participación das empresas da comarca en Galicia creceu no último ano o 
0,1%, por enriba da media galega.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA do CONDADO por 

sectores de actividade.
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Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 41 44
Electricidade 2 2
Industria 212 218
Construción 255 277
Comercio e hostalaría 437 466
Transporte e comunicacións 70 76
Outros servizos 298 345
SECTOR PRIMARIO 41 44
SECTOR SECUNDARIO 214 220
SECTOR CONSTRUCIÓN 255 277
SECTOR SERVIZOS 805 887
TOTAL 1.314 1.427



5.2.2.- Traballadores autónomos
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA do 

CONDADO por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 34 40
Electricidade 0 0
Industria 210 234
Construción 428 477
Comercio e hostalaría 1.047 1.132
Transporte e comunicacións 194 206
Outros servizos 330 372
SECTOR PRIMARIO 34 40
SECTOR SECUNDARIO 210 234
SECTOR CONSTRUCIÓN 428 477
SECTOR SERVIZOS 1.571 1.710
TOTAL 2.243 2.460



5.2.3.- Traballadores asalariados
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA do 

CONDADO por sectores de 
actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 573 550
Electricidade 17 18
Industria 1.614 1.671
Construción 1.621 1.662
Comercio e hostalaría 1.322 1.379
Transporte e comunicacións 315 351
Outros servizos 1.494 1.635
SECTOR PRIMARIO 573 550
SECTOR SECUNDARIO 1.631 1.689
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.621 1.662
SECTOR SERVIZOS 3.131 3.365
TOTAL 6.956 7.265



5.3.- Demandas

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

O peso relativo dos homes demandantes de traballo destaca por descender o 
-2,1%  no  último  ano,  unha  das  maiores  intensidades  de  retroceso  para  este 
colectivo; por tanto, as mulleres gañan peso relativo: o 2,1%, por enriba da media 
galega. O peso relativo dos homes demandantes parados descende o -1,6%, o que 
sitúa a comarca entre as que máis baixaron para esta categoría.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
CONDADO por situación 

laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 2.809 2.702
Non parados, ocupados 354 315
Non parados, desempregados 347 336
Non parados, traballadores agrarios 30 26
PARADOS 2.809 2.702
NON PARADOS 731 677
TOTAL 3.540 3.379

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
CONDADO por situación 

laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 996 898
Parados, mulleres 1.813 1.804
Non parados, homes 320 288
Non parados, mulleres 411 389
HOMES 1.316 1.186
MULLERES 2.224 2.193
TOTAL 3.540 3.379

TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
CONDADO por situación 

laboral e idade..

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 523 457
Parados, entre 26 e 35 anos 852 763
Parados, entre 36 e 45 anos 635 637
Parados, entre 46 e 55 anos 457 498
Parados, de 56 ou máis anos 342 347
Non parados, menores de 26 anos 183 184
Non parados, entre 26 e 35 anos 199 186
Non parados, entre 36 e 45 anos 158 140
Non parados, entre 46 e 55 anos 105 98
Non parados, de 56 ou máis anos 86 69
Menores de 26 anos 706 641
Entre 26 e 35 anos 1.051 949
Entre 36 e 45 anos 793 777
Entre 46 e 55 anos 562 596
De 56 ou máis anos 428 416
TOTAL 3.540 3.379



Na comarca sibresae o descenso de demandantes de traballo entre as persoas 
de 56 ou máis anos, do -2,8%, por tratarse dun retroceso que se atopa entre os 
máis importantes de Galicia para este grupo de idade. No caso dos traballadores 
non parados de 56 ou máis anos acontece un descenso do -19,8%, intensidade de 
mingua salientable.

O peso relativo das persoas demandantes de 56 ou máis anos creceu o 0,5%, un 
dos  incrementos  máis  moderados  para  este  grupo  de  idade;  no  caso  dos 
demandantes non parados menores de 26 anos o peso relativo medrou o 0,3%, por 
enriba da media galega; para os demandantes parados de 56 ou máis anos o peso 
relativo destaca por descender o -0,4%.

O 66,8% dos demandantes de emprego parados son mulleres, valor 3,7 puntos 
superior ao galego. O intervalo de menores de 26 anos tamén presentan un valor 
superior ao galego, neste caso a 3,5 puntos. En sentido inverso, o peso relativo do 
intervalo de maiores de 55 anos é inferior ao galego, cunha distancia de -4,2 
puntos porcentuais.

Tomando como referencia o valor para o conxunto de Galicia, destaca o baixo 
peso relativo do intervalo de maiores de 55 anos, a unha distancia de -7,3 puntos 
porcentuais.
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TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA do CONDADO por 

sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 207 250 457
De 26 a 35 anos 210 553 763
De 36 a 45 anos 155 482 637
De 46 a 55 anos 170 328 498
De 56 ou máis anos 156 191 347
TOTAL 898 1.804 2.702

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA do 

CONDADO por sexo e 
intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 90 94 184
De 26 a 35 anos 61 125 186
De 36 a 45 anos 46 94 140
De 46 a 55 anos 49 49 98
De 56 ou máis anos 42 27 69
TOTAL 288 389 677

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA do CONDADO por 

sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 456 174 268 898
Mulleres 691 338 775 1.804
TOTAL 1.147 512 1.043 2.702

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano
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Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 325 79 53 457
De 26 a 35 anos 400 166 197 763
De 36 a 45 anos 228 138 271 637
De 46 a 55 anos 143 96 259 498
De 56 ou máis anos 51 33 263 347
TOTAL 1.147 512 1.043 2.702

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA do 

CONDADO por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.



5.3.2.- Demandas por formación académica

Dúas  categorías  experimentan  un  incremento  no  número  de  demandas  no 
último  ano:  BUP/Bacharelato/COU,  cun  5,1%  de  variación;  e  titulación 
universitaria, cun 1,9%. Ambas aumentan tamén o seu peso relativo, un 0,8% e un 
0,4% respectivamente. 
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
CONDADO por situación 

laboral e formación 
académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 1.182 1.135
Parados titulación de ensino obrigatorio 923 898
Parados BUP/bacharelato superior/COU 198 187
Parados formación profesional 363 334
Parados titulación universitaria e outras titulacións 143 148
Non parados ata certificado escolar 254 220
Non parados titulación de ensino obrigatorio 243 206
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 75 100
Non parados formación profesional 91 84
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 68 67
Ata certificado escolar 1.436 1.355
Titulación de ensino obrigatorio 1.166 1.104
BUP/bacharelato superior/COU 273 287
Formación profesional 454 418
Titulación universitaria e outras titulacións 211 215
TOTAL 3.540 3.379



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

As  demandas  no  sector  servizos  increméntanse  un  5,3%  no  último  ano, 
aumentando o seu peso relativo nun 4,8%. Perden peso relativo as demandas do 
sector secundario, -1,3%; e as realizadas por persoas sen emprego anterior, -3%.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
CONDADO por situación 

laboral e grandes sectores de 
actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 125 140
Parados sector secundario 551 502
Parados sector construción 340 308
Parados sector servizos 1.276 1.376
Parados sen emprego anterior 517 376
Non parados sector primario 45 45
Non parados sector secundario 117 91
Non parados sector construción 84 60
Non parados sector servizos 352 339
Non parados sen emprego anterior 133 142
Sector primario 170 185
Sector secundario 668 593
Sector construción 424 368
Sector servizos 1.628 1.715
Sen emprego anterior 650 518
TOTAL 3.540 3.379



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

O  peso  relativo  dos  contratos  asinados  polas  persoas  de  56  ou  máis  anos 
minguou no quinquenio o -0,2%, o que fai que a comarca estea entre nas que máis 
descendeu a contratación neste grupo de idade.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 
sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.151 832 1.983
De 26 a 35 anos 1.216 992 2.208
De 36 a 45 anos 746 409 1.155
De 46 a 55 anos 416 207 623
De 56 ou máis anos 131 40 171
TOTAL 3.660 2.480 6.140

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 1.865 1.727 1.858 1.994 1.983
De 26 a 35 anos 1.544 1.521 1.877 2.020 2.208
De 36 a 45 anos 841 942 1.045 1.072 1.155
De 46 a 55 anos 400 485 508 564 623
De 56 ou máis anos 174 138 130 165 171
TOTAL 4.824 4.813 5.418 5.815 6.140

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 3.073 3.033 3.329 3.648 3.660
Mulleres 1.751 1.780 2.089 2.167 2.480
TOTAL 4.824 4.813 5.418 5.815 6.140

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

Os contratos no sector primario medraron no último ano o 71,1%; os contratos 
na  construción  descenderon  no  último  ano  o  -14,6%;  para  o  transporte  e 
comunicacións no último ano a contratación creceu o 49,1%.

O peso relativo dos contratos destaca por incrementarse o 2,3% no último ano, 
intensidade maior que para o conxunto de Galicia; na construción produciuse unha 
perda  de peso  do  -5,3% no  último  ano,  das  máis  salientables  da Comunidade 
Autónoma; para o transporte e comunicacións o peso relativo creceu o 1,6% no 
último ano.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DO CONDADO

TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 130 231 361
Electricidade X X 8
Industria X X 819
Construción 1.328 55 1.383
Comercio e hostalaría 450 834 1.284
Transporte e comunicacións 234 103 337
Outros servizos 901 1.047 1.948
SECTOR PRIMARIO 130 231 361
SECTOR SECUNDARIO 617 210 827
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.328 55 1.383
SECTOR SERVIZOS 1.585 1.984 3.569
TOTAL 3.660 2.480 6.140

Contratos

Agricultura e pesca 163 203 324 211 361
Electricidade 11 9 X 0 X
Industria 862 804 X 796 X
Construción 1.144 1.204 1.262 1.620 1.383
Comercio e hostalaría 902 952 1.055 1.130 1.284
Transporte e comunicacións 166 159 191 226 337
Outros servizos 1.576 1.482 1.671 1.832 1.948
SECTOR PRIMARIO 163 203 324 211 361
SECTOR SECUNDARIO 873 813 915 796 827
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.144 1.204 1.262 1.620 1.383
SECTOR SERVIZOS 2.644 2.593 2.917 3.188 3.569
TOTAL 4.824 4.813 5.418 5.815 6.140

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 136 73 76 54 22 361
Electricidade X X 0 0 0 8
Industria X X 144 76 14 819
Construción 408 422 314 188 51 1.383
Comercio e hostalaría 497 459 199 104 X X
Transporte e comunicacións 28 165 115 26 X X
Outros servizos 597 813 307 175 56 1.948
SECTOR PRIMARIO 136 73 76 54 22 361
SECTOR SECUNDARIO 317 276 144 76 14 827
SECTOR CONSTRUCIÓN 408 422 314 188 51 1.383
SECTOR SERVIZOS 1.122 1.437 621 305 84 3.569
TOTAL 1.983 2.208 1.155 623 171 6.140
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Nesta comarca destaca o descenso que experimentou no quinquenio o peso 
relativo dos contratos en prácticas/formación, do -0,4%, un dos comportamentos 
máis favorables para esta modalidade en Galicia.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 392 401 410 356 448
Indefinido tempo parcial 69 112 111 109 121
Temporal 2.268 3.025 3.582 3.833 4.009
Temporal tempo parcial 1.545 844 893 1.019 1.059
Prácticas/Formación 216 206 177 249 176
Outros 334 225 245 249 327
TOTAL 4.824 4.813 5.418 5.815 6.140

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

tipos de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

tipos de contrato e intervalos 
de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 317 131 448
Indefinido tempo parcial 35 86 121
Temporal 2.618 1.391 4.009
Temporal tempo parcial 282 777 1.059
Prácticas/Formación 118 58 176
Outros 290 37 327
TOTAL 3.660 2.480 6.140

TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

tipos de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo X 0 111 114 114 30 74 X
Indef inido tempo parcial X 0 14 9 51 8 35 X
Temporal 349 7 573 1.150 615 254 1.061 4.009
Temporal tempo parcial X X 75 58 454 41 427 1.059
Prácticas/Formación 0 0 45 52 50 X 25 X
Outros 0 0 X 0 0 0 326 X
TOTAL 361 X X 1.383 1.284 X 1.948 6.140
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Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 117 177 88 52 14 448
Indefinido tempo parcial 25 59 24 11 X X
Temporal 1.265 1.444 769 420 111 4.009
Temporal tempo parcial 397 371 190 79 22 1.059
Prácticas/Formación 153 18 X X X X
Outros 26 139 82 59 21 327
TOTAL 1.983 2.208 X X 171 6.140
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

O grupo de traballadores cualificados na agricultura e na pesca experimenta 
unha variación anual da contratación dun 208,9%, que se reflicte nun incremento 
do  peso  relativo  na  contratación  dun  1,5%.  A  tendencia  quinquenal  do  peso 
relativo na contratación do grupo de traballadores non cualificados é dun -1,8%.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 
grupos de ocupación e sexo.

Contratos

11 11 23 19 26

397 402 389 427 509

Técnicos e profesionais de apoio 240 191 249 276 302
Empregados de tipo administrativo 317 349 365 389 480

878 921 1.061 1.158 1.229

29 36 218 45 139

929 964 1.097 1.281 1.234

356 397 508 538 546

Traballadores non cualif icados 1.667 1.542 1.508 1.682 1.675
TOTAL 4.824 4.813 5.418 5.815 6.140

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

15 11 26

360 149 509
Técnicos e profesionais de apoio 159 143 302
Empregados de tipo administrativo 95 385 480

330 899 1.229

64 75 139

1.170 64 1.234

465 81 546
Traballadores non cualif icados 1.002 673 1.675
TOTAL 3.660 2.480 6.140

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA do CONDADO por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

0 15 9 0 X X

71 253 106 62 17 509

Técnicos e profesionais de apoio 114 111 49 16 12 302
Empregados de tipo administrativo 168 239 62 9 X X

536 431 170 73 19 1.229

61 28 21 23 6 139

358 363 266 193 54 1.234

117 216 146 56 11 546

Traballadores non cualif icados 558 552 326 191 48 1.675
TOTAL 1.983 2.208 1.155 623 171 6.140

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A  maior  parte  da  formación  ocupacional  da  comarca  concéntrase  na  familia 
profesional de edificación e obras públicas, co 20% dos cursos e o 42,8% do alumnado; 
pola contra, a familia profesional cunha menor presenza é a agraria, co 10% dos cursos 
e o 5,8% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA do 
CONDADO por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 10,0 12 5,8
Administración e oficinas 1 10,0 14 6,7
Comercio 1 10,0 14 6,7
Edificación e obras públicas 2 20,0 89 42,8
Industrias da madeira e a cortiza 1 10,0 15 7,2
Servizos á comunidade e persoais 2 20,0 33 15,9
Transportes e comunicacións 1 10,0 16 7,7
Turismo e hostalaría 1 10,0 15 7,2



COMARCA de
DEZA



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 1.472 23 +3,0 6
Demandas de non parados 566 23 -4,2 18
Demandas totais 2.038 24 +0,9 5

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 880 24 59,8 30
Parados menores de 26 anos 253 15 17,2 3
Parados de longa duración >=26 anos 542 28 36,8 42

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 6.078 16 34,2 50
Contratos a menores de 26 anos 5.476 14 30,8 17
Contratos na industria 1.414 14 15,9 16
Contratos na construción 2.956 10 33,2 2
Contratos no comercio e hostalaría 1.374 15 15,4 46
Contratos no transporte e comunicacións 552 13 6,2 20
Contratos noutros servizos 2.251 16 25,3 45

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 851 14 +1,4 40
Contratos indefinidos t. parcial 104 17 +23,8 17
Contratos temporais 5.835 13 +5,8 25
Contratos temporais t. parcial 1.331 13 +9,6 33
Contratos prácticas/formación 456 11 -4,2 29
Contratos outros 317 21 -2,2 36
Contratos totais 8.894 14 +5,2 31

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 1.933 13 +7,7 2
Autónomos 3.067 13 +8,8 21
Asalariados 12.452 12 -1,4 46



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 435 521
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 266 362
Taquígrafos e mecanógrafos 276 276
Peóns do transp. e descargadores 130 233
Peóns de industrias manufactureiras 141 190
Caixeiros (agás bancos e correos) 85 129
Camareiros, barmans e asimilados 118 120
Albaneis e canteiros 100 116
Condutores de camións 99 114
Peóns da construción de edificios 118 104

Peóns do transp. e descargadores 122
Albaneis e canteiros 114
Condutores de camións 110
Peóns da construción de edificios 103
Peóns de industrias manufactureiras 74
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 67
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 59
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 56
Trab. en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas 48
Taquígrafos e mecanógrafos 47

Homes
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 462
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 337
Taquígrafos e mecanógrafos 229
Caixeiros (agás bancos e correos) 126
Peóns de industrias manufactureiras 116
Peóns do transp. e descargadores 111
Empregados para o coidado de nenos 98
Empregados de información e recepcionistas en oficinas 96
Asistentes domiciliarios 88
Camareiros, barmans e asimilados 80

Mulleres
III-05 a II-06



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 276 310
Taquígrafos e mecanógrafos 291 218
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 165 178
Condutores de camións 162 178
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 130 146
Camareiros, barmans e asimilados 119 127
Albaneis e canteiros 99 120
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 115 87
Peóns do transp. e descargadores 84 79
Representantes de comercio e técnicos de venda 66 77

Peóns de industrias manufactureiras 227
Condutores de camións 170
Albaneis e canteiros 112
Peóns da construción de edificios 72
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 70
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 63
Peóns do transp. e descargadores 63
Taquígrafos e mecanógrafos 55
Compositores, músicos e cantantes 52
Representantes de comercio e técnicos de venda 52

Homes
III-05 a II-06

Taquígrafos e mecanógrafos 163
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 124
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 115
Camareiros, barmans e asimilados 84
Peóns de industrias manufactureiras 83
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 51
Asistentes domiciliarios 46
Operarios de máq. de coser e bordar 43
Secretarios administrativos e asimilados 39
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 37

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

O número de empresas creceu o 7,7% no último ano, por enriba da media 
galega.  Por  sectores,  destaca  o  incremento  das  empresas  do  primario  e  dos 
servizos, do 14,8% e do 9,3% respectivamente, por estar entre as maiores subidas 
para  o  conxunto  das  comarcas;  dentro  dos  servizos  destaca  o  aumento  das 
empresas do comercio e hostalaría, do 6,7%, e dos outros servizos, do 14,3%.

A participación das empresas comarcais no total galego medra no último ano o 
0,1%, o que supón un dos incrementos máis importantes.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DE DEZA

TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA de DEZA por 
sectores de actividade.
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Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 106 122
Electricidade 4 4
Industria 266 270
Construción 377 399
Comercio e hostalaría 563 600
Transporte e comunicacións 116 123
Outros servizos 363 415
SECTOR PRIMARIO 106 122
SECTOR SECUNDARIO 270 274
SECTOR CONSTRUCIÓN 377 399
SECTOR SERVIZOS 1.041 1.138
TOTAL 1.794 1.933



5.2.2.- Traballadores autónomos
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA de 

DEZA por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 157 175
Electricidade 2 2
Industria 332 360
Construción 611 663
Comercio e hostalaría 1.151 1.234
Transporte e comunicacións 231 254
Outros servizos 336 381
SECTOR PRIMARIO 157 175
SECTOR SECUNDARIO 334 362
SECTOR CONSTRUCIÓN 611 663
SECTOR SERVIZOS 1.717 1.869
TOTAL 2.819 3.067



5.2.3.- Traballadores asalariados

O número de traballadores asalariados descendeu o -1,4% no último ano, un 
dos maiores decaementos en Galicia. O sector da construción perde o -6,3% dos 
asalariados, o que significa un retroceso importante no conxunto das comarcas; 
para  o  sector  dos  servizos  o  crecemento  é  do  0,7%,  estando  entre  os  peores 
comportamentos para esta categoría en Galicia;  dentro dos servizos destaca o 
retroceso dos asalariados do comercio e hostalaría, do -7,8%.

En canto ao peso relativo, os asalariados do sector primario medran o 0,1%, por 
enriba da media galega; pola contra, os asalariados da construción perden o -0,9%
,  baixada  das  máis  significativas,  igual  que  lles  acontece  aos  asalariados  do 
comercio e hostalaría, cunha redución do -0,9%.

A  participación  dos  asalariados  comarcais  no  total  de  Galicia  descendeu 
significativamente no último ano: o -0,1%, situando a comarca entre as que máis 
baixaron.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA de 

DEZA por sectores de 
actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 3.592 3.549
Electricidade 21 23
Industria 2.921 2.904
Construción 2.309 2.164
Comercio e hostalaría 1.771 1.634
Transporte e comunicacións 409 441
Outros servizos 1.607 1.739
SECTOR PRIMARIO 3.592 3.549
SECTOR SECUNDARIO 2.942 2.926
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.309 2.164
SECTOR SERVIZOS 3.787 3.813
TOTAL 12.630 12.452



5.3.- Demandas

Os demandantes de traballo incrementaron o seu número no último ano nunha 
porcentaxe do 0,9%, por enriba da media galega.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Na comarca destaca o incremento dos demandantes parados, do 3%, superior 
ao valor correspondente ao conxunto de Galicia.

As mulleres demandantes de traballo aumentaron o seu volume nun 4,5%, un 
dos  incrementos  máis  relevantes  do  conxunto  das  comarcas.  As  mulleres 
demandantes paradas medran o 8,9%,  o que supón unha intensidade das máis 
salientables na Comunidade Autónoma.

O peso relativo dos homes demandantes de traballo experimentou un descenso 
importante: do -2%; en consecuencia, o peso relativo das mulleres demandantes 
de traballo creceu o 2%, por enriba da media galega para este colectivo. Destacan 
o  descenso  do  peso  relativo  dos  homes  demandantes  parados,  do  -1,7%,  e  o 
aumento do peso relativo das mulleres demandantes paradas, do 3,2%.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA de DEZA 

por situación laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 1.429 1.472
Non parados, ocupados 264 243
Non parados, desempregados 308 304
Non parados, traballadores agrarios 19 19
PARADOS 1.429 1.472
NON PARADOS 591 566
TOTAL 2.020 2.038

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA de DEZA 
por situación laboral e sexo..

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 621 592
Parados, mulleres 808 880
Non parados, homes 278 275
Non parados, mulleres 313 291
HOMES 899 867
MULLERES 1.121 1.171
TOTAL 2.020 2.038



Destaca o incremento de demandantes de traballo menores de 26 anos, do 
6,7%, pois é un dos máis importantes de Galicia para este grupo de idade. No caso 
dos demandantes de traballo parados sobresae o crecemento dos menores de 26 
anos, do 15%; para os demandantes non parados, as persoas de 56 ou máis anos 
retroceden o -16,2%.

O peso relativo dos demandantes menores de 26 anos crece o 1,1%, sendo un 
dos  maiores  incrementos  para  este  grupo  de  idade;  os  pesos  relativos  dos 
demandantes de 46 a 55 anos e dos demandantes de 56 ou máis anos medran o 
0,2% e o 0,1% respectivamente, trátase dun dos crecementos máis  moderados 
para estes grupos. O peso relativo dos demandantes parados menores de 26 anos 
medrou o 1,5% e o dos demandantes parados de 46 a 55 anos retrocedeu o -0,4%. 
Para os non parados de 56 ou máis anos o peso relativo minguou o -0,6%.

As mulleres representan o 59,8% dos demandantes parados, a unha distancia do 
valor galego de -3,3 puntos porcentuais. O peso relativo do intervalo de 46 a 55 
anos tamén é inferior á porcentaxe de Galicia, cunha distancia de -3,2 puntos. 
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA de DEZA 
por situación laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 220 253
Parados, entre 26 e 35 anos 408 396
Parados, entre 36 e 45 anos 289 299
Parados, entre 46 e 55 anos 261 256
Parados, de 56 ou máis anos 251 268
Non parados, menores de 26 anos 170 163
Non parados, entre 26 e 35 anos 166 160
Non parados, entre 36 e 45 anos 114 101
Non parados, entre 46 e 55 anos 67 80
Non parados, de 56 ou máis anos 74 62
Menores de 26 anos 390 416
Entre 26 e 35 anos 574 556
Entre 36 e 45 anos 403 400
Entre 46 e 55 anos 328 336
De 56 ou máis anos 325 330
TOTAL 2.020 2.038

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA de DEZA por sexo 

e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 99 154 253
De 26 a 35 anos 113 283 396
De 36 a 45 anos 101 198 299
De 46 a 55 anos 129 127 256
De 56 ou máis anos 150 118 268
TOTAL 592 880 1.472



O peso do intervalo de menores de 26 anos supera ao galego en 6,9 puntos 
porcentuais.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DE DEZA10

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA de DEZA 

por sexo e intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 71 92 163
De 26 a 35 anos 69 91 160
De 36 a 45 anos 53 48 101
De 46 a 55 anos 46 34 80
De 56 ou máis anos 36 26 62
TOTAL 275 291 566

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA de DEZA por sexo 
e tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 190 42 21 253
De 26 a 35 anos 206 90 100 396
De 36 a 45 anos 118 68 113 299
De 46 a 55 anos 94 45 117 256
De 56 ou máis anos 49 28 191 268
TOTAL 657 273 542 1.472

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA de DEZA 

por intervalos de idade e 
tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 281 98 213 592
Mulleres 376 175 329 880
TOTAL 657 273 542 1.472

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

As demandas realizadas por titulados de ensino obrigatorio increméntanse un 
2,1%.
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA de DEZA 

por situación laboral e 
formación académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 542 594
Parados titulación de ensino obrigatorio 469 481
Parados BUP/bacharelato superior/COU 123 104
Parados formación profesional 159 141
Parados titulación universitaria e outras titulacións 136 152
Non parados ata certificado escolar 177 152
Non parados titulación de ensino obrigatorio 200 202
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 87 80
Non parados formación profesional 58 86
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 69 46
Ata certificado escolar 719 746
Titulación de ensino obrigatorio 669 683
BUP/bacharelato superior/COU 210 184
Formación profesional 217 227
Titulación universitaria e outras titulacións 205 198
TOTAL 2.020 2.038



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Destaca o incremento das demandas no sector secundario, do 11,5% no último 
ano,  así  como do seu peso relativo,  dun 1,7%.  Aumentan tamén,  un 3,9%,  as 
demandas no sector da construción.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA de DEZA 
por situación laboral e grandes 

sectores de actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 43 45
Parados sector secundario 238 262
Parados sector construción 208 213
Parados sector servizos 699 723
Parados sen emprego anterior 241 229
Non parados sector primario 19 23
Non parados sector secundario 85 98
Non parados sector construción 72 78
Non parados sector servizos 287 253
Non parados sen emprego anterior 128 114
Sector primario 62 68
Sector secundario 323 360
Sector construción 280 291
Sector servizos 986 976
Sen emprego anterior 369 343
TOTAL 2.020 2.038



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Na comarca destaca o descenso do peso relativo dos contratos asinados polas 
persoas de 56 ou máis anos no quinquenio, do -0,2%, unha das maiores perdas 
para este grupo de idade en Galicia.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA de DEZA por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA de DEZA por sexo e 

intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.770 968 2.738
De 26 a 35 anos 1.951 1.111 3.062
De 36 a 45 anos 1.234 646 1.880
De 46 a 55 anos 679 270 949
De 56 ou máis anos 221 44 265
TOTAL 5.855 3.039 8.894

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 2.331 2.353 2.512 2.737 2.738
De 26 a 35 anos 2.276 2.495 2.796 2.966 3.062
De 36 a 45 anos 1.421 1.428 1.591 1.689 1.880
De 46 a 55 anos 802 792 814 822 949
De 56 ou máis anos 275 222 253 240 265
TOTAL 7.105 7.290 7.966 8.454 8.894

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 5.272 5.282 5.647 5.702 5.855
Mulleres 1.833 2.008 2.319 2.752 3.039
TOTAL 7.105 7.290 7.966 8.454 8.894

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA de DEZA por sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

O peso relativo dos contratos aos homes é do 65,8%, 12,2 puntos porcentuais 
por  enriba  da  media  galega,  estando  entre  os  máis  altos  do  conxunto  das 
comarcas. Supera esta porcentaxe a contratación ao colectivo masculino no sector 
primario, co 80,1%; na construción, co 94,4%; e no transporte e comunicacións, co 
71,9%. 

O peso relativo dos contratos asinados por mulleres é do 34,2%, 12,2 puntos 
porcentuais por baixo da media galega e destaca por estar entre as porcentaxes 
máis baixas das comarcas. Non acada este valor a contratación feminina no sector 
primario, co 19,9%; na construción, co 5,6%; e no transporte e comunicacións co 
28,1%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA de DEZA por 
sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA de DEZA por 

sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 270 67 337
Electricidade X X 10
Industria X X 1.414
Construción 2.790 166 2.956
Comercio e hostalaría 493 881 1.374
Transporte e comunicacións 397 155 552
Outros servizos 1.003 1.248 2.251
SECTOR PRIMARIO 270 67 337
SECTOR SECUNDARIO 902 522 1.424
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.790 166 2.956
SECTOR SERVIZOS 1.893 2.284 4.177
TOTAL 5.855 3.039 8.894

Contratos

Agricultura e pesca 258 226 231 276 337
Electricidade 12 13 11 6 10
Industria 1.520 1.614 1.657 1.486 1.414
Construción 2.630 2.840 2.980 2.956 2.956
Comercio e hostalaría 1.041 1.007 1.078 1.300 1.374
Transporte e comunicacións 337 357 408 430 552
Outros servizos 1.307 1.233 1.601 2.000 2.251
SECTOR PRIMARIO 258 226 231 276 337
SECTOR SECUNDARIO 1.532 1.627 1.668 1.492 1.424
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.630 2.840 2.980 2.956 2.956
SECTOR SERVIZOS 2.685 2.597 3.087 3.730 4.177
TOTAL 7.105 7.290 7.966 8.454 8.894

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA de DEZA por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 100 126 68 37 6 337
Electricidade X 0 6 X 0 10
Industria X 535 252 X 18 1.414
Construción 857 937 686 375 101 2.956
Comercio e hostalaría 538 517 221 81 17 1.374
Transporte e comunicacións 93 185 171 87 16 552
Outros servizos 624 762 476 282 107 2.251
SECTOR PRIMARIO 100 126 68 37 6 337
SECTOR SECUNDARIO 526 535 258 87 18 1.424
SECTOR CONSTRUCIÓN 857 937 686 375 101 2.956
SECTOR SERVIZOS 1.255 1.464 868 450 140 4.177
TOTAL 2.738 3.062 1.880 949 265 8.894
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

O peso  relativo  dos  contratos  en  prácticas/formación mantívose  estable  no 
quinquenio, o que fai que a comarca estea entre as que experimentaron unha das 
mellores tendencias para esta categoría.

Os contratos realizados aos homes superan a porcentaxe media de contratación 
do colectivo, nas modalidades indefinida a tempo completo, co 68%, temporal a 
tempo completo, co 74%, e nas outras modalidades, co 90,9%. Os contratos ás 
mulleres non acadan a porcentaxe media de contratación feminina, do 34,2%, nas 
modalidades indefinida a tempo completo, co 32%; temporal a tempo completo, 
co 26%; e nas outras modalidades, co 9,1%.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA de DEZA por tipos 

de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 763 904 967 839 851
Indefinido tempo parcial 67 106 114 84 104
Temporal 3.595 4.853 5.214 5.517 5.835
Temporal tempo parcial 1.925 686 919 1.214 1.331
Prácticas/Formación 368 446 478 476 456
Outros 387 295 274 324 317
TOTAL 7.105 7.290 7.966 8.454 8.894

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA de DEZA por tipos 

de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA de DEZA por tipos 
de contrato e intervalos de 

idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 579 272 851
Indefinido tempo parcial 29 75 104
Temporal 4.320 1.515 5.835
Temporal tempo parcial 345 986 1.331
Prácticas/Formación 294 162 456
Outros 288 29 317
TOTAL 5.855 3.039 8.894

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 199 364 165 94 29 851
Indefinido tempo parcial 25 35 26 13 X X
Temporal 1.676 2.091 1.294 622 152 5.835
Temporal tempo parcial 436 410 310 142 33 1.331
Prácticas/Formación 376 58 15 6 X X
Outros 26 104 70 72 45 317
TOTAL 2.738 3.062 1.880 949 265 8.894
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA de DEZA por tipos 

de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 40 7 229 235 175 57 108 851
Indef inido tempo parcial X X 9 9 55 10 16 104
Temporal 269 X 992 2.514 659 414 986 X
Temporal tempo parcial 13 0 98 40 373 66 741 1.331
Prácticas/Formación 12 0 86 158 112 X 83 X
Outros 0 0 0 0 0 0 317 317
TOTAL X 10 1.414 2.956 1.374 X 2.251 8.894
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Dous grupos ocupacionais experimentan unha variación anual destacada no que 
respecta  á  contratación.  O  grupo  de  artesáns  e  traballadores  cualificados  das 
industrias  manufactureiras,  construción  e  minaría  experimenta  unha  variación 
anual  de  -13,9%,  o  que  se  corresponde  cunha  perda  do  peso  relativo  na 
contratación de -6,3%. Pola súa parte, o grupo de traballadores non cualificados 
presenta unha variación anual positiva, de 29,9%, o que significa un incremento do 
seu peso relativo na contratación, un 4,2%.

Os grupos ocupacionais que contribúen ao alto peso dos contratos a homes son: 
artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, construción e 
minaría, cun 91,8%; traballadores cualificados na agricultura e na pesca, cun 84%; 
operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, cun 82,9%; dirección das 
empresas  e  das  administracións  públicas,  cun  76,5%;  traballadores  non 
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA de DEZA por grupos 

de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA de DEZA por grupos 

de ocupación e sexo.

Contratos

16 24 39 28 34

517 524 561 649 646

Técnicos e profesionais de apoio 236 202 280 287 392
Empregados de tipo administrativo 568 472 593 738 863

764 885 1.022 1.225 1.317

47 61 49 77 106

2.432 2.740 2.926 2.926 2.518

1.026 1.018 1.083 1.027 1.073

Traballadores non cualif icados 1.499 1.364 1.413 1.497 1.945
TOTAL 7.105 7.290 7.966 8.454 8.894

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

26 8 34

429 217 646
Técnicos e profesionais de apoio 221 171 392
Empregados de tipo administrativo 246 617 863

278 1.039 1.317

89 17 106

2.312 206 2.518

889 184 1.073
Traballadores non cualif icados 1.365 580 1.945
TOTAL 5.855 3.039 8.894

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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cualificados, cun 70,2%; e técnicos e profesionais científicos e intelectuais,  cun 
66,4%.  Os  dous  grupos  ocupacionais  que  presentan  valores  importantes  na 
contratación de mulleres son traballadores dos servizos de restauración, persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  78,9%,  e  empregados  de  tipo 
administrativo, cun 71,5%.
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA de DEZA por grupos 
de ocupación e intervalos de 

idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X 16 9 8 0 34

89 295 119 101 42 646

Técnicos e profesionais de apoio 125 184 57 15 11 392
Empregados de tipo administrativo 306 373 124 56 X X

509 421 246 111 30 1.317

33 40 18 12 X X

752 717 620 336 93 2.518

257 431 254 95 36 1.073

Traballadores non cualif icados 666 585 433 215 46 1.945
TOTAL X 3.062 1.880 949 X 8.894

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A  maior  parte  da  formación  ocupacional  da  comarca  concéntrase  na  familia 
profesional dos servizos ás empresas, co 26,5% dos cursos e o 25,3% do alumnado. Pola 
contra, a familia profesional cunha menor presenza é a de seguros e finanzas, co 2% 
dos cursos e o 2% do alumnado.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA DE DEZA20

TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
DEZA por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 2 4,1 29 3,7
Administración e oficinas 2 4,1 35 4,4
Automoción 4 8,2 60 7,6
Comercio 2 4,1 36 4,6
Servizos ás empresas 13 26,5 199 25,3
Edificación e obras públicas 9 18,4 155 19,7
Industrias téxtiles 1 2,0 18 2,3
Sanidade 5 10,2 85 10,8
Seguros e finanzas 1 2,0 16 2,0
Servizos á comunidade e persoais 2 4,1 28 3,6
Transportes e comunicacións 8 16,3 126 16,0



COMARCA do
MORRAZO



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 4.880 9 -9,2 41
Demandas de non parados 1.588 9 -18,6 45
Demandas totais 6.468 9 -11,7 48

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 3.223 9 66,0 5
Parados menores de 26 anos 773 9 15,8 11
Parados de longa duración >=26 anos 1.784 10 36,6 45

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 19.446 10 33,8 51
Contratos a menores de 26 anos 17.218 9 30,0 27
Contratos na industria 3.641 8 12,7 24
Contratos na construción 2.114 13 7,4 52
Contratos no comercio e hostalaría 3.484 10 12,1 51
Contratos no transporte e comunicacións 13.035 2 45,4 1
Contratos noutros servizos 4.567 12 15,9 53

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 1.210 10 +6,2 37
Contratos indefinidos t. parcial 261 9 +3,2 36
Contratos temporais 23.562 7 +6,2 24
Contratos temporais t. parcial 3.020 9 +12,1 26
Contratos prácticas/formación 523 10 +21,3 13
Contratos outros 159 29 -21,7 46
Contratos totais 28.735 9 +6,8 27

Número Posición Var. ult. % Posición
Empresas 2.943 9 +3,8 22
Autónomos 4.407 10 +7,7 32
Asalariados 14.249 9 +5,0 4



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.355 2.084
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 2.086 1.989
Peóns de industrias manufactureiras 1.321 1.127
Taquígrafos e mecanógrafos 962 872
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 581 546
Peóns do transp. e descargadores 613 528
Caixeiros (agás bancos e correos) 436 437
Empregados para o coidado de nenos 497 423
Camareiros, barmans e asimilados 446 414
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 303 385

Peóns de industrias manufactureiras 318
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 224
Peóns da construción de edificios 217
Peóns do transp. e descargadores 191
Albaneis e canteiros 186
Pescador por c. allea de altura 185
Taquígrafos e mecanógrafos 169
Soldadores e oxicortadores 155
Chapistas e caldeireiros 154
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 137

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.011
1.852

Peóns de industrias manufactureiras 809
Taquígrafos e mecanógrafos 703
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 538
Empregados para o coidado de nenos 420
Caixeiros (agás bancos e correos) 410

337
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 316

316

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores

Trab. conserveiras de froitas e verduras



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 382 386
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 298 342
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 256 279
Taquígrafos e mecanógrafos 308 265
Camareiros, barmans e asimilados 199 217
Albaneis e canteiros 141 148
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 122 144
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 151 135
Peóns do transp. e descargadores 95 120
Condutores de camións 88 118

Peóns de industrias manufactureiras 231
Albaneis e canteiros 138
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 128
Condutores de camións 113
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 97
Camareiros, barmans e asimilados 85
Peóns do transp. e descargadores 85
Peóns da construción de edificios 84
Soldadores e oxicortadores 83
Chapistas e caldeireiros 83

Homes
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 245
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 223
Taquígrafos e mecanógrafos 199
Peóns de industrias manufactureiras 155
Camareiros, barmans e asimilados 132
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 89
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 86
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 73
Secretarios administrativos e asimilados 55
Caixeiros (agás bancos e correos) 54

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

Na comarca aparece como feito salientable a diminución do peso relativo das 
empresas do sector primario, do -1%, o que representa un dos maiores descensos 
para o conxunto das comarcas neste sector.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA do MORRAZO por 

sectores de actividade.
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Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 537 528
Electricidade 2 2
Industria 279 284
Construción 496 513
Comercio e hostalaría 880 918
Transporte e comunicacións 73 81
Outros servizos 568 617
SECTOR PRIMARIO 537 528
SECTOR SECUNDARIO 281 286
SECTOR CONSTRUCIÓN 496 513
SECTOR SERVIZOS 1.521 1.616
TOTAL 2.835 2.943



5.2.2.- Traballadores autónomos

Destaca nesta comarca que o número de traballadores autónomos do sector 
dos  servizos  creceu  no  último  ano  no  contorno  do  valor  medio  de  todas  as 
comarcas, mentres que a construción e o sector primario incrementáronse con 
intensidade claramente inferior.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA do 

MORRAZO por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 67 71
Electricidade 0 1
Industria 339 355
Construción 681 732
Comercio e hostalaría 2.106 2.249
Transporte e comunicacións 171 186
Outros servizos 729 812
SECTOR PRIMARIO 67 71
SECTOR SECUNDARIO 339 356
SECTOR CONSTRUCIÓN 681 732
SECTOR SERVIZOS 3.006 3.247
TOTAL 4.092 4.407



5.2.3.- Traballadores asalariados

Cómpre  mencionar  que  o  volume  de  traballadores  asalariados  do  sector 
secundario experimentou no último ano un dos maiores incrementos da totalidade 
comarcal, do 10,1%.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA do 

MORRAZO por sectores de 
actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 3.360 3.239
Electricidade 10 10
Industria 2.586 2.847
Construción 2.075 2.220
Comercio e hostalaría 2.309 2.465
Transporte e comunicacións 508 593
Outros servizos 2.725 2.875
SECTOR PRIMARIO 3.360 3.239
SECTOR SECUNDARIO 2.596 2.858
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.075 2.220
SECTOR SERVIZOS 5.541 5.933
TOTAL 13.572 14.249



5.3.- Demandas

Os demandantes de traballo comarcais descenderon no último ano o -11,7%, 
unha das reducións máis intensas de Galicia. A participación dos demandantes de 
traballo da comarca na Comunidade Autónoma é do 3,1%, tras experimentar un 
dos maiores descensos.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Destaca o feito de descender os demandantes non parados desempregados nun 
-29,5%, o que supón un dos maiores retrocesos para a categoría en Galicia.

O  número de homes demandantes  de  traballo  baixou no último ano nunha 
porcentaxe do -15,4%, unha das maiores reducións para esta categoría en Galicia. 
Os homes demandantes parados destacan por retroceder o -14%.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
MORRAZO por situación 

laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 5.373 4.880
Non parados, ocupados 916 857
Non parados, desempregados 1.024 722
Non parados, traballadores agrarios 10 9
PARADOS 5.373 4.880
NON PARADOS 1.950 1.588
TOTAL 7.323 6.468

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
MORRAZO por situación 

laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 1.927 1.657
Parados, mulleres 3.446 3.223
Non parados, homes 704 568
Non parados, mulleres 1.246 1.020
HOMES 2.631 2.225
MULLERES 4.692 4.243
TOTAL 7.323 6.468



Destacan os  descensos  acontecidos  no  último ano para  os  demandantes  de 
traballo de 46 a 55 anos, do -7,5%; para os demandantes parados de 26 a 35 anos, 
do -12,2%; para os demandantes de 36 a 45 anos, do -5,5%; e para os demandantes 
de 46 a 55 anos, do -6,5%, estando entre as minguas máis importantes para o 
conxunto das comarcas. Os demandantes parados de 56 ou máis anos sobresaen 
por  crecer  no  último  ano  o  8,2%,  por  enriba  da  media  para  a  Comunidade 
Autónoma.

O  peso  relativo  dos  demandantes  de  traballo  parados  de  56  ou  máis  anos 
creceu  no  último  ano  o  1,6%,  unha  das  maiores  subidas  experimentadas  no 
conxunto de Galicia.

O 34% dos demandantes parados son homes e o 66% mulleres, valor este último 
que supera en 3 puntos o acadado para o conxunto da Comunidade Autónoma. Por 
idades, o intervalo de 26 a 35 anos presenta un peso relativo superior ao galego, 
en 4 puntos porcentuais;  tamén son superiores os pesos relativos do grupo de 
menores de 26 anos, en 2,4 puntos, e de 36 a 45 anos, en 0,7 puntos. Os restantes 
intervalos  teñen  un  peso  relativo  menor  que  o  autonómico,  coas  seguintes 
distancias: -5,4 puntos nos maiores de 55 anos; e -1,7 puntos no intervalo de 46 a 
55 anos. 
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
MORRAZO por situación 

laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 972 773
Parados, entre 26 e 35 anos 1.695 1.488
Parados, entre 36 e 45 anos 1.195 1.129
Parados, entre 46 e 55 anos 986 922
Parados, de 56 ou máis anos 525 568
Non parados, menores de 26 anos 433 304
Non parados, entre 26 e 35 anos 539 439
Non parados, entre 36 e 45 anos 399 323
Non parados, entre 46 e 55 anos 288 257
Non parados, de 56 ou máis anos 291 265
Menores de 26 anos 1.405 1.077
Entre 26 e 35 anos 2.234 1.927
Entre 36 e 45 anos 1.594 1.452
Entre 46 e 55 anos 1.274 1.179
De 56 ou máis anos 816 833
TOTAL 7.323 6.468

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA do MORRAZO por 

sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 347 426 773
De 26 a 35 anos 465 1.023 1.488
De 36 a 45 anos 343 786 1.129
De 46 a 55 anos 304 618 922
De 56 ou máis anos 198 370 568
TOTAL 1.657 3.223 4.880



Os demandantes ocupados presentan unha distribución de 35,8% de homes e 
64,2% de mulleres, valor este último 8,3 puntos porcentuais por enriba do galego. 
Os intervalos de idade que presentan un peso relativo maior ao galego son: o de 
26 a 35 anos, 1,9 puntos por enriba do seu peso en Galicia; e o de 36 a 45 anos, 
1,7 puntos superior. Pola contra, o intervalo de menores de 26 anos representa un 
peso menor ao galego, cunha distancia de -2,7 puntos, mentres que o de maiores 
de 55 anos atópase en -0,8, e o de 46 a 55 anos presenta unha distancia de -0,1 
respecto do valor galego.

O 45,9% dos demandantes parados da provincia levan menos de seis meses en 
situación de desemprego. Este peso relativo é superior ao galego en 4,9 puntos 
porcentuais. O 36,6% levan en desemprego máis dun ano, valor a unha distancia 
de -5,4 puntos do galego. O 17,6% restante leva entre seis meses e un ano en 
situación de desemprego, valor superior ao galego en 0,6 puntos porcentuais.

A porcentaxe de mulleres é superior nas tres categorías segundo tempo de 
busca de emprego. Representan un 55,2% dos parados de menos de seis meses de 
duración, un 67,6% dos de seis meses a un ano, e un 78,9% dos parados de máis 
dun ano de duración.

Por enriba, destácanse os pesos relativos dos menores de 26 anos que levan 
menos de seis meses en desemprego, cun 71,4%; así como os maiores de 55 anos 
que levan máis dun ano nesta situación, e que suman o 67,4% dos deste intervalo 
de idade. Nos extremos baixos, destacan os menores de 26 anos que levan máis 
dun ano en situación de desemprego, cun 12,7%; e os maiores de 55 anos que 
levan menos de seis meses, cun 21,1%.
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TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA do 

MORRAZO por sexo e 
intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 128 176 304
De 26 a 35 anos 161 278 439
De 36 a 45 anos 107 216 323
De 46 a 55 anos 83 174 257
De 56 ou máis anos 89 176 265
TOTAL 568 1.020 1.588

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA do MORRAZO por 

sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 552 123 98 773
De 26 a 35 anos 747 315 426 1.488
De 36 a 45 anos 507 212 410 1.129
De 46 a 55 anos 313 142 467 922
De 56 ou máis anos 120 65 383 568
TOTAL 2.239 857 1.784 4.880

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA do 

MORRAZO por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 1.003 278 376 1.657
Mulleres 1.236 579 1.408 3.223
TOTAL 2.239 857 1.784 4.880

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

Todas as  categorías  de titulación experimentan un retroceso no número de 
demandas  no  último  ano,  presentando  os  valores  máis  baixos 
BUP/bacharelato/COU, titulación de ensino obrigatorio e formación profesional, 
con variacións respectivas de -23,6%, -13,2% e -12,3%. As demandas realizadas por 
persoas que posúen ata certificado escolar presentan unha variación de -8%; e as 
de titulados universitarios de -6,4%. 

O 33,9% das demandas corresponden á categoría de ata certificado escolar; o 
31,5% correspondentes aos titulados de ensino obrigatorio; o 17,3% aos titulados 
en formación profesional; o 9,6% aos titulados universitarios e o 7,7% restante a 
BUP/bacharelato/COU.

No último ano aumenta  o peso relativo  no  conxunto  das  demandas  de ata 
certificado  escolar,  1,3%;  e  titulación  universitaria,  0,5%.  Diminúe  o  peso  de 
BUP/bacharelato/COU, -1.2%; das titulacións de ensino obrigatorio, -0,6%; e da 
formación profesional, -0,1%.
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
MORRAZO por situación 

laboral e formación 
académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 1.733 1.639
Parados titulación de ensino obrigatorio 1.765 1.590
Parados BUP/bacharelato superior/COU 432 334
Parados formación profesional 947 862
Parados titulación universitaria e outras titulacións 496 455
Non parados ata certificado escolar 654 556
Non parados titulación de ensino obrigatorio 583 447
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 216 161
Non parados formación profesional 332 260
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 165 164
Ata certificado escolar 2.387 2.195
Titulación de ensino obrigatorio 2.348 2.037
BUP/bacharelato superior/COU 648 495
Formación profesional 1.279 1.122
Titulación universitaria e outras titulacións 661 619
TOTAL 7.323 6.468



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

A comarca presenta unha caída do número de demandas superior á galega. 
Todos  os  sectores experimentar variacións negativas:  -21,9% o da construción; 
-18,9%  o  secundario;  -13,9%  o  primario;  -12,3%  as  demandas  de  persoas  sen 
emprego anterior; e -7,6% o sector servizos.

Nas demandas do último ano, o sector servizos representa o 54,8%. Séguenlle 
as  demandas  realizadas  por  persoas  sen  emprego anterior,  que  representan o 
16,5%; as do sector secundario, que suman o 14,2%; as do sector primario, que 
representan o 8,2%; e as da construción, co 6,3% restante.

Todos os sectores perden peso relativo no último ano salvo o sector servizos, 
que o incrementa un 2,4%. O sector secundario ten unha variación anual de -1,3%; 
-0,8% o sector da construción; -0,2% o primario; e -0,1% as demandas realizadas 
por persoas sen emprego anterior.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 
MORRAZO por situación 

laboral e grandes sectores de 
actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 488 439
Parados sector secundario 805 657
Parados sector construción 397 318
Parados sector servizos 2.818 2.677
Parados sen emprego anterior 865 789
Non parados sector primario 130 93
Non parados sector secundario 330 264
Non parados sector construción 124 89
Non parados sector servizos 1.015 865
Non parados sen emprego anterior 351 277
Sector primario 618 532
Sector secundario 1.135 921
Sector construción 521 407
Sector servizos 3.833 3.542
Sen emprego anterior 1.216 1.066
TOTAL 7.323 6.468



5.4.- Contratos

A  participación  do  número  de  contratos  na  Comunidade  Autónoma 
experimentou un descenso que destaca por ser un dos de maior intensidade de 
entre todas as comarcas, do -0,1%.

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Os contratos presentan unha variación anual superior ao valor medio das 53 
comarcas, así como unha tendencia quinquenal negativa e oposta á do conxunto 
das comarcas. O mesmo acontece se se fai unha análise segundo sexo.

Os contratos asinados polas persoas menores de 26 anos amosan un incremento 
inferior á media de todas as comarcas no último ano, así como unha tendencia 
oposta no quinquenio; para as persoas de 26 a 35 anos ten lugar un crecemento 
contractual de intensidade similar ao do conxunto das comarcas para o último 
ano, pero inferior no quinquenio; por último, para as persoas de 36 a 45 anos e de 
56 ou máis anos acontece unha subida de maior intensidade no último, crecendo 
de xeito máis moderado durante o quinquenio.

O peso relativo dos contratos realizados aos homes destaca por atoparse entre 
os máis altos do conxunto das comarcas, con 12,6 puntos porcentuais por riba da 
media  da  Comunidade  Autónoma.  Pola  contra,  o  peso  relativo  que  lles 
corresponde aos contratos do colectivo feminino é inferior á porcentaxe de Galicia 
en -12,6 puntos porcentuais.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 
sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 6.014 2.595 8.609
De 26 a 35 anos 6.349 2.998 9.347
De 36 a 45 anos 4.060 2.295 6.355
De 46 a 55 anos 2.133 1.396 3.529
De 56 ou máis anos 456 439 895
TOTAL 19.012 9.723 28.735

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 10.336 9.720 8.637 8.465 8.609
De 26 a 35 anos 8.864 8.378 7.491 8.847 9.347
De 36 a 45 anos 6.032 5.762 5.421 5.533 6.355
De 46 a 55 anos 2.699 3.245 3.298 3.304 3.529
De 56 ou máis anos 821 689 660 760 895
TOTAL 28.752 27.794 25.507 26.909 28.735

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 20.687 18.946 17.389 18.255 19.012
Mulleres 8.065 8.848 8.118 8.654 9.723
TOTAL 28.752 27.794 25.507 26.909 28.735

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

Os contratos realizados no sector servizos durante o último ano creceron cunha 
intensidade salientable, do 20,9%, o que sitúa esta comarca entre as que maior 
subida  experimentaron.  É  preciso  indicar  o  descenso  do  peso  relativo  dos 
contratos asinados no transporte e comunicacións, do -1,6%, por supoñer unha 
mingua das de maior intensidade para esta categoría na Comunidade Autónoma.

O peso relativo dos contratos aos homes respecto ao das mulleres é do 66,2%, 
dos  máis  altos  para  o  conxunto  das  comarcas.  Superan  esta  porcentaxe  os 
contratos ao colectivo no sector primario, co 94,3%, e na construción, co 94,8%. 

O peso relativo dos contratos ás mulleres é do 33,8%; no sector primario a súa 
presenza redúcese ao 5,7% e na construción ao 5,2%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

sectores de actividade e sexo.
Contratos

Homes Mulleres TOTAL
Agricultura e pesca 1.783 107 1.890
Electricidade X 0 X
Industria X 1.770 X
Construción 2.004 110 2.114
Comercio e hostalaría 1.154 2.330 3.484
Transporte e comunicacións 10.728 2.307 13.035
Outros servizos 1.468 3.099 4.567
SECTOR PRIMARIO 1.783 107 1.890
SECTOR SECUNDARIO 1.875 1.770 3.645
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.004 110 2.114
SECTOR SERVIZOS 13.350 7.736 21.086
TOTAL 19.012 9.723 28.735

Contratos

Agricultura e pesca 2.350 2.242 2.314 2.104 1.890
Electricidade 0 0 X 0 X
Industria 4.024 4.655 X 3.312 X
Construción 1.864 1.814 2.026 1.970 2.114
Comercio e hostalaría 2.584 2.738 3.130 3.375 3.484
Transporte e comunicacións 14.893 13.215 10.858 12.370 13.035
Outros servizos 3.037 3.130 3.225 3.778 4.567
SECTOR PRIMARIO 2.350 2.242 2.314 2.104 1.890
SECTOR SECUNDARIO 4.024 4.655 3.954 3.312 3.645
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.864 1.814 2.026 1.970 2.114
SECTOR SERVIZOS 20.514 19.083 17.213 19.523 21.086
TOTAL 28.752 27.794 25.507 26.909 28.735

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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Os contratos son asinados, maioritariamente, polas persoas de 26 a 35 anos, 
que representan o 32% do total comarcal; superan esta porcentaxe os realizados 
no sector secundario, co 33%; na construción, co 32,7%; e nos servizos, co 32,9%.
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 181 521 667 477 44 1.890
Electricidade X X 0 0 0 X
Industria X X 717 522 268 X
Construción 744 692 402 200 76 2.114
Comercio e hostalaría 1.346 1.174 588 231 145 3.484
Transporte e comunicacións 4.256 4.095 2.892 1.529 263 13.035
Outros servizos 1.147 1.662 1.089 570 99 4.567
SECTOR PRIMARIO 181 521 667 477 44 1.890
SECTOR SECUNDARIO 935 1.203 717 522 268 3.645
SECTOR CONSTRUCIÓN 744 692 402 200 76 2.114
SECTOR SERVIZOS 6.749 6.931 4.569 2.330 507 21.086
TOTAL 8.609 9.347 6.355 3.529 895 28.735
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Os contratos temporais a tempo parcial  así como as outras modalidades de 
contratación  descenderon  no  quinquenio  o  -15,7%  e  o  -23%  respectivamente, 
minguas das máis acusadas en comparación co resto das comarcas.

O  peso  relativo  dos  contratos  temporais  a  tempo  completo  e  en 
prácticas/formación experimentaron crecementos superiores á media galega, do 8,3% 
e 0,1% respectivamente.

Os  contratos  a  homes  superan  a  alta  porcentaxe  de  contratación  que  lle 
corresponde ao colectivo masculino, do 66,2%, no caso dos contratos indefinidos a 
tempo  completo,  co  71,9%,  e  nos  temporais  a  tempo parcial,  co  70,8%.  Non 
acadan  a  baixa  porcentaxe  de  contratación  feminina,  do  33,8%,  os  contratos 
indefinidos  a  tempo  completo,  co  28,1%,  os  contratos  temporais  a  tempo 
completo, co 29,2%, e os outros contratos co 3,8%.

Os pesos relativos da contratación realizada aos diferentes grupos de idade 
caracterízanse por atoparse no contorno do valor medio das comarcas.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 1.351 1.079 1.147 1.139 1.210
Indefinido tempo parcial 255 306 225 253 261
Temporal 14.051 22.644 20.975 22.190 23.562
Temporal tempo parcial 9.026 2.069 2.436 2.693 3.020
Prácticas/Formación 455 529 584 431 523
Outros 3.614 1.167 140 203 159
TOTAL 28.752 27.794 25.507 26.909 28.735

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

tipos de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

tipos de contrato e intervalos 
de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 870 340 1.210
Indefinido tempo parcial 70 191 261
Temporal 16.676 6.886 23.562
Temporal tempo parcial 914 2.106 3.020
Prácticas/Formación 329 194 523
Outros 153 6 159
TOTAL 19.012 9.723 28.735

TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

tipos de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 189 452 303 222 44 1.210
Indefinido tempo parcial 71 95 58 31 6 261
Temporal 6.804 7.625 5.380 3.004 749 23.562
Temporal tempo parcial 1.073 1.107 548 226 66 3.020
Prácticas/Formación 466 32 19 6 0 523
Outros 6 36 47 40 30 159
TOTAL 8.609 9.347 6.355 3.529 895 28.735
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O peso relativo dos contratos asinados no transporte e comunicacións é dos 
máis altos de Galicia, do 45,4%, o que significa 36,7 puntos porcentuais por enriba 
da media galega. Os contratos neste sector superan a porcentaxe no caso dos 
temporais a tempo parcial, co 54,8%. 

Nos outros servizos este peso relativo atópase entre os máis baixos do conxunto 
das comarcas, co 15,9% dos contratos, 28,4 puntos porcentuais por baixo da media 
galega; non acadan a porcentaxe mencionada no sector os contratos temporais a 
tempo completo, co 12,2%, e os indefinidos a tempo completo, co 9,2%.

O peso relativo dos contratos pertencentes ao comercio e hostalaría tamén 
está entre os  máis  baixos  de Galicia,  co 12,1%,  8,5 puntos  porcentuais,  valor 
inferior  á  media  do  conxunto  das  comarca;  non chegan a  esta  porcentaxe os 
contratos temporais a tempo completo no sector, co 6,4%, e os outros contratos 
co 0,6%.

Por último, o peso relativo dos contratos no sector da construción é do 7,4%, 5 
puntos  porcentuais  menos  que  o  correspondente  á  media  das  comarcas;  os 
contratos  temporais  a  tempo  completo  no  sector  sitúanse  por  debaixo  cunha 
porcentaxe do 7,1%; o mesmo acontece nos temporais a tempo parcial, co 4,7%, e 
nos indefinidos a tempo parcial, co 3,8%.
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Como  feito  salientable  hai  que  sinalar  a  perda  de  peso  relativo  no  grupo 
ocupacional de operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, do -2,4% 
no último ano e do -5,5% no quinquenio; trátase de descensos significativos no 
conxunto da Comunidade Autónoma.

No volume global de contratos, o peso relativo dos realizados a homes sitúase 
12,6 puntos porcentuais por enriba do galego. Contribúen especialmente a este 
alto  peso  relativo  dos  contratos  a  homes  nos  seguintes  grupos  ocupacionais: 
traballadores cualificados na agricultura e na pesca, cun 92,8 %; operadores de 
instalacións  e  maquinaria,  e  montadores,  cun  89,2%;  traballadores  non 
cualificados, cun 71,1%; técnicos e profesionais de apoio, cun 69%; dirección das 
empresas e das administracións públicas, cun 67,6%; e artesáns e traballadores 
cualificados das industrias manufactureiras, construción e minaría, cun 65,7%.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 
grupos de ocupación e sexo.

Contratos

20 25 24 22 34

478 575 580 670 722

Técnicos e profesionais de apoio 892 812 840 920 958
Empregados de tipo administrativo 658 701 755 769 949

2.061 2.267 2.517 2.800 3.029

1.577 1.489 1.535 1.401 1.281

4.185 4.490 3.913 4.249 4.898

9.112 7.225 4.519 3.219 2.740

Traballadores non cualif icados 9.769 10.210 10.824 12.859 14.124
TOTAL 28.752 27.794 25.507 26.909 28.735

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

23 11 34

388 334 722
Técnicos e profesionais de apoio 661 297 958
Empregados de tipo administrativo 250 699 949

795 2.234 3.029

1.189 92 1.281

3.218 1.680 4.898

2.444 296 2.740
Traballadores non cualif icados 10.044 4.080 14.124
TOTAL 19.012 9.723 28.735

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

18



Sobresae o peso relativo dos contratos a mulleres nos grupos de traballadores 
dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, cun 
73,8%; e empregados de tipo administrativo, no que o 73,7% dos contratos son 
realizados a mulleres.

A distribución contractual por grupos de ocupación e idade é moi parella á que 
lle corresponde á media das comarcas.
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA do MORRAZO por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X 14 14 X X X

72 375 152 88 35 722

Técnicos e profesionais de apoio 204 370 209 144 31 958
Empregados de tipo administrativo 268 471 157 51 X X

1.281 985 441 200 122 3.029

161 389 445 270 16 1.281

1.373 1.484 1.030 699 312 4.898

764 963 710 266 37 2.740

Traballadores non cualif icados 4.484 4.296 3.197 1.808 339 14.124
TOTAL X 9.347 6.355 X X 28.735

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A familia profesional dos servizos ás empresas destaca por concentrar o 37% 
dos cursos de formación ocupacional e o 36,9% do alumnado. A familia profesional 
menos representada é a de produción, transferencia e distribución de enerxía e 
auga, co 3,7% dos cursos e o 2,4% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA do 
MORRAZO por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 3,7 15 3,5
Administración e oficinas 3 11,1 46 10,9
Comercio 2 7,4 33 7,8
Servizos ás empresas 10 37,0 156 36,9
Edificación e obras públicas 1 3,7 17 4,0
Industrias alimentarias 2 7,4 32 7,6
Industrias da madeira e a cortiza 1 3,7 17 4,0
Montaxe e instalación 3 11,1 46 10,9
Produción transferencia e distribución de enerxía e auga 1 3,7 10 2,4
Turismo e hostalaría 3 11,1 51 12,1
TOTAL 27 100 423 100



COMARCA do
SALNÉS



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 6.328 7 -6,0 31
Demandas de non parados 1.915 8 -16,2 42
Demandas totais 8.243 8 -8,6 41

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 4.040 7 63,8 12
Parados menores de 26 anos 1.010 7 16,0 10
Parados de longa duración >=26 anos 2.033 7 32,1 49

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 46.216 4 50,4 7
Contratos a menores de 26 anos 26.746 5 29,2 34
Contratos na industria 5.902 3 12,9 23
Contratos na construción 4.884 7 10,7 43
Contratos no comercio e hostalaría 14.018 3 30,6 1
Contratos no transporte e comunicacións 5.490 5 12,0 4
Contratos noutros servizos 14.627 7 31,9 32

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 2.305 8 +11,7 34
Contratos indefinidos t. parcial 386 8 +20,2 20
Contratos temporais 34.746 4 +11,9 8
Contratos temporais t. parcial 7.059 8 +18,9 17
Contratos prácticas/formación 921 7 -16,7 41
Contratos outros 389 17 +22,7 12
Contratos totais 45.806 4 +12,3 8

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 5.248 7 +4,1 19
Autónomos 7.456 7 +8,3 27
Asalariados 30.479 8 +3,3 25



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.270 2.048
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 2.123 1.995
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 1.100 1.237
Peóns de industrias manufactureiras 1.169 1.085
Taquígrafos e mecanógrafos 1.175 1.042
Peóns do transp. e descargadores 861 706
Caixeiros (agás bancos e correos) 642 572
Camareiros, barmans e asimilados 723 549
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 464 530
Peóns da construción de edificios 504 443

Peóns de industrias manufactureiras 526
Peóns da construción de edificios 423
Albaneis e canteiros 359
Peóns do transp. e descargadores 343
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 282
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 244
Camareiros, barmans e asimilados 215
Taquígrafos e mecanógrafos 207
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 204
Condutores de camións 192

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.924
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 1.791
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 1.200
Taquígrafos e mecanógrafos 835
Peóns de industrias manufactureiras 559
Caixeiros (agás bancos e correos) 538
Peóns do transp. e descargadores 363
Trab. cualif. por c. allea en hortas, viveiros e xardíns 342
Camareiros, barmans e asimilados 334
Empregados para o coidado de nenos 309

Mulleres
III-05 a II-06



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA do SALNÉS4

III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 1.080 1.072
Taquígrafos e mecanógrafos 707 599
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 537 579
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 509 544
Camareiros, barmans e asimilados 433 501
Condutores de camións 337 363
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 255 321
Albaneis e canteiros 284 286
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 243 261
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 220 244

Peóns de industrias manufactureiras 686
Condutores de camións 331
Albaneis e canteiros 267
Camareiros, barmans e asimilados 235
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 230
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 186
Taquígrafos e mecanógrafos 170
Peóns da construción de edificios 164
Peóns do transp. e descargadores 160
Representantes de comercio e técnicos de venda 135

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 443
Taquígrafos e mecanógrafos 429
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 393
Peóns de industrias manufactureiras 386
Camareiros, barmans e asimilados 266
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 210
Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe 191
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 143
Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza 107
Secretarios administrativos e asimilados 98

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

O peso relativo das empresas do sector servizos medrou no último ano por 
enriba do crecemento medio galego: o 1,8%. Pola contra, as empresas do sector 
primario comarcal atópanse entre as que máis peso perderon: o -1,1%.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA do SALNÉS por 

sectores de actividade.

5

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 583 550
Electricidade 5 5
Industria 502 510
Construción 952 968
Comercio e hostalaría 1.798 1.887
Transporte e comunicacións 210 221
Outros servizos 993 1.108
SECTOR PRIMARIO 583 550
SECTOR SECUNDARIO 507 515
SECTOR CONSTRUCIÓN 952 968
SECTOR SERVIZOS 3.001 3.216
TOTAL 5.043 5.248



5.2.2.- Traballadores autónomos

A variación anual presenta valores algo máis baixos que o valor medio das 
comarcas  para  os  sectores  primario,  secundario,  construción,  transporte  e 
comunicacións  e  outros  servizos.  Lixeiramente  máis  alta  que  a  media  das 
comarcas é a variación anual no comercio e hostalaría.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA do 

SALNÉS por sectores de 
actividade.

6

Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 71 75
Electricidade 3 4
Industria 576 607
Construción 1.315 1.428
Comercio e hostalaría 3.415 3.705
Transporte e comunicacións 420 438
Outros servizos 1.085 1.199
SECTOR PRIMARIO 71 75
SECTOR SECUNDARIO 579 611
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.315 1.428
SECTOR SERVIZOS 4.921 5.342
TOTAL 6.886 7.456



5.2.3.- Traballadores asalariados

A  variación  anual  do  número  de  traballadores  asalariados  é  lixeiramente 
superior  á  variación  media  das  comarcas  en  todos  os  sectores  salvo  no  da 
construción e no  transporte e comunicacións,  nos  que as  variacións presentan 
valores inferiores. 
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA do 

SALNÉS por sectores de 
actividade..

7

Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 5.858 5.690
Electricidade 70 75
Industria 5.496 5.641
Construción 4.843 4.993
Comercio e hostalaría 7.307 7.792
Transporte e comunicacións 952 990
Outros servizos 4.973 5.297
SECTOR PRIMARIO 5.858 5.690
SECTOR SECUNDARIO 5.566 5.717
SECTOR CONSTRUCIÓN 4.843 4.993
SECTOR SERVIZOS 13.233 14.079
TOTAL 29.500 30.479



5.3.- Demandas

A participación dos demandantes de traballo da comarca en Galicia é do 4%, 
tras experimentar un descenso no último ano do -0,1%, un dos máis importantes 
da Comunidade Autónoma.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

En todas as categorías preséntanse variacións anuais lixeiramente inferiores ás 
da media das comarcas, salvo na de non parados, traballadores agrarios, na  que a 
variación é superior a ese valor medio.

As variacións anuais son lixeiramente inferiores ao comportamento medio das 
comarcas para todas as categorías.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

SALNÉS por situación laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 6.729 6.328
Non parados, ocupados 1.390 1.159
Non parados, desempregados 866 728
Non parados, traballadores agrarios 29 28
PARADOS 6.729 6.328
NON PARADOS 2.285 1.915
TOTAL 9.014 8.243

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

SALNÉS por situación laboral e 
sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 2.424 2.288
Parados, mulleres 4.305 4.040
Non parados, homes 925 787
Non parados, mulleres 1.360 1.128
HOMES 3.349 3.075
MULLERES 5.665 5.168
TOTAL 9.014 8.243



Nesta  comarca  destacan os  descensos  experimentados  no  último  ano  polos 
demandantes de traballo parados de 26 a 35 anos, do -6,2%, polos de 36 a 45 
anos, do -0,2% e polos de 56 ou máis anos, do -0,3%, por tratarse de minguas 
importantes no conxunto das comarcas. Pola contra, destaca o crecemento dos 
demandantes parados de 46 a 55 anos, do 1,3%, estando entre os maiores da 
Comunidade Autónoma.

O peso relativo dos demandantes parados de 56 ou máis anos creceu no último 
ano o 0,9%, unha das subidas máis importantes das experimentadas en  Galicia.

Os  demandantes parados  presentan unha distribución de 36,2% de homes e 
63,8% de mulleres, valor este último 0,8 puntos porcentuais por enriba do galego. 
Os intervalos de idade que amosan un peso relativo maior ao galego son: o de 26 a 
35 anos, 3,4 puntos superior ao seu peso en Galicia; o de menores de 26 anos, 2,5 
por enriba; e o de 36 a 45 anos, 0,6 puntos por enriba. Pola contra, o intervalo de 
maiores de 55 anos representa un peso menor ao galego, cunha distancia de -3,5 
puntos, mentres que o 46 a 55 anos aparece a unha distancia de -3,1 respecto do 
valor galego.
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

SALNÉS por situación laboral e 
idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 1.294 1.010
Parados, entre 26 e 35 anos 2.017 1.892
Parados, entre 36 e 45 anos 1.461 1.458
Parados, entre 46 e 55 anos 1.096 1.110
Parados, de 56 ou máis anos 861 858
Non parados, menores de 26 anos 510 405
Non parados, entre 26 e 35 anos 704 535
Non parados, entre 36 e 45 anos 506 434
Non parados, entre 46 e 55 anos 329 302
Non parados, de 56 ou máis anos 236 239
Menores de 26 anos 1.804 1.415
Entre 26 e 35 anos 2.721 2.427
Entre 36 e 45 anos 1.967 1.892
Entre 46 e 55 anos 1.425 1.412
De 56 ou máis anos 1.097 1.097
TOTAL 9.014 8.243

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA do SALNÉS por 
sexo e intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 456 554 1.010
De 26 a 35 anos 608 1.284 1.892
De 36 a 45 anos 429 1.029 1.458
De 46 a 55 anos 390 720 1.110
De 56 ou máis anos 405 453 858
TOTAL 2.288 4.040 6.328

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA do 

SALNÉS por sexo e intervalos 
de idade.



Os demandantes non parados presentan unha distribución de 41,1% de homes e 
58,9% de mulleres, valor este último 2,9 puntos porcentuais por enriba do galego. 
Os intervalos de idade que amosan un peso relativo maior ao galego son: o de 36 a 
45 anos, 4 puntos superior, así como o de 26 a 35 anos, 2,2 puntos por enriba. 
Pola contra, o intervalo de maiores de 55 representa un peso menor ao galego, 
cunha distancia de -5 puntos, mentres que o de menores de 26 anos atópase a 
-0,7 puntos, e o de 46 a 55 anos presenta unha distancia de -0,5 puntos a respecto 
do valor galego. 

O 47,6% dos demandantes parados da provincia levan menos de seis meses en 
situación de desemprego. Este peso relativo é superior ao galego en 6,6 puntos 
porcentuais. O 32,1% levan en desemprego máis dun ano, valor a unha distancia 
de -9,9 puntos do galego. O 20,3% restante leva entre seis meses e un ano en 
situación  de  desemprego,  sendo  este  valor  superior  ao  galego  en  3,3  puntos 
porcentuais.

A porcentaxe de mulleres é superior nas tres categorías segundo tempo de 
busca de emprego. Representan un 58% dos parados de menos de seis meses de 
duración, un 66,6% dos de seis meses a un ano, e un 70,8% dos parados de máis 
dun ano de duración.

Por enriba, sobresaen os pesos relativos dos menores de 26 anos que levan 
menos de seis meses en desemprego, cun 74,5%, así como os maiores de 55 anos 
que levan máis dun ano nesta situación e que suman o 64% dos deste intervalo de 
idade. Nos extremos baixos, destacan os menores de 26 anos que levan máis dun 
ano en situación de desemprego, cun 9,8%.
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Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 159 246 405
De 26 a 35 anos 212 323 535
De 36 a 45 anos 176 258 434
De 46 a 55 anos 109 193 302
De 56 ou máis anos 131 108 239
TOTAL 787 1.128 1.915

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA do SALNÉS por 

sexo e tempo de busca de 
emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 752 159 99 1.010
De 26 a 35 anos 997 436 459 1.892
De 36 a 45 anos 692 327 439 1.458
De 46 a 55 anos 399 224 487 1.110
De 56 ou máis anos 173 136 549 858
TOTAL 3.013 1.282 2.033 6.328

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA do 

SALNÉS por intervalos de idade 
e tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 1.266 428 594 2.288
Mulleres 1.747 854 1.439 4.040
TOTAL 3.013 1.282 2.033 6.328

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

Todas  as  categorías  de  titulación  experimentan  unha  caída  no  número  de 
demandas  no  último  ano,  coas  seguintes  variacións  porcentuais:  -23% 
BUP/bacharelato/COU;  -12%  titulación  de  ensino  obrigatorio;  -7,7%  titulación 
universitaria; -5,6% formación profesional; e -1,5% ata certificado escolar.

O 36,3% das demandas son realizadas por titulados de ensino obrigatorio; o 
35,2% por persoas que posúen ata certificado escolar; o 11,7% por titulados en 
formación profesional; o 8,6% por titulados universitarios e o 8,2% restante por 
persoas que obtiveron a titulación en BUP/bacharelato/COU.

No último ano aumenta o peso relativo nas demandas das titulacións de ata 
certificado escolar, formación profesional e titulación universitaria, con variacións 
respectivas  de  2,5%,  0,4%  e  0,1%.  Diminúe  o  peso  relativo  de 
BUP/bacharelato/COU, -1,5%; e de titulación de ensino obrigatorio, -1,4%.
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

SALNÉS por situación laboral e 
formación académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 2.245 2.277
Parados titulación de ensino obrigatorio 2.606 2.364
Parados BUP/bacharelato superior/COU 608 462
Parados formación profesional 748 729
Parados titulación universitaria e outras titulacións 522 496
Non parados ata certificado escolar 704 627
Non parados titulación de ensino obrigatorio 795 629
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 270 214
Non parados formación profesional 274 236
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 242 209
Ata certificado escolar 2.949 2.904
Titulación de ensino obrigatorio 3.401 2.993
BUP/bacharelato superior/COU 878 676
Formación profesional 1.022 965
Titulación universitaria e outras titulacións 764 705
TOTAL 9.014 8.243



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Todos  os  sectores  experimentan  no  último  ano  unha  caída  do  número  de 
demandas salvo o sector primario, no que crecen un 9,4%. A variación acontecida 
nas demandas realizadas por persoas sen emprego anterior é de -17,7%; de -13,2% 
a  do  sector  secundario;  a  de  servizos  é  de  -6%;  e  de  -5,2%  a  do  sector  da 
construción.

O peso relativo das demandas do sector servizos ascende ao 55,6%, seguido do 
sector secundario, o 17,4%; das demandas de persoas sen emprego anterior, que 
representan o 13,5%;  do grupo de demandas do sector da construción, o 9,8%, e 
das do sector primario, o 3,7% restante.

No último ano decrece o peso relativo das demandas realizadas por persoas sen 
emprego anterior, e as do sector secundario, con variacións respectivas de -1,5 e 
-0,9%. O peso do sector servizos increméntase un 1,5%, o do sector primario un 
0,6% e o do sector da construción un 0,3%.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA do SALNÉS12

TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA do 

SALNÉS por situación laboral e 
grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 215 241
Parados sector secundario 1.205 1.043
Parados sector construción 679 664
Parados sector servizos 3.613 3.536
Parados sen emprego anterior 1.017 844
Non parados sector primario 62 62
Non parados sector secundario 451 394
Non parados sector construción 171 142
Non parados sector servizos 1.264 1.047
Non parados sen emprego anterior 337 270
Sector primario 277 303
Sector secundario 1.656 1.437
Sector construción 850 806
Sector servizos 4.877 4.583
Sen emprego anterior 1.354 1.114
TOTAL 9.014 8.243



5.4.- Contratos

A  participación  dos  contratos  comarcais  en  Galicia  caracterízase  por 
experimentar un dos maiores incrementos para o conxunto das comarcas, tanto no 
último ano, 0,3%, como no quinquenio, 0,1%.

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

O  peso  relativo  dos  contratos  aos  homes  na  comarca  descendeu  de  xeito 
salientable en comparación co acontecido na Comunidade Autónoma para este 
colectivo: o -2,6%. En consecuencia, o peso relativo dos contratos ás mulleres 
medrou o 2,6%.

É preciso  sinalar  que os contratos realizados a persoas entre 26 e 35 anos 
incrementáronse no último ano o 21,9%, dato que sitúa esta comarca entre as que 
máis medraron. O seu peso relativo creceu un 2,7%.

O peso relativo dos contratos realizados a homes atópase a unha distancia de 
-4,1  puntos  da  porcentaxe  galega  do  53,6%.  O  peso  relativo  da  contratación 
feminina supera en 0,8 puntos ao valor medio de Galicia, do 46,4%.

As distancias dos pesos relativos para todos os grupos de idade, ás porcentaxes 
medias galegas, son menores que as medias das distancias comarcais. 
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por sexo 

e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 7.046 6.327 13.373
De 26 a 35 anos 7.015 8.736 15.751
De 36 a 45 anos 4.494 5.182 9.676
De 46 a 55 anos 3.055 2.439 5.494
De 56 ou máis anos 1.088 424 1.512
TOTAL 22.698 23.108 45.806

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 12.312 13.169 12.289 12.592 13.373
De 26 a 35 anos 10.442 12.026 12.166 12.923 15.751
De 36 a 45 anos 7.427 8.300 8.302 9.201 9.676
De 46 a 55 anos 4.201 4.392 4.221 4.543 5.494
De 56 ou máis anos 1.250 1.304 1.357 1.524 1.512
TOTAL 35.632 39.191 38.335 40.783 45.806

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 21.425 21.961 20.330 20.774 22.698
Mulleres 14.207 17.230 18.005 20.009 23.108
TOTAL 35.632 39.191 38.335 40.783 45.806

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

O volume de contratos asinados nos outros servizos experimentou unha medra 
de  grande  intensidade,  do  25,6%,  situando  a  comarca  entre  as  de  maior 
crecemento para esta categoría.

O peso relativo dos contratos no comercio e hostalaría está entre os que mellor 
se comportan de toda Galicia, cun incremento do 1,7% no quinquenio. Porén, o 
peso relativo dos contratos no transporte e comunicacións fai que a comarca sexa 
unha  das  que  máis  dominuíron,  tanto  no  último  ano,  co  -1,2%,  como  no 
quinquenio, co -2,6%.

Os sectores de construción, transporte e comunicacións e primario presentan 
na contratación porcentaxes de homes destacables, de 94,8%, 91,5%, 80% e 77,8% 
respectivamente.  Entre o  63% e o  65% dos  contratos  dos sectores  secundario, 
comercio e hostalaría e outros servizos son realizados a mulleres.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 677 193 870
Electricidade 12 X X
Industria 2.169 X X
Construción 4.630 254 4.884
Comercio e hostalaría 5.138 8.880 14.018
Transporte e comunicacións 5.024 466 5.490
Outros servizos 5.048 9.579 14.627
SECTOR PRIMARIO 677 193 870
SECTOR SECUNDARIO 2.181 3.736 5.917
SECTOR CONSTRUCIÓN 4.630 254 4.884
SECTOR SERVIZOS 15.210 18.925 34.135
TOTAL 22.698 23.108 45.806

Contratos

Agricultura e pesca 617 662 786 779 870
Electricidade 9 7 X 11 15
Industria 5.115 5.599 X 6.281 5.902
Construción 4.831 4.387 4.840 4.680 4.884
Comercio e hostalaría 8.497 9.028 10.303 12.008 14.018
Transporte e comunicacións 7.974 8.521 6.095 5.377 5.490
Outros servizos 8.589 10.987 11.111 11.647 14.627
SECTOR PRIMARIO 617 662 786 779 870
SECTOR SECUNDARIO 5.124 5.606 5.400 6.292 5.917
SECTOR CONSTRUCIÓN 4.831 4.387 4.640 4.680 4.884
SECTOR SERVIZOS 25.060 28.536 27.509 29.032 34.135
TOTAL 35.632 39.191 38.335 40.783 45.806

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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O  38,4%  dos  contratos  realizados  no  sector  de  comercio  e  hostalaría  son 
asinados por menores de 26 anos; destaca tamén que noutros servizos existe unha 
concentración de 41,9% no intervalo de 26 a 35 anos.
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 
sectores de actividade e 

intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 256 287 168 107 52 870
Electricidade 0 7 X 7 0 X
Industria 1.571 1.945 X 732 197 X
Construción 1.580 1.489 1.009 592 214 4.884
Comercio e hostalaría 5.388 4.608 2.524 1.168 330 14.018
Transporte e comunicacións 617 1.285 1.631 1.471 486 5.490
Outros servizos 3.961 6.130 2.886 1.417 233 14.627
SECTOR PRIMARIO 256 287 168 107 52 870
SECTOR SECUNDARIO 1.571 1.952 1.458 739 197 5.917
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.580 1.489 1.009 592 214 4.884
SECTOR SERVIZOS 9.966 12.023 7.041 4.056 1.049 34.135
TOTAL 13.373 15.751 9.676 5.494 1.512 45.806
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Os contratos temporais a tempo parcial descenderon no quinquenio o -4,3%, 
facendo que esta comarca estea entre as que menos minguaron nesta categoría. 

O  peso  relativo  dos  contratos  temporais  a  tempo  completo  ascendeu  no 
quinquenio o 2,9%, o que sitúa a comarca entre as de crecemento máis discreto; o 
peso relativo dos contratos en prácticas/formación descendeu o -0,1%, feito que 
supón un dos retrocesos de menor intensidade.

O 68,7% dos contratos indefinidos a tempo parcial e o 66,4% dos temporais a 
tempo parcial son asinados por mulleres. Pola súa parte, o 93,3% dos contratos 
baixo a terminoloxía doutros e o 64,9% dos contratos en prácticas/formación son 
asinados por homes.

Por grupos de idade, o valor máis destacado é o do 89,1% dos contratos en 
prácticas/formación que son asinados por menores de 26 anos.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por tipos 

de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 1.743 1.657 2.037 2.063 2.305
Indefinido tempo parcial 207 321 331 321 386
Temporal 22.878 31.851 29.975 31.040 34.746
Temporal tempo parcial 9.494 4.173 4.773 5.936 7.059
Prácticas/Formación 834 871 925 1.106 921
Outros 476 318 294 317 389
TOTAL 35.632 39.191 38.335 40.783 45.806

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por tipos 

de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por tipos 

de contrato e intervalos de 
idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 1.286 1.019 2.305
Indefinido tempo parcial 121 265 386
Temporal 17.958 16.788 34.746
Temporal tempo parcial 2.372 4.687 7.059
Prácticas/Formación 598 323 921
Outros 363 26 389
TOTAL 22.698 23.108 45.806

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 561 943 464 250 87 2.305
Indefinido tempo parcial 121 143 66 X X X
Temporal 9.186 11.846 7.941 4.567 1.206 34.746
Temporal tempo parcial 2.677 2.614 1.073 548 147 7.059
Prácticas/Formación 804 93 13 X X X
Outros 24 112 119 77 57 389
TOTAL 13.373 15.751 9.676 X X 45.806
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Destaca o peso relativo dos contratos asinados no comercio e hostalaría por ser 
dos máis altos de Galicia, do 30,6%, 10 puntos porcentuais por enriba da media 
galega.  Os  contratos  neste  sector  superan  a  porcentaxe  nas  modalidades 
indefinida  a  tempo  parcial,  co  53,1%;  temporal  a  tempo  parcial,  co  42,8%; 
indefinida a tempo completo, co 40,7%; e en prácticas/formación, co 30,8%.
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por tipos 

de contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 111 6 412 378 939 119 340 2.305
Indef inido tempo parcial 9 0 31 11 205 22 108 386
Temporal 713 7 5.015 4.086 9.565 5.240 10.120 34.746
Temporal tempo parcial 33 X 290 167 3.021 101 3.445 X
Prácticas/Formación X 0 153 241 284 8 231 X
Outros 0 0 X X X 0 383 389
TOTAL X 15 X X X 5.490 14.627 45.806
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Distanciándose  do  valor  galego,  a  variación  anual  dos  contratos  no  grupo 
ocupacional  de  operadores  de  instalacións  e  maquinaria,  e  montadores  é  de 
-70,5%. Pola contra, a variación anual nos grupos de traballadores non cualificados 
e traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio é superior á galega, con valores respectivos de 33,5% e 31,8%. No que 
respecta á tendencia quinquenal, destaca positivamente a do grupo ocupacional 
de técnicos e profesionais de apoio, cun 144,6%, así como a de traballadores dos 
servizos  de  restauración,  persoais,  protección  e  vendedores  de  comercio,  cun 
39,1%, e traballadores non cualificados, cun 26,3%.

Increméntase significativamente no último ano o peso relativo dos contratos no 
grupo  de  traballadores  non  cualificados,  cun  5,1%;  e  o  de  traballadores  dos 
servizos  de  restauración,  persoais,  protección  e  vendedores  de  comercio,  cun 
3,9%. A variación anual do peso relativo dos contratos no grupo ocupacional de 
operadores de instalacións e maquinaria, e montadores é de -9,3%. 
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

grupos de ocupación.

Contratos

62 48 71 83 111

1.494 2.074 1.839 1.805 1.857

Técnicos e profesionais de apoio 942 1.327 2.180 2.482 3.075
Empregados de tipo administrativo 1.699 1.883 2.084 2.056 2.495

6.023 6.564 7.852 9.263 12.211

348 470 419 779 1.370

8.317 9.306 7.791 8.082 8.380

8.399 8.946 6.558 5.161 1.525

Traballadores non cualif icados 8.348 8.573 9.541 11.072 14.782
TOTAL 35.632 39.191 38.335 40.783 45.806

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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O grupo ocupacional de operadores de instalacións e maquinaria e montadores 
presenta unha porcentaxe de contratación a homes do 89,9%. Pola súa parte, no 
grupo de empregados de tipo administrativo a contratación a mulleres acada o 
72,9%.

Destaca  que  o  55,1%  dos  contratos  no  grupo  de  empregados  de  tipo 
administrativo son asinados por persoas de entre 26 e 35 anos. Pola súa parte, o 
40,5%  dos  realizados  no  grupo  de  traballadores  dos  servizos  de  restauración, 
persoais, protección e vendedores de comercio localízase no intervalo de menores 
de 26 anos.
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TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

grupos de ocupación e sexo.

TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA do SALNÉS por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

63 48 111

975 882 1.857
Técnicos e profesionais de apoio 975 2.100 3.075
Empregados de tipo administrativo 676 1.819 2.495

4.076 8.135 12.211

441 929 1.370

4.615 3.765 8.380

1.371 154 1.525
Traballadores non cualif icados 9.506 5.276 14.782
TOTAL 22.698 23.108 45.806

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X 47 37 15 7 X

280 822 408 275 72 1.857

Técnicos e profesionais de apoio 955 1.693 272 120 35 3.075
Empregados de tipo administrativo 830 1.223 305 114 23 2.495

4.945 4.376 1.933 760 197 12.211

X 423 474 230 X X

2.151 2.560 2.235 1.103 331 8.380

332 584 349 211 49 1.525

Traballadores non cualif icados 3.695 4.023 3.663 2.666 735 14.782
TOTAL X 15.751 9.676 5.494 X 45.806

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A familia profesional dos servizos ás empresas destaca por concentrar o 44,2% 
dos cursos de formación ocupacional impartidos na comarca, así como o 46,8% do 
alumnado.  As  familias  profesionais  menos  representadas  son  a  agraria  e  a 
automoción, ambas co 2,3% dos cursos e o 2,1% do alumnado respectivamente.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA do 
SALNÉS por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 2,3 15 2,1
Administración e oficinas 4 9,3 69 9,9
Automoción 1 2,3 15 2,1
Comercio 2 4,7 28 4,0
Servizos ás empresas 19 44,2 327 46,8
Sanidade 4 9,3 64 9,2
Seguros e finanzas 4 9,3 60 8,6
Transportes e comunicacións 7 16,3 104 14,9
Turismo e hostalaría 1 2,3 17 2,4



COMARCA de
PONTEVEDRA



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 6.602 6 -4,7 27
Demandas de non parados 2.172 7 -2,9 16
Demandas totais 8.774 6 -4,2 21

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 4.144 6 62,8 19
Parados menores de 26 anos 1.022 6 15,5 13
Parados de longa duración >=26 anos 2.458 6 37,2 41

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 30.234 8 46,2 17
Contratos a menores de 26 anos 20.550 8 31,4 13
Contratos na industria 2.813 9 8,6 39
Contratos na construción 6.206 5 19,0 17
Contratos no comercio e hostalaría 8.670 6 26,5 5
Contratos no transporte e comunicacións 2.689 6 8,2 8
Contratos noutros servizos 11.298 8 34,5 27

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 2.580 6 +23,3 17
Contratos indefinidos t. parcial 694 6 +21,3 19
Contratos temporais 20.429 9 -0,2 37
Contratos temporais t. parcial 7.307 7 +16,8 21
Contratos prácticas/formación 1.078 5 -7,3 33
Contratos outros 651 9 -7,4 39
Contratos totais 32.739 7 +4,8 33

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 5.607 6 +3,6 26
Autónomos 7.552 6 +7,6 35
Asalariados 43.980 6 +4,4 13



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 2.747 2.584
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 2.115 2.072
Taquígrafos e mecanógrafos 1.330 1.240
Peóns de industrias manufactureiras 1.129 1.165
Peóns do transp. e descargadores 934 853
Caixeiros (agás bancos e correos) 557 527
Empregados para o coidado de nenos 479 500
Secretarios administrativos e asimilados 473 493
Asistentes domiciliarios 486 468
Camareiros, barmans e asimilados 490 459

Peóns do transp. e descargadores 502
Peóns de industrias manufactureiras 497
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 350
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 349
Peóns da construción de edificios 323
Taquígrafos e mecanógrafos 267
Albaneis e canteiros 232
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 221
Representantes de comercio e técnicos de venda 209
Condutores de camións 204

Homes
III-05 a II-06

2.235
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.947
Taquígrafos e mecanógrafos 973
Peóns de industrias manufactureiras 668
Empregados para o coidado de nenos 493
Caixeiros (agás bancos e correos) 490
Asistentes domiciliarios 455
Secretarios administrativos e asimilados 439

414
Empregados de información e recepcionistas en oficinas 379

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Auxs. de enfermaría hospitalaria



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 807 714
Taquígrafos e mecanógrafos 627 507
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 460 472
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 408 446
Camareiros, barmans e asimilados 282 299
Representantes de comercio e técnicos de venda 265 279
Albaneis e canteiros 235 235
Condutores de camións 260 233
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 242 228
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 189 197

Peóns de industrias manufactureiras 467
Condutores de camións 223
Albaneis e canteiros 215
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 198
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 183
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 176
Representantes de comercio e técnicos de venda 170
Taquígrafos e mecanógrafos 166
Peóns da construción de edificios 145
Camareiros, barmans e asimilados 131

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 354
Taquígrafos e mecanógrafos 341
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 289
Peóns de industrias manufactureiras 247
Camareiros, barmans e asimilados 168
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 122
Representantes de comercio e técnicos de venda 109
Secretarios administrativos e asimilados 101
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 86
Caixeiros (agás bancos e correos) 78

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

As  empresas  medran  no  último  ano  cunha  intensidade  semellante  ao 
comportamento medio das comarcas. En canto aos sectores, a construción e os 
servizos experimentan crecementos que se sitúan no contorno da media, mentres 
que o primario e o secundario obteñen variacións de signo oposto aos valores 
medios das 53 comarcas.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

sectores de actividade.

5

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 200 193
Electricidade 6 5
Industria 425 426
Construción 807 828
Comercio e hostalaría 1.869 1.909
Transporte e comunicacións 205 207
Outros servizos 1.900 2.039
SECTOR PRIMARIO 200 193
SECTOR SECUNDARIO 431 431
SECTOR CONSTRUCIÓN 807 828
SECTOR SERVIZOS 3.974 4.155
TOTAL 5.411 5.607



5.2.2.- Traballadores autónomos

O número de traballadores  autónomos  creceu  con intensidade  lixeiramente 
inferior á media das comarcas galegas no último ano. Tan só no sector primario o 
incremento supera a intensidade de medra do conxunto das comarcas.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA de 

PONTEVEDRA por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 75 87
Electricidade 4 4
Industria 541 547
Construción 1.126 1.240
Comercio e hostalaría 3.337 3.552
Transporte e comunicacións 469 501
Outros servizos 1.470 1.622
SECTOR PRIMARIO 75 87
SECTOR SECUNDARIO 545 551
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.126 1.240
SECTOR SERVIZOS 5.276 5.675
TOTAL 7.022 7.552



5.2.3.- Traballadores asalariados

A  participación  dos  traballadores  asalariados  comarcais  en  Galicia 
experimentou  un  dos  crecementos  de  maior  intensidade  para  o  conxunto  das 
comarcas no último ano, do 0,1%.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA de PONTEVEDRA

TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA de 

PONTEVEDRA por sectores de 
actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 2.449 2.398
Electricidade 110 109
Industria 4.150 4.197
Construción 6.097 6.213
Comercio e hostalaría 9.158 9.747
Transporte e comunicacións 1.773 1.824
Outros servizos 18.388 19.493
SECTOR PRIMARIO 2.449 2.398
SECTOR SECUNDARIO 4.260 4.305
SECTOR CONSTRUCIÓN 6.097 6.213
SECTOR SERVIZOS 29.319 31.064
TOTAL 42.124 43.980



5.3.- Demandas

Os demandantes de traballo da comarca representan o 4,3% da totalidade dos 
demandantes da Comunidade Autónoma, tras medrar esta participación o 0,1% no 
último ano, crecemento que se sitúa entre os máis altos de Galicia.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Os  demandantes  de  traballo  descenderon  no  último  ano  cunha  intensidade 
inferior ao valor medio de todas as comarcas, situación que se reproduce en todas 
as categorías, agás no caso dos non parados traballadores agrarios, para os que o 
retroceso foi superior ao comportamento medio das comarcas.

Tanto  os homes como as mulleres demandantes  de traballo  baixaron o seu 
número no último ano con intensidades menores que os valores medios comarcais, 
situación que se fai extensible ao caso de homes e mulleres non parados; pola 
contra, homes e mulleres demandantes en paro obteñen valores de retroceso no 
contorno da variación media do conxunto das comarcas.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 6.927 6.602
Non parados, ocupados 1.199 1.185
Non parados, desempregados 996 950
Non parados, traballadores agrarios 41 37
PARADOS 6.927 6.602
NON PARADOS 2.236 2.172
TOTAL 9.163 8.774

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 2.567 2.458
Parados, mulleres 4.360 4.144
Non parados, homes 908 877
Non parados, mulleres 1.328 1.295
HOMES 3.475 3.335
MULLERES 5.688 5.439
TOTAL 9.163 8.774



Destacan os seguintes descensos das demandas, por atoparse entre os máis 
importantes  do  conxunto  das  comarcas  para  as  categorías  que  se  citan:  os 
experimentados polos demandantes de traballo menores de 26 anos, do -0,3%, e 
polos de 56 ou máis anos, do -0,1%, así como os acontecidos aos demandantes 
parados menores de 26 anos, do -0,3%, aos de 56 e máis  anos, do -0,2%, aos 
demandantes non parados de 26 a 35 anos, do -0,5%; e aos de 36 a 45 anos, do 
-0,4%. Os demandantes de traballo parados de 26 a 35 anos ascenderon o 0,2% e 
os  de  36  a  45  anos  o  0,1%,  sendo  dos  que  máis  medraron  na  Comunidade 
Autónoma para as categorías mencionadas.

No último ano,  o  peso  relativo  dos  demandantes  parados  de 26 a  35  anos 
descendeu  un  -8,2%,  e  o  dos  demandantes  de  36  a  45  anos  baixou  un  -3%, 
situándose  estas  perdas  entre  as  máis  significativas.  O  peso  relativo  dos 
demandantes parados de 46 a 55 anos creceu no último ano o 4,7% e a porcentaxe 
de crecemento dos demandantes parados de 56 ou máis anos é do 5,1%, amba as 
dúas categorías aumentaron por enriba da media galega.

O 37,2% dos demandantes parados son homes, valor 0,3 puntos porcentuais 
superior ao galego. O 62,8% son mulleres. Os intervalos de menor idade presentan 
un  peso  relativo  superior  ao  galego,  coas  seguintes  distancias  en  puntos 
porcentuais a respecto deste: 4,1 puntos no intervalo de 26 a 35 anos; 2,1 puntos 
no de menores de 26, e 0,1 puntos no de 36 a 45 anos. O intervalo de maiores de 
55 anos representa un peso menor que o galego, cunha distancia de -3,4 puntos 
porcentuais; e o de 46 a 55 presenta unha distancia de -2,9.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA de PONTEVEDRA9

TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 1.217 1.022
Parados, entre 26 e 35 anos 2.200 2.019
Parados, entre 36 e 45 anos 1.533 1.487
Parados, entre 46 e 55 anos 1.118 1.171
Parados, de 56 ou máis anos 859 903
Non parados, menores de 26 anos 545 493
Non parados, entre 26 e 35 anos 691 662
Non parados, entre 36 e 45 anos 447 408
Non parados, entre 46 e 55 anos 275 319
Non parados, de 56 ou máis anos 278 290
Menores de 26 anos 1.762 1.515
Entre 26 e 35 anos 2.891 2.681
Entre 36 e 45 anos 1.980 1.895
Entre 46 e 55 anos 1.393 1.490
De 56 ou máis anos 1.137 1.193
TOTAL 9.163 8.774

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA de PONTEVEDRA 

por sexo e intervalos de idade.

Demandas
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 465 557 1.022
De 26 a 35 anos 648 1.371 2.019
De 36 a 45 anos 491 996 1.487
De 46 a 55 anos 406 765 1.171
De 56 ou máis anos 448 455 903
TOTAL 2.458 4.144 6.602



No caso dos demandantes ocupados, o 40,4% son homes e o 59,6% mulleres, 
esta última porcentaxe é superior á galega en 3,6 puntos porcentuais. Os dous 
intervalos de idade que presentan maior  distancia dos  valores  galegos no  que 
respecta ao seu peso relativo son o de 26 a 35 anos, 4,7 puntos porcentuais por 
enriba;  e  o  de maiores  de 55,  a  unha distancia de -4,1  respecto  do peso  no 
conxunto de Galicia. As restantes distancias son: para o intervalo de 46 a 55 anos, 
-1,6 puntos; para o de 36 a 45 anos, 0,1; e para o de menores de 26 anos, 0,8.

O 44,7% dos demandantes parados da provincia levan menos de seis meses en 
situación de desemprego. Este peso relativo é superior ao galego en 3,7 puntos 
porcentuais. O 37,2% levan en desemprego máis dun ano, valor a unha distancia 
de -4,8 puntos do galego. O 18,1% restante leva entre seis meses e un ano en 
situación de desemprego, valor superior ao galego en 1,1 puntos porcentuais.

A porcentaxe de mulleres é superior nas tres categorías segundo tempo de 
busca de emprego. Representan un 54,5% dos parados de menos de seis meses de 
duración; un 66,7% dos de seis meses a un ano; e un 70,8% dos parados de máis 
dun ano de duración.

Por  enriba,  destacan os  pesos  relativos dos  menores de 26 anos que levan 
menos de seis meses en desemprego, cun 70,7%, e os maiores de 55 anos que 
levan máis dun ano nesta situación, e que suman o 68,3% dos deste intervalo de 
idade. Nos extremos baixos, sobresaen os maiores de 55 anos que levan menos de 
seis meses en situación de desemprego, cun 18,3%.
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TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA de 
PONTEVEDRA por sexo e 

intervalos de idade.

Demandas
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 209 284 493
De 26 a 35 anos 234 428 662
De 36 a 45 anos 143 265 408
De 46 a 55 anos 126 193 319
De 56 ou máis anos 165 125 290
TOTAL 877 1.295 2.172

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA de PONTEVEDRA 
por sexo e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 723 184 115 1.022
De 26 a 35 anos 1.049 403 567 2.019
De 36 a 45 anos 653 294 540 1.487
De 46 a 55 anos 361 191 619 1.171
De 56 ou máis anos 165 121 617 903
TOTAL 2.951 1.193 2.458 6.602

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA de 

PONTEVEDRA por intervalos de 
idade e tempo de busca de 

emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 1.344 397 717 2.458
Mulleres 1.607 796 1.741 4.144
TOTAL 2.951 1.193 2.458 6.602

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

Dúas  categorías  de  titulación  experimentan  unha  subida  no  número  de 
demandas no último ano: até certificado escolar, que medra un 3,3%; e formación 
profesional, cun 2,8%. BUP/bacharelato/COU sofre a caída máis notable, cunha 
variación de -18,2%; seguida de titulación de ensino obrigatorio,  cun -9,1%, e 
titulación universitaria cun -4,2%.

O 30,7% das demandas son realizadas por persoas que posúen ata certificado 
escolar;  o 28,2% por titulados de ensino obrigatorio;  o 15,5% por titulados en 
formación profesional; o 14,8% por titulados universitarios e o 10,7% restante por 
titulados en BUP/bacharelato/COU. 

Mantense  estable  o  peso  relativo  das  demandas  realizadas  por  titulados 
universitarios;  aumenta  o  peso  das  cursadas  por  persoas  que  posúen  ata 
certificado escolar, o 2,2%, e das que teñen título de formación profesional, o 
1,1%. Diminúe no último ano o peso relativo das demandas realizadas por titulados 
en BUP/bacharelato/COU, -1,8%; e dos titulados en ensino obrigatorio, -1,5%.
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e formación 

académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 2.087 2.145
Parados titulación de ensino obrigatorio 2.104 1.895
Parados BUP/bacharelato superior/COU 818 636
Parados formación profesional 958 1.009
Parados titulación universitaria e outras titulacións 960 917
Non parados ata certificado escolar 522 550
Non parados titulación de ensino obrigatorio 619 581
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 328 302
Non parados formación profesional 368 354
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 399 385
Ata certificado escolar 2.609 2.695
Titulación de ensino obrigatorio 2.723 2.476
BUP/bacharelato superior/COU 1.146 938
Formación profesional 1.326 1.363
Titulación universitaria e outras titulacións 1.359 1.302
TOTAL 9.163 8.774



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Tres sectores experimentan unha caída no número de demandas no último ano: 
as  demandas  de  persoas  sen  emprego  anterior,  cunha  variación  de  -17,1%;  o 
sector  secundario,  de  -10,8%;  e  o  sector  da construción,  de  -8,2%.  No sector 
primario as demandas crecen un 7,4% e no sector servizos un 1,2%.

O 61,2% das demandas correspóndense co sector servizos, a moita distancia do 
peso relativo das demandas realizadas  por  persoas  sen emprego anterior,  que 
suman o 16%; das do sector secundario, que son o 10,8%; do sector da construción, 
o 8,9%, e do primario, que representa o 3,2% das demandas.

Aumenta no último ano un 3,3% o peso relativo do sector servizos, e un 0,3% o 
do  sector  primario.  As  restantes  categorías  diminúen o  seu peso  relativo:  sen 
emprego anterior un -2,5%, sector secundario, un -0,8%; e sector da construción, 
un -0,4%.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

PONTEVEDRA por situación 
laboral e grandes sectores de 

actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 201 217
Parados sector secundario 863 763
Parados sector construción 659 610
Parados sector servizos 3.986 4.032
Parados sen emprego anterior 1.218 980
Non parados sector primario 57 60
Non parados sector secundario 200 185
Non parados sector construción 191 170
Non parados sector servizos 1.318 1.337
Non parados sen emprego anterior 470 420
Sector primario 258 277
Sector secundario 1.063 948
Sector construción 850 780
Sector servizos 5.304 5.369
Sen emprego anterior 1.688 1.400
TOTAL 9.163 8.774



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Os contratos presentan unha variación anual de crecemento que se sitúa no 
contorno do valor medio de todas as  comarcas,  mentres que no quinquenio a 
variación é inferior. En canto aos homes, no último ano medra a súa contratación 
por  enriba  do  comportamento  medio  das  comarcas  pero  no  quinquenio  a 
tendencia é descendente, así como oposta á das comarcas. Para as mulleres, os 
crecementos atópanse por debaixo dos valores do conxunto das comarcas.

Para os grupos de idade de 26 a 35 anos, de 46 a 55 anos e de 56 ou máis anos, 
os contratos, tanto no último ano como no quinquenio, increméntanse en menor 
medida que o comportamento medio das comarcas. No caso dos menores de 26 
anos, o crecemento do último ano sitúase no contorno das comarcas, mentres que 
o do quinquenio é descendente, de signo oposto ao valor medio. Para as persoas 
de 36 a 45 anos, o aumento da contratación experimenta menor intensidade que a 
que obtén o conxunto das comarcas, tanto no último ano como no quinquenio.

Na comarca destaca o peso relativo da contratación realizada ás persoas de 
26 a 35 anos por superar en 0,6 puntos porcentuais o valor medio galego para esta 
categoría. Pola contra, o peso relativo dos contratos asinados polas persoas de 36 
a 45 anos sitúase -0,3 puntos porcentuais por debaixo da porcentaxe galega para o 
grupo de idade.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

sexo e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 5.486 4.789 10.275
De 26 a 35 anos 6.401 5.941 12.342
De 36 a 45 anos 3.263 2.820 6.083
De 46 a 55 anos 1.787 1.312 3.099
De 56 ou máis anos 685 255 940
TOTAL 17.622 15.117 32.739

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 11.733 10.313 9.694 10.061 10.275
De 26 a 35 anos 10.172 9.397 9.901 11.763 12.342
De 36 a 45 anos 5.131 4.720 4.916 5.593 6.083
De 46 a 55 anos 2.491 2.364 2.424 2.954 3.099
De 56 ou máis anos 680 724 728 878 940
TOTAL 30.207 27.518 27.663 31.249 32.739

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 18.511 16.740 15.742 16.991 17.622
Mulleres 11.696 10.778 11.921 14.258 15.117
TOTAL 30.207 27.518 27.663 31.249 32.739

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

O peso relativo dos contratos no transporte e comunicacións dominuíu, tanto 
no  último ano como no quinquenio, con intensidades respectivas do -1,1% e -2,1%
, supoñendo un dos maiores retrocesos do conxunto comarcal.

Con respecto aos valores totais galegos, a comarca destaca por presentar un 
peso  relativo  da  contratación  feminina  inferior  ao  que  lle  corresponde  ao 
comportamento medio. Destacan os contratos realizados ás mulleres nos servizos 
e aos homes na construción, por superar as porcentaxes medias galegas para as 
categorías mencionadas.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 
sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 675 368 1.043
Electricidade 9 11 20
Industria 1.812 1.001 2.813
Construción 5.853 353 6.206
Comercio e hostalaría 3.177 5.493 8.670
Transporte e comunicacións 1.559 1.130 2.689
Outros servizos 4.537 6.761 11.298
SECTOR PRIMARIO 675 368 1.043
SECTOR SECUNDARIO 1.821 1.012 2.833
SECTOR CONSTRUCIÓN 5.853 353 6.206
SECTOR SERVIZOS 9.273 13.384 22.657
TOTAL 17.622 15.117 32.739

Contratos

Agricultura e pesca 1.083 1.030 1.012 1.031 1.043
Electricidade 17 28 30 12 20
Industria 3.107 2.937 3.111 2.958 2.813
Construción 5.115 6.123 6.117 6.141 6.206
Comercio e hostalaría 6.812 6.801 7.513 7.817 8.670
Transporte e comunicacións 5.028 2.889 1.777 2.914 2.689
Outros servizos 9.045 7.710 8.103 10.376 11.298
SECTOR PRIMARIO 1.083 1.030 1.012 1.031 1.043
SECTOR SECUNDARIO 3.124 2.965 3.141 2.970 2.833
SECTOR CONSTRUCIÓN 5.115 6.123 6.117 6.141 6.206
SECTOR SERVIZOS 20.885 17.400 17.393 21.107 22.657
TOTAL 30.207 27.518 27.663 31.249 32.739

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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O peso relativo dos contratos asinados polas persoas de 26 a 35 anos é do 
37,7%, dos máis altos para o conxunto das comarcas xa que supera en 0,6 puntos 
porcentuais  a  media  galega.  Os  contratos  a  este  grupo  de  idade  superan  a 
porcentaxe  no  sector  servizos,  co  39,6%,  e  dentro  dos  servizos,  nos  outros 
servizos, co 42,4%.

O peso relativo dos contratos ás persoas de 36 a 45 anos, do 18,6%, está entre 
os máis baixos, 0,3 puntos porcentuais por baixo da media galega. Non acadan 
esta porcentaxe os contratos asinados por este colectivo no sector servizos, co 
17,5%;  dentro  dos  servizos  no  comercio  e  hostalaría,  co  16,2%,  e  nos  outros 
servizos, co 16,5%.
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 251 384 215 120 73 251
Electricidade X 14 X 0 X 20
Industria X 998 X 312 X 876
Construción 1.747 1.974 1.375 817 293 1.747
Comercio e hostalaría 3.416 3.218 1.403 493 140 3.416
Transporte e comunicacións 568 966 687 396 72 568
Outros servizos 3.415 4.788 1.869 961 265 3.415
SECTOR PRIMARIO 251 384 215 120 73 251
SECTOR SECUNDARIO 876 1.012 534 312 97 896
SECTOR CONSTRUCIÓN 1.747 1.974 1.375 817 293 1.747
SECTOR SERVIZOS 7.399 8.972 3.959 1.850 477 7.399
TOTAL 10.273 12.342 6.083 3.099 940 10.293
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

Cómpre  mencionar  o  feito  de  que  as  outras  modalidades  de  contratación 
descenderan de xeito considerable no quinquenio: o -19,7%. Este acontecemento 
sitúa a comarca entre aquelas que experimentaron un maior descenso.

O peso relativo dos contratos en prácticas/formación atópase entre os  que 
menos descenderon do conxunto das comarcas: -0,1%.

Destaca a porcentaxe de contratos indefinidos a tempo parcial e temporais a 
tempo parcial subscritos por mulleres, con valores respectivos de 70.3% e 68,6%. 
O 89,4% da modalidade outros son asinados por homes.

O peso relativo dos contratos realizados ás persoas de 26 a 35 anos, do 37,7%, 
supera a media galega en 0,6% porcentuais. Superan esta porcentaxe os contratos 
asinados  por  este  colectivo  nas  modalidades  indefinida  a  tempo  completo  co 
44,7%; outras, co 40,7%; indefinido a tempo parcial, co 38,8%; e temporal a tempo 
completo, co 38,4%.

Para as persoas de 36 a 45 anos, o peso relativo dos seus contratos é do 18,6%, 
0,3 puntos porcentuais por debaixo da media galega. Non acadan esa porcentaxe 
os contratos ao colectivo nas modalidades indefinida a tempo parcial, co 17,6%; 
temporal a tempo parcial, co 17,3%; e en prácticas formación, co 1,7%.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

tipos de contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 1.838 1.822 1.892 2.093 2.580
Indefinido tempo parcial 434 574 566 572 694
Temporal 12.889 17.668 17.993 20.463 20.429
Temporal tempo parcial 10.390 5.003 5.504 6.255 7.307
Prácticas/Formación 1.077 1.312 1.219 1.163 1.078
Outros 3.579 1.139 489 703 651
TOTAL 30.207 27.518 27.663 31.249 32.739

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

tipos de contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 
tipos de contrato e intervalos 

de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 1.570 1.010 2.580
Indefinido tempo parcial 206 488 694
Temporal 12.349 8.080 20.429
Temporal tempo parcial 2.291 5.016 7.307
Prácticas/Formación 624 454 1.078
Outros 582 69 651
TOTAL 17.622 15.117 32.739

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 537 1.154 521 272 96 2.580
Indefinido tempo parcial 210 269 122 69 24 694
Temporal 5.898 7.837 4.025 2.070 599 20.429
Temporal tempo parcial 2.651 2.694 1.264 550 148 7.307
Prácticas/Formación 930 123 18 7 0 1.078
Outros 49 265 133 131 73 651
TOTAL 10.275 12.342 6.083 3.099 940 32.739
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O peso relativo dos contratos asinados no comercio e hostalaría é do 26,5%; 
porcentaxe importante por estar entre as máis altas do conxunto das comarcas, 
superando  á  media  galega  en 5,8  puntos  porcentuais.  Os  contratos  do  sector 
sitúanse por enriba da porcentaxe nas modalidades indefinida a tempo completo 
co  37,2% do total,  indefinida a tempo parcial,  co  58,6% do total;  temporal  a 
tempo parcial, co 39,9% do total e en prácticas/formación, co 32,4% do total.
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 
tipos de contrato e sectores de 

actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 35 X 334 452 961 143 654 X
Indef inido tempo parcial X 0 26 28 407 19 213 X
Temporal 969 16 2.033 5.180 4.021 2.299 5.911 20.429
Temporal tempo parcial 33 X 276 207 2.912 216 3.661 X
Prácticas/Formación X X 142 338 349 11 232 1.078
Outros 0 0 X X 20 X 627 651
TOTAL 1.043 20 X X 8.670 X 11.298 32.739
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Os dous valores mencionables, en relación cos galegos, son a variación anual da 
contratación no grupo ocupacional  de empregados  de tipo administrativo,  cun 
-11,3%;  e a  tendencia do quinquenio,  tamén de signo negativo,  nos contratos 
dentro do grupo de traballadores non cualificados, cun -5,8%.

O peso relativo do grupo ocupacional de empregados de tipo administrativo, 
baixa nun -1,9% no último ano. A súa tendencia quinquenal é de -0,4%. Tamén de 
signo  negativo  é  a  tendencia  quinquenal  do  grupo  de  traballadores  non 
cualificados, cun -2,9% de tendencia do seu peso relativo na contratación. Con 
signo  positivo,  e  en  relación  co  peso  relativo  dos  contratos,  é  destacable  a 
tendencia  quinquenal  de  1,5%  no  grupo  de  traballadores  dos  servizos  de 
restauración, persoais, protección e vendedores de comercio.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

grupos de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

grupos de ocupación e sexo.

Contratos

46 32 39 65 60

1.631 1.556 1.698 2.189 2.305

Técnicos e profesionais de apoio 1.233 1.109 1.306 1.733 2.122
Empregados de tipo administrativo 3.629 2.872 3.263 3.868 3.430

5.344 5.412 5.895 6.512 7.760

215 166 180 337 372

5.484 6.124 6.254 6.338 6.459

1.416 1.522 1.719 1.874 1.927

Traballadores non cualif icados 11.209 8.725 7.309 8.333 8.304
TOTAL 30.207 27.518 27.663 31.249 32.739

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

35 25 60

1.154 1.151 2.305
Técnicos e profesionais de apoio 1.059 1.063 2.122
Empregados de tipo administrativo 858 2.572 3.430

1.945 5.815 7.760

225 147 372

5.855 604 6.459

1.693 234 1.927
Traballadores non cualif icados 4.798 3.506 8.304
TOTAL 17.622 15.117 32.739

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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Os grupos ocupacionais cun maior peso relativo de contratos a mulleres son 
empregados  de  tipo  administrativo,  co  75%,  e  traballadores  dos  servizos  de 
restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, co 74,9%.

Os que presentan un peso significativamente alto dos contratos a homes son 
artesáns e traballadores cualificados  das industrias manufactureira, co 90,6%, e 
operadores de instalacións e maquinaria e montadores, co 87,9%.

Do total dos contratos, o 37,7% realízanse a persoas de entre 26 e 35 anos. Esta 
porcentaxe é 0,6 puntos superior á galega. Os grupos ocupacionais que destacan 
polo alto peso que supón a contratación a este colectivo de idade son: técnicos e 
profesionais  científicos  e  intelectuais,  cun  50,7%;  empregados  de  tipo 
administrativo e traballadores cualificados na agricultura e na pesca, cun 47% 
cada un deles; técnicos e profesionais de apoio, cun 45,6%; dirección de empresas 
e  de  administracións  públicas,  cun  43,3%;  e  operadores  de  instalacións  e 
maquinaria, e montadores, grupo no que o 36,9% dos contratos se realizaron a 
persoas de entre 26 e 35 anos.

Respecto ao volume dos contratos  da comarca,  o 18,6% foron asinados  por 
persoas de entre 36 e 45 anos, 0,3 puntos porcentuais por debaixo do galego. Os 
valores que contribúen en maior medida a esta distancia respecto do conxunto de 
Galicia son: 18,2% dos contratos no grupo de técnicos e profesionais científicos e 
intelectuais;  15,9%  no  grupo  de  empregados  de  tipo  administrativo;  15,6%  no 
grupo de traballadores cualificados na agricultura e na pesca; 14,9% nos grupos de 
técnicos  e  profesionais  de  apoio  e  traballadores  dos  servizos  de restauración, 
persoais, protección e vendedores de comercio.
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA de PONTEVEDRA por 

grupos de ocupación e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

8 26 13 11 X X

368 1.168 420 242 107 2.305

Técnicos e profesionais de apoio 682 968 317 129 26 2.122
Empregados de tipo administrativo 1.016 1.612 544 218 40 3.430

3.287 2.776 1.159 414 124 7.760

95 175 58 35 X X

1.789 1.911 1.455 958 346 6.459

457 711 453 247 59 1.927

Traballadores non cualif icados 2.573 2.995 1.664 845 227 8.304
TOTAL 10.275 12.342 6.083 3.099 940 32.739

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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5.5.- Formación ocupacional

A familia profesional dos servizos ás empresas destaca por concentrar o 42,3% dos 
cursos  de  formación  ocupacional  impartidos  na  comarca  e  o  46,7%  do  alumnado; 
séguelle,  a  moita distancia,  a  familia  profesional  de administración e oficinas,  co 
11,5% dos cursos e o 11% do alumnado. As familias profesionais menos impartidas son 
a  agraria  e  as  industrias  gráficas,  co  1,3%  dos  cursos  e  o  0,9%  do  alumnado 
respectivamente.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
PONTEVEDRA por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 1,3 12 0,9
Administración e oficinas 9 11,5 147 11,0
Automoción 4 5,1 60 4,5
Comercio 4 5,1 70 5,2
Servizos ás empresas 33 42,3 625 46,7
Edificación e obras públicas 2 2,6 29 2,2
Industrias gráficas 1 1,3 12 0,9
Montaxe e instalación 1 1,3 20 1,5
Sanidade 5 6,4 89 6,6
Seguros e finanzas 3 3,8 43 3,2
Servizos á comunidade e persoais 7 9,0 111 8,3
Transportes e comunicacións 3 3,8 46 3,4
Turismo e hostalaría 5 6,4 75 5,6
TOTAL 78 100 1.339 100



COMARCA de
TABEIRÓS-TERRA DE 
MONTES



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 1.264 29 -3,5 21
Demandas de non parados 515 25 -12,0 32
Demandas totais 1.779 28 -6,1 31

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 803 27 63,5 14
Parados menores de 26 anos 180 28 14,2 18
Parados de longa duración >=26 anos 463 33 36,6 43

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 2.480 30 38,9 39
Contratos a menores de 26 anos 2.232 30 35,0 2
Contratos na industria 643 23 20,2 9
Contratos na construción 647 30 20,3 15
Contratos no comercio e hostalaría 618 32 19,4 29
Contratos no transporte e comunicacións 193 28 6,1 22
Contratos noutros servizos 1.038 29 32,6 31

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 390 23 -4,2 45
Contratos indefinidos t. parcial 72 26 +44,0 12
Contratos temporais 1.804 32 -4,9 43
Contratos temporais t. parcial 557 28 +9,9 32
Contratos prácticas / formación 224 20 -7,1 32
Contratos outros 141 31 -6,6 38
Contratos totais 3.188 32 -2,0 46

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 1.089 24 +3,9 21
Autónomos 1.922 22 +4,4 50
Asalariados 5.648 24 +2,2 33



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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555 548
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 549 492
Taquígrafos e mecanógrafos 308 255

255 199
Peóns de industrias manufactureiras 212 190
Caixeiros (agás bancos e correos) 168 161
Asistentes domiciliarios 93 106
Empregados para o coidado de nenos 105 106
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 113 103
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 65 93

III-04 a II-05 III-05 a II-06
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores

Albaneis e canteiros 86
Peóns de industrias manufactureiras 79
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 75
Peóns da construción de edificios 74
Condutores de camións 70
Peóns do transp. e descargadores 65
Taquígrafos e mecanógrafos 53
Trab. en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas 51
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 46
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 45

Homes
III-05 a II-06

502
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 485
Taquígrafos e mecanógrafos 202
Caixeiros (agás bancos e correos) 151

134
Peóns de industrias manufactureiras 111
Empregados para o coidado de nenos 106
Asistentes domiciliarios 104
Empregados do fogar 81

72

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores

Perruqueiros, especialistas en tratamento de beleza



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Taquígrafos e mecanógrafos 151 115
Peóns de industrias manufactureiras 100 101
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 102 93
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 90 80
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 79 74
Camareiros, barmans e asimilados 57 70
Albaneis e canteiros 77 69
Condutores de camións 68 66
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 48 54
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 42 43

Peóns de industrias manufactureiras 77
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 76
Albaneis e canteiros 62
Condutores de camións 61
Peóns da construción de edificios 38
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 29
Peóns do transp. e descargadores 28
Taquígrafos e mecanógrafos 27
Camareiros, barmans e asimilados 26
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 26

Homes
III-05 a II-06

Taquígrafos e mecanógrafos 88
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 66
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 54
Camareiros, barmans e asimilados 44
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 34
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 25
Peóns de industrias manufactureiras 24
Xastres, modistos e sombreireiros 21
Asistentes domiciliarios 18
Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros 18

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sectores de 
actividade.
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Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 36 38
Electricidade 1 1
Industria 186 186
Construción 195 194
Comercio e hostalaría 353 369
Transporte e comunicacións 41 43
Outros servizos 237 259
SECTOR PRIMARIO 36 38
SECTOR SECUNDARIO 187 187
SECTOR CONSTRUCIÓN 195 194
SECTOR SERVIZOS 632 671
TOTAL 1.049 1.089



5.2.2.- Traballadores autónomos

Os traballadores autónomos incrementaron o seu número no último ano o 4,4%, 
un dos peores comportamentos no conxunto das comarcas; o mesmo lles acontece 
aos  autónomos  da  construción  tras  medrar  o  4,2%;  aos  dos  servizos,  cun 
crecemento do 4,9%; e aos do comercio e hostalaría tras medrar o 3,5%.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por sectores de actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 51 58
Electricidade 0 0
Industria 275 278
Construción 364 379
Comercio e hostalaría 798 825
Transporte e comunicacións 125 134
Outros servizos 228 248
SECTOR PRIMARIO 51 58
SECTOR SECUNDARIO 275 278
SECTOR CONSTRUCIÓN 364 379
SECTOR SERVIZOS 1.151 1.207
TOTAL 1.842 1.922



5.2.3.- Traballadores asalariados

Na  comarca  destaca  o  descenso  do  peso  relativo  dos  asalariados  da 
construción, do -0,7%, significativo retroceso para esta categoría en Galicia.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por sectores de actividade.
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Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 1.287 1.230
Electricidade 3 3
Industria 1.163 1.196
Construción 878 860
Comercio e hostalaría 1.042 1.094
Transporte e comunicacións 176 186
Outros servizos 977 1.080
SECTOR PRIMARIO 1.287 1.230
SECTOR SECUNDARIO 1.166 1.199
SECTOR CONSTRUCIÓN 878 860
SECTOR SERVIZOS 2.195 2.359
TOTAL 5.526 5.648



5.3.- Demandas

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Os demandantes non parados desempregados retroceden o -32%, diminución 
impotante pola súa intensidade no conxunto das comarcas.

O peso relativo dos demandantes non parados ocupados crece o 3%, por enriba 
da media galega; o peso relativo dos demandantes non parados desempregados e 
o  dos  non  parados  traballadores  agrarios  minguan  o  -4,5%  e  o  -0,4% 
respectivamente, perdas que se atopan entre as máis destacadas da Comunidade 
Autónoma.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por situación laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 1.310 1.264
Non parados, ocupados 251 289
Non parados, desempregados 309 210
Non parados, traballadores agrarios 25 16
PARADOS 1.310 1.264
NON PARADOS 585 515
TOTAL 1.895 1.779

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por situación laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 456 461
Parados, mulleres 854 803
Non parados, homes 247 220
Non parados, mulleres 338 295
HOMES 703 681
MULLERES 1.192 1.098
TOTAL 1.895 1.779



Destaca o aumento de demandantes de traballo de 56 anos ou máis, do 10,4%, 
por superar a media de crecemento galega para esta categoría.

O peso relativo dos demandantes de traballo de 26 a 35 anos creceu o 0,5%, un 
dos maiores incrementos para o grupo de idade en Galicia; o mesmo lles acontece 
aos demandantes parados de 26 a 35 anos, cunha subida do 1,1%.

O intervalo de 26 a 35 anos amosa un peso relativo superior ao galego en 4,1 
puntos porcentuais.

O intervalo de 26 a 35 anos ten un peso relativo superior ao galego en 3,8 
puntos porcentuais. O de 46 a 55 anos, pola contra, ten un peso relativo inferior 
ao galego, cunha distancia de -5,8 puntos.
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por situación laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 224 180
Parados, entre 26 e 35 anos 392 387
Parados, entre 36 e 45 anos 285 263
Parados, entre 46 e 55 anos 229 236
Parados, de 56 ou máis anos 180 198
Non parados, menores de 26 anos 160 125
Non parados, entre 26 e 35 anos 173 152
Non parados, entre 36 e 45 anos 109 96
Non parados, entre 46 e 55 anos 64 54
Non parados, de 56 ou máis anos 79 88
Menores de 26 anos 384 305
Entre 26 e 35 anos 565 539
Entre 36 e 45 anos 394 359
Entre 46 e 55 anos 293 290
De 56 ou máis anos 259 286
TOTAL 1.895 1.779

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA de TABEIRÓS-

TERRA DE MONTES por sexo e 
intervalos de idade.

Demandantes parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 76 104 180
De 26 a 35 anos 120 267 387
De 36 a 45 anos 72 191 263
De 46 a 55 anos 89 147 236
De 56 ou máis anos 104 94 198
TOTAL 461 803 1.264

TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por sexo e intervalos de idade.

Demandantes non parados
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 56 69 125
De 26 a 35 anos 41 111 152
De 36 a 45 anos 35 61 96
De 46 a 55 anos 28 26 54
De 56 ou máis anos 60 28 88
TOTAL 220 295 515



Informe sobre o mercado laboral   |   TABEIRÓS-TERRA DE MONTES10

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA de TABEIRÓS-

TERRA DE MONTES por sexo e 
tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 130 33 17 180
De 26 a 35 anos 206 80 101 387
De 36 a 45 anos 108 53 102 263
De 46 a 55 anos 82 38 116 236
De 56 ou máis anos 47 24 127 198
TOTAL 573 228 463 1.264

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por intervalos de idade e 

tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 256 76 129 461
Mulleres 317 152 334 803
TOTAL 573 228 463 1.264

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica
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TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por situación laboral e 
formación académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 465 489
Parados titulación de ensino obrigatorio 394 351
Parados BUP/bacharelato superior/COU 144 123
Parados formación profesional 164 162
Parados titulación universitaria e outras titulacións 143 139
Non parados ata certificado escolar 181 143
Non parados titulación de ensino obrigatorio 141 145
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 91 67
Non parados formación profesional 79 73
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 93 87
Ata certificado escolar 646 632
Titulación de ensino obrigatorio 535 496
BUP/bacharelato superior/COU 235 190
Formación profesional 243 235
Titulación universitaria e outras titulacións 236 226
TOTAL 1.895 1.779



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Informe sobre o mercado laboral   |   TABEIRÓS-TERRA DE MONTES12

TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA de 

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
por situación laboral e grandes 

sectores de actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 22 22
Parados sector secundario 163 165
Parados sector construción 174 172
Parados sector servizos 640 622
Parados sen emprego anterior 311 283
Non parados sector primario 16 13
Non parados sector secundario 61 55
Non parados sector construción 61 56
Non parados sector servizos 298 276
Non parados sen emprego anterior 149 115
Sector primario 38 35
Sector secundario 224 220
Sector construción 235 228
Sector servizos 938 898
Sen emprego anterior 460 398
TOTAL 1.895 1.779



5.4.- Contratos

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Os contratos asinados polas persoas de 56 ou máis anos destacan polo descenso 
experimentado no último ano, do -16,5%.

O peso relativo dos contratos realizados ás persoas de 56 ou máis anos baixou 
no quinquenio o -0,3%, un dos maiores descensos no conxunto das comarcas.
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 
DE MONTES por intervalos de 

idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sexo e 
intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 700 416 1.116
De 26 a 35 anos 598 449 1.047
De 36 a 45 anos 344 249 593
De 46 a 55 anos 224 107 331
De 56 ou máis anos 82 19 101
TOTAL 1.948 1.240 3.188

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 1.068 978 1.104 1.121 1.116
De 26 a 35 anos 846 882 973 1.108 1.047
De 36 a 45 anos 422 511 563 597 593
De 46 a 55 anos 262 285 331 305 331
De 56 ou máis anos 123 98 130 121 101
TOTAL 2.721 2.754 3.101 3.252 3.188

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 1.709 1.649 2.007 2.013 1.948
Mulleres 1.012 1.105 1.094 1.239 1.240
TOTAL 2.721 2.754 3.101 3.252 3.188

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sexo.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

A contratación no comercio e hostalaría minguou no último ano o -4,9%, o que 
supón unha das maiores intensidades de descenso; os contratos no transporte e 
comunicacións creceron no último ano o 34%, por enriba da media galega.

O  peso  relativo  dos  contratos  no  transporte  e  comunicacións  destaca  por 
medrar no último ano o 1,6%.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sectores de 
actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sectores de 
actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 33 16 49
Electricidade 0 0 0
Industria 445 198 643
Construción 598 49 647
Comercio e hostalaría 228 390 618
Transporte e comunicacións 120 73 193
Outros servizos 524 514 1.038
SECTOR PRIMARIO 33 16 49
SECTOR SECUNDARIO 445 198 643
SECTOR CONSTRUCIÓN 598 49 647
SECTOR SERVIZOS 872 977 1.849
TOTAL 1.948 1.240 3.188

Contratos

Agricultura e pesca 34 40 37 71 49
Electricidade 0 0 0 0 0
Industria 615 550 596 623 643
Construción 506 537 889 738 647
Comercio e hostalaría 604 587 557 650 618
Transporte e comunicacións 171 135 153 144 193
Outros servizos 791 905 869 1.026 1.038
SECTOR PRIMARIO 34 40 37 71 49
SECTOR SECUNDARIO 615 550 596 623 643
SECTOR CONSTRUCIÓN 506 537 889 738 647
SECTOR SERVIZOS 1.566 1.627 1.579 1.820 1.849
TOTAL 2.721 2.754 3.101 3.252 3.188

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por sectores de 
actividade e intervalos de 

idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 10 15 16 X X 49
Electricidade 0 0 0 0 0 0
Industria 225 208 130 62 18 643
Construción 222 192 119 79 35 647
Comercio e hostalaría 257 216 95 40 10 618
Transporte e comunicacións 52 58 55 21 7 193
Outros servizos 350 358 178 122 30 1.038
SECTOR PRIMARIO 10 15 16 X X 49
SECTOR SECUNDARIO 225 208 130 62 18 643
SECTOR CONSTRUCIÓN 222 192 119 79 35 647
SECTOR SERVIZOS 659 632 328 183 47 1.849
TOTAL 1.116 1.047 593 X X 3.188
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

O peso relativo dos contratos indefinidos a tempo parcial medrou no último ano 
o 0,7% e o dos contratos en prácticas/formación creceu no quinquenio o 0,1%; 
ambas as porcentaxes sitúan esta comarca entre as que máis medraron para estas 
categorías.
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por tipos de 
contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 343 319 313 407 390
Indefinido tempo parcial 48 67 53 50 72
Temporal 1.169 1.509 1.948 1.896 1.804
Temporal tempo parcial 766 422 404 507 557
Prácticas/Formación 177 248 245 241 224
Outros 218 189 138 151 141
TOTAL 2.721 2.754 3.101 3.252 3.188

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por tipos de 
contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por tipos de 
contrato e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 242 148 390
Indefinido tempo parcial 16 56 72
Temporal 1.235 569 1.804
Temporal tempo parcial 188 369 557
Prácticas/Formación 136 88 224
Outros 131 10 141
TOTAL 1.948 1.240 3.188

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 113 143 73 46 15 390
Indefinido tempo parcial 21 28 15 7 X X
Temporal 573 616 368 181 66 1.804
Temporal tempo parcial 225 177 100 48 7 557
Prácticas/Formación 171 25 12 14 X X
Outros 13 58 25 35 10 141
TOTAL 1.116 1.047 593 331 101 3.188
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por tipos de 
contrato e sectores de 

actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 13 0 134 60 80 21 82 390
Indef inido tempo parcial 0 0 18 X 28 X 20 X
Temporal 29 0 390 511 289 159 426 1.804
Temporal tempo parcial 6 0 51 21 170 7 302 557
Prácticas/Formación X 0 50 54 50 X 68 224
Outros 0 0 0 0 X 0 140 X
TOTAL X 0 643 X X 193 1.038 3.188
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Destaca,  en  relación  co  valor  galego,  a  variación  anual  de  -18,7%  da 
contratación no grupo ocupacional de técnicos e profesionais de apoio. Do mesmo 
xeito, o seu peso relativo ten unha variación anual de -0,9%.
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por grupos de 
ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA de TABEIRÓS-TERRA 

DE MONTES por grupos de 
ocupación e sexo.

Contratos

X 11 13 13 8

254 266 245 281 263

Técnicos e profesionais de apoio 149 145 139 171 139
Empregados de tipo administrativo 225 200 273 281 293

454 500 446 574 594

39 37 63 63 34

899 869 1.069 970 926

285 297 289 308 369

Traballadores non cualif icados 412 429 564 591 562
TOTAL X 2.754 3.101 3.252 3.188

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

7 X X

163 100 263
Técnicos e profesionais de apoio 88 51 139
Empregados de tipo administrativo 76 217 293

126 468 594

22 X X

773 153 926

310 59 369
Traballadores non cualif icados 383 179 562
TOTAL 1.948 1.240 3.188

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

18
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA de TABEIROS TERRA 

DE MONTES por grupos de 
ocupación e intervalos de 

idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

X X X X 0 8

49 121 40 43 10 263

Técnicos e profesionais de apoio 53 55 22 6 X X
Empregados de tipo administrativo 104 128 54 6 X X

250 205 91 39 9 594

14 9 X 7 0 X

321 235 194 126 50 926

118 118 77 45 11 369

Traballadores non cualif icados 206 175 108 56 17 562
TOTAL X X 593 X 101 3.188

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

19



5.5.- Formación ocupacional

A maior parte da formación ocupacional concéntrase na familia profesional das 
industrias da madeira e da cortiza, co 22,2% dos cursos e o 23,7% do alumnado. Pola 
contra, a familia profesional agraria é a que ten unha menor presenza, co 5,6% dos 
cursos e o 4,4% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 

por familias profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 5,6 13 4,4
Administración e oficinas 3 16,7 45 15,3
Artesanía 1 5,6 16 5,4
Comercio 1 5,6 15 5,1
Servizos ás empresas 3 16,7 51 17,3
Información e manifestacións artísticas 2 11,1 35 11,9
Industrias da madeira e a cortiza 4 22,2 70 23,7
Seguros e finanzas 1 5,6 15 5,1
Servizos á comunidade e persoais 1 5,6 18 6,1
Transportes e comunicacións 1 5,6 17 5,8



COMARCA de
VIGO



5.1.- Indicadores

5.1.1.- Tecido empresarial

5.1.2.- Demandas

5.1.3.- Contratos
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Número Posición Var. últ. % Posición
Demandas de parados 27.142 1 -7,2 37
Demandas de non parados 8.159 1 -12,0 34
Demandas totais 35.301 1 -8,4 39

Número Posición Peso % Posición
Parados mulleres 17.782 1 65,5 8
Parados menores de 26 anos 3.517 1 13,0 31
Parados de longa duración >=26 anos 11.573 1 42,6 28

Número Posición Peso % Posición
Contratos a mulleres 160.862 1 45,3 22
Contratos a menores de 26 anos 119.066 1 33,5 7
Contratos na industria 21.455 1 12,1 29
Contratos na construción 14.917 2 8,4 48
Contratos no comercio e hostalaría 36.301 1 20,4 23
Contratos no transporte e comunicacións 17.748 1 10,0 6
Contratos noutros servizos 83.111 2 46,8 15

Número Posición Var. qui. % Posición
Contratos indefinidos t. completo 12.419 2 +5,2 38
Contratos indefinidos t. parcial 2.871 1 +2,4 38
Contratos temporais 113.429 1 +8,1 16
Contratos temporais t. parcial 43.728 2 +12,1 27
Contratos prácticas / formación 3.295 1 -0,2 25
Contratos outros 1.963 4 -7,9 40
Contratos totais 177.705 1 +8,4 19

Número Posición Var. últ. % Posición
Empresas 20.122 1 +4,2 16
Autónomos 26.015 1 +5,5 49
Asalariados 161.148 1 +4,2 16



5.1.4.- Ocupacións máis demandadas

5.1.5.- Ocupacións máis demandadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 10.769 10.262
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 10.328 9.926
Peóns de industrias manufactureiras 7.830 7.335
Peóns do transp. e descargadores 5.869 5.198
Taquígrafos e mecanógrafos 5.594 5.035
Caixeiros (agás bancos e correos) 2.904 2.693
Operarios de robots industriais 2.386 2.454
Camareiros, barmans e asimilados 2.485 2.282
Empregados para o coidado de nenos 2.095 2.244
Representantes de comercio e técnicos de venda 1.865 1.916

Peóns do transp. e descargadores 2.978
Peóns de industrias manufactureiras 2.856
Peóns da construción de edificios 1.315
Representantes de comercio e técnicos de venda 1.237
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 1.125
Operarios de robots industriais 1.123
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 1.042
Taquígrafos e mecanógrafos 1.017
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 881
Camareiros, barmans e asimilados 830

Homes
III-05 a II-06

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 9.226
9.137

Peóns de industrias manufactureiras 4.479
Taquígrafos e mecanógrafos 4.018
Caixeiros (agás bancos e correos) 2.519

2.220
Empregados para o coidado de nenos 2.206
Asistentes domiciliarios 1.766

1.577
Empregados de información e recepcionistas en oficinas 1.520

Mulleres
III-05 a II-06

Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado

Peóns do transp. e descargadores

Auxs. de enfermaría hospitalaria



5.1.6.- Ocupacións máis contratadas

5.1.7.- Ocupacións máis contratadas por sexo
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III-04 a II-05 III-05 a II-06
Peóns de industrias manufactureiras 2.634 2.595
Taquígrafos e mecanógrafos 1.813 1.601
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 1.027 1.072
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 1.008 1.051
Representantes de comercio e técnicos de venda 866 841
Peóns do transp. e descargadores 819 779
Camareiros, barmans e asimilados 642 676
Condutores de camións 627 643
Secretarios administrativos e asimilados 399 517
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 510 515

Peóns de industrias manufactureiras 1.610
Condutores de camións 563
Peóns do transp. e descargadores 531
Taquígrafos e mecanógrafos 529
Representantes de comercio e técnicos de venda 507
Albaneis e canteiros 430
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 373
Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 351
Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas 339
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 287

Homes
III-05 a II-06

Taquígrafos e mecanógrafos 1.072
Peóns de industrias manufactureiras 985
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e similares 764
Dependentes e exhib. en tendas, almacéns, quioscos e mercado 699
Camareiros, barmans e asimilados 411
Outros auxs. administrativos con tarefas de atención ao púb. 349
Secretarios administrativos e asimilados 346
Cociñeiros e outros preparadores de comidas 339
Representantes de comercio e técnicos de venda 334
Outros auxs. administrativos sen tarefas de atención ao púb. 284

Mulleres
III-05 a II-06



5.2.- Tecido empresarial

5.2.1.- Empresas

A participación das empresas comarcais en Galicia, do 17,2%, medrou no último 
ano o 0,1%, intensidade de crecemento superior á media galega.
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TÁBOA 1: Empresas da 
COMARCA de VIGO por 

sectores de actividade.

5

Empresas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 530 545
Electricidade 18 20
Industria 1.964 1.946
Construción 2.137 2.205
Comercio e hostalaría 6.801 6.949
Transporte e comunicacións 1.151 1.181
Outros servizos 6.705 7.277
SECTOR PRIMARIO 530 545
SECTOR SECUNDARIO 1.983 1.965
SECTOR CONSTRUCIÓN 2.137 2.205
SECTOR SERVIZOS 14.657 15.407
TOTAL 19.307 20.122



5.2.2.- Traballadores autónomos

O número  de  traballadores  autónomos  creceu  no  último  ano  o  5,5%;  este 
incremento sitúase entre os máis baixos do conxunto das comarcas galegas. O 
sector da construción e o comercio e hostalaría destacan tamén por medrar por 
debaixo da media galega, con porcentaxes respectivas do 5,4% e 4,3%.

Os traballadores autónomos dos outros servizos aumentaron o seu peso relativo 
durante o quinquenio con maior intensidade que a que lle corresponde á maioría 
das comarcas: o 0,8%.
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TÁBOA 2: Traballadores 
autónomos da COMARCA de 

VIGO por sectores de 
actividade.
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Autónomos
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 117 136
Electricidade 11 11
Industria 1.966 2.050
Construción 3.125 3.294
Comercio e hostalaría 11.822 12.331
Transporte e comunicacións 1.917 1.982
Outros servizos 5.701 6.212
SECTOR PRIMARIO 117 136
SECTOR SECUNDARIO 1.977 2.061
SECTOR CONSTRUCIÓN 3.125 3.294
SECTOR SERVIZOS 19.440 20.524
TOTAL 24.659 26.015



5.2.3.- Traballadores asalariados

O peso relativo dos traballadores do sector primario na comarca experimentou 
un dos menores descensos da Comunidade Autónoma, do -0,3%.

A  participación  destes  traballadores  no  conxunto  de  Galicia  é  do  19,6%, 
facendo que a comarca estea entre as que máis medraron no último ano: 0,1%.
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TÁBOA 3: Traballadores 
asalariados da COMARCA de 

VIGO por sectores de 
actividade.

7

Asalariados
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Agricultura e pesca 5.628 5.428
Electricidade 480 490
Industria 39.649 40.180
Construción 12.512 13.356
Comercio e hostalaría 33.246 34.698
Transporte e comunicacións 9.136 9.681
Outros servizos 53.938 57.317
SECTOR PRIMARIO 5.628 5.428
SECTOR SECUNDARIO 40.129 40.669
SECTOR CONSTRUCIÓN 12.512 13.356
SECTOR SERVIZOS 96.319 101.695
TOTAL 154.588 161.148



5.3.- Demandas

A participación dos demandantes de traballo da comarca en Galicia é do 17,2%, 
tras experimentar un descenso importante no último ano, do -0,4%.

5.3.1.- Demandas por situación laboral, sexo e idade

Os  demandantes  de  traballo  descenderon  no  último  ano  cunha  intensidade 
superior ao valor medio de todas as comarcas, xa sexan parados ou non parados. 

Homes e mulleres demandantes de traballo descenderon no último ano con 
intensidade  superior  á  que  lle  corresponde  ao  comportamento  medio  das 
comarcas. Isto faise extensible ás distintas situacións laborais.
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TÁBOA 4: Demandantes de 
traballo da COMARCA de VIGO 

por situación laboral.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados 29.248 27.142
Non parados, ocupados 4.958 4.427
Non parados, desempregados 4.274 3.692
Non parados, traballadores agrarios 43 40
PARADOS 29.248 27.142
NON PARADOS 9.275 8.159
TOTAL 38.523 35.301

TÁBOA 5: Demandantes de 
traballo da COMARCA de VIGO 

por situación laboral e sexo.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, homes 10.305 9.360
Parados, mulleres 18.943 17.782
Non parados, homes 3.985 3.529
Non parados, mulleres 5.290 4.630
HOMES 14.290 12.889
MULLERES 24.233 22.412
TOTAL 38.523 35.301



Nesta  comarca  destacan os  descensos  experimentados  no  último ano polos 
demandantes de traballo parados de 26 a 35 anos, do -1,3% e polos de 36 a 45 
anos  do  -7,7%,  por  ser  dos  máis  importantes  da  Comunidade  Autónoma.  Pola 
contra,  sobresaen  os  incrementos  acontecidos  no  último  ano  no  grupo  dos 
demandantes de 56 ou máis anos, do 10,4%, así como no de demandantes parados 
de 46 a 55 anos, do 3,1% e de 56 ou máis anos, do 10%, por estar entre os que 
máis medraron en Galicia.

No  último  ano  prodúcense  crecementos  significativos  do  peso  relativo  no 
conxunto  de Galicia  para os  demandantes  de 26 a 35 anos,  do 0,5%, para os 
demandantes parados de 26 a 35 anos, do 1,1% e para os de 56 ou máis anos, do 
1,6%.

O 34,5% dos demandantes parados son homes e o 65,5% mulleres, valor este 
último  que supera  en  2,4  puntos  o  acadado  para  o  conxunto  da  Comunidade 
Autónoma. Por idades, só o intervalo de 46 a 55 anos presenta un peso relativo 
superior ao galego, en 1,9 puntos porcentuais. Os restantes intervalos teñen un 
peso relativo menor que o autonómico, coas seguintes distancias: -0,8 puntos nos 
maiores de 55 anos; -0,5 puntos nos menores de 26; -0,4 puntos no intervalo de 36 
a 45 anos; e -0,2 no de 26 a 35 anos. 
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TÁBOA 6: Demandantes de 
traballo da COMARCA de VIGO 
por situación laboral e idade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados, menores de 26 anos 224 180
Parados, entre 26 e 35 anos 392 387
Parados, entre 36 e 45 anos 285 263
Parados, entre 46 e 55 anos 229 236
Parados, de 56 ou máis anos 180 198
Non parados, menores de 26 anos 160 125
Non parados, entre 26 e 35 anos 173 152
Non parados, entre 36 e 45 anos 109 96
Non parados, entre 46 e 55 anos 64 54
Non parados, de 56 ou máis anos 79 88
Menores de 26 anos 384 305
Entre 26 e 35 anos 565 539
Entre 36 e 45 anos 394 359
Entre 46 e 55 anos 293 290
De 56 ou máis anos 259 286
TOTAL 1.895 1.779

TÁBOA 7: Demandantes parados 
da COMARCA de VIGO por sexo 

e intervalos de idade.

Demandas
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 1.690 1.827 3.517
De 26 a 35 anos 2.508 4.626 7.134
De 36 a 45 anos 1.834 4.131 5.965
De 46 a 55 anos 1.711 4.391 6.102
De 56 ou máis anos 1.617 2.807 4.424
TOTAL 9.360 17.782 27.142



Os demandantes ocupados presentan unha distribución de 43,3% de homes e 
56,7% de mulleres, valor este último 0,8 puntos porcentuais por enriba do galego. 
Os intervalos de idade que presentan un peso relativo maior ao galego son: o de 
maiores de 55 anos, 1,5 puntos por enriba do seu peso en Galicia; o de 26 a 35 
anos, 1,4 puntos por enriba; e o de 36 a 45 anos, que se sitúa a unha distancia de 
0,2 puntos porcentuais. Pola contra, o intervalo de menores de 26 anos representa 
un peso menor ao galego, cunha distancia de -2,5 puntos, mentres que o de 46 a 
55 anos atópase a -0,6 puntos.

Na comarca de Vigo, o 42,6% dos demandantes parados leva máis dun ano en 
situación de desemprego. Este peso relativo é superior ao galego en 0,6 puntos 
porcentuais.  O  42%  levan  en  desemprego  menos  de  seis  meses,  valor  tamén 
superior ao galego en 1 punto porcentual. O 15,4% restante leva entre seis meses 
e un ano en situación de desemprego, sendo este valor inferior ao galego, cunha 
distancia de -1,6 puntos porcentuais.

A porcentaxe de mulleres é superior nas tres categorías segundo tempo de 
busca de emprego. Representan un 55,8% dos parados de menos de seis meses de 
duración, un 65,5% dos de seis meses a un ano, e un 75,1% dos parados de máis 
dun ano de duración.

Por  enriba,  destacan os  pesos  relativos dos  menores de 26 anos que levan 
menos de seis meses en desemprego, cun 75,5%; así como os maiores de 55 anos 
que levan máis dun ano nesta situación e que suman o 73,1% dos deste intervalo 
de idade. 
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TÁBOA 8: Demandantes non 
parados da COMARCA de VIGO 

por sexo e intervalos de idade.

Demandas
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 755 829 1.584
De 26 a 35 anos 836 1.380 2.216
De 36 a 45 anos 564 972 1.536
De 46 a 55 anos 480 796 1.276
De 56 ou máis anos 894 653 1.547
TOTAL 3.529 4.630 8.159

TÁBOA 9: Demandantes parados 
da COMARCA de VIGO por sexo 
e tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Menos de 26 anos 2.654 477 386 3.517
De 26 a 35 anos 4.020 1.328 1.786 7.134
De 36 a 45 anos 2.513 1.033 2.419 5.965
De 46 a 55 anos 1.537 816 3.749 6.102
De 56 ou máis anos 674 517 3.233 4.424
TOTAL 11.398 4.171 11.573 27.142

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

TÁBOA 10: Demandantes 
parados da COMARCA de VIGO 

por intervalos de idade e 
tempo de busca de emprego.

Tempo de busca de emprego

Máis de 1 ano TOTAL
Homes 5.043 1.438 2.879 9.360
Mulleres 6.355 2.733 8.694 17.782
TOTAL 11.398 4.171 11.573 27.142

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano



5.3.2.- Demandas por formación académica

As demandas decrecen no último ano en todas as  categorías,  destacando a 
variación de -19,1% rexistrada nos titulados en BUP/bacharelato/COU. Titulación 
de ensino obrigatorio presenta unha variación de -7,3%; titulación universitaria de 
-4,2%; formación profesional de -3,3%; e ata certificado escolar de -2,2%.

O 35,5% das demandas son realizadas por persoas que posúen ata certificado 
escolar, seguíndolles en peso relativo as demandas realizadas por titulados de 
ensino obrigatorio, que representan un 27,9%; as de formación profesional, que 
son  o  13,2%;  as  de  titulados  universitarios,  o  12,7%;  e  as  de  titulados  en 
BUP/bacharelato/COU, que representan o 10,7% restante.

No  último  ano  decrece  o  peso  relativo  de  dúas  categorías:  a  de 
BUP/bacharelato/COU  e  a  de  titulación  de  ensino  obrigatorio,  con  variacións 
respectivas de -1,7 e -0,4%. Aumenta o peso das demandas de persoas que posúen 
ata certificado escolar, un 1,4%; de titulados en formación profesional, un 0,4%; e 
de titulados universitarios, un 0,2%.

Informe sobre o mercado laboral   |   COMARCA de VIGO11

TÁBOA 11: Demandantes de 
traballo da COMARCA de VIGO 

por situación laboral e 
formación académica.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados ata certificado escolar 465 489
Parados titulación de ensino obrigatorio 394 351
Parados BUP/bacharelato superior/COU 144 123
Parados formación profesional 164 162
Parados titulación universitaria e outras titulacións 143 139
Non parados ata certificado escolar 181 143
Non parados titulación de ensino obrigatorio 141 145
Non parados BUP/bacharelato superior/COU 91 67
Non parados formación profesional 79 73
Non parados titulación universitaria e outras titulacións 93 87
Ata certificado escolar 646 632
Titulación de ensino obrigatorio 535 496
BUP/bacharelato superior/COU 235 190
Formación profesional 243 235
Titulación universitaria e outras titulacións 236 226
TOTAL 1.895 1.779



5.3.3.- Demandas por grandes sectores de actividade

Todos os sectores experimentan retrocesos no número de demandas durante 
último ano. As demandas realizadas por persoas sen emprego anterior obteñen 
unha variación de -13,5%; as do sector primario de -7,9%; as do sector servizos de 
-4,3%; -3% as do sector da construción e -1,8% as do secundario.

O 50,5% das demandas corresponden ao sector servizos, seguíndolle en peso 
relativo as demandas realizadas por persoas sen emprego anterior, que suman o 
22,4%; as do sector da construción, que son o 12,8%; as do sector secundario, o 
12,4%; e as do sector primario que representan na comarca o 2% das demandas.

No último ano aumenta o peso relativo dos sectores de servizos, secundario e 
construción, con valores respectivos de 1%, 0,5 % e 0,4%. Mantense o peso do 
sector  primario  e  diminúe o  das  demandas  cursadas  por  persoas  sen emprego 
anterior, o -1,9%.
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TÁBOA 12: Demandantes de 
traballo da COMARCA de VIGO 

por situación laboral e grandes 
sectores de actividade.

Demandas
III-04 a II-05 III-05 a II-06

Parados sector primario 22 22
Parados sector secundario 163 165
Parados sector construción 174 172
Parados sector servizos 640 622
Parados sen emprego anterior 311 283
Non parados sector primario 16 13
Non parados sector secundario 61 55
Non parados sector construción 61 56
Non parados sector servizos 298 276
Non parados sen emprego anterior 149 115
Sector primario 38 35
Sector secundario 224 220
Sector construción 235 228
Sector servizos 938 898
Sen emprego anterior 460 398
TOTAL 1.895 1.779



5.4.- Contratos

A participación dos contratos comarcais en Galicia no último ano creceu cunha 
intensidade superior  á  media,  do 0,4%, mentres que no quinquenio descendeu 
cunha intensidade inferior á media, do -0,4%.

5.4.1.- Contratación por sexo e idade

Os  contratos  amosan  unha  variación  anual  de  crecemento  con  intensidade 
superior á variación media do conxunto das comarcas; pola contra, no quinquenio, 
a  subida  é  de  menor  intensidade.  Esta  situación  descrita  é  a  mesma  que 
experimenta a contratación ao colectivo masculino, mentres que a feminina non 
acada o valor central de referencia: o comportamento medio comarcal.

Cómpre  mencionar  o  retroceso  no  quinquenio  da  contratación  realizada  ás 
persoas  menores  de  26  anos,  por  ser  oposta  á  tendencia  do  valor  medio  do 
conxunto das comarcas.

Na  comarca  destaca  o  peso  relativo  da  contratación  realizada  ás  persoas 
menores de 26 anos e de 26 a 35 anos por superar en 0,1 puntos e en 1,7 puntos 
porcentuais os valores medios de Galicia para as categorías; o peso relativo dos 
contratos realizados ás persoas de 36 a 45 anos sitúase -1,2 puntos porcentuais 
por debaixo da porcentaxe galega para o grupo de idade; o peso relativo dos 
contratos ás persoas de 46 a 55 anos é -1,6 puntos porcentuais inferior á media 
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TÁBOA 14: Contratos da 
COMARCA de VIGO por 

intervalos de idade.

TÁBOA 15: Contratos da 
COMARCA de VIGO por sexo e 

intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Menos de 26 anos 33.906 25.627 59.533
De 26 a 35 anos 36.477 32.442 68.919
De 36 a 45 anos 16.564 14.855 31.419
De 46 a 55 anos 7.606 6.330 13.936
De 56 ou máis anos 2.721 1.177 3.898
TOTAL 97.274 80.431 177.705

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Menos de 26 anos 61.009 58.759 59.552 57.553 59.533
De 26 a 35 anos 59.768 61.709 64.861 62.378 68.919
De 36 a 45 anos 28.277 29.048 30.602 28.232 31.419
De 46 a 55 anos 11.643 12.574 13.543 12.180 13.936
De 56 ou máis anos 2.456 2.860 3.212 3.655 3.898
TOTAL 163.153 164.950 171.770 163.998 177.705

Contratos
III-01 a II-02 III-02 a II-03 III-03 a II-04 III-04 a II-05 III-05 a II-06

Homes 92.579 89.530 92.297 89.676 97.274
Mulleres 70.574 75.420 79.473 74.322 80.431
TOTAL 163.153 164.950 171.770 163.998 177.705

TÁBOA 13: Contratos da 
COMARCA de VIGO por sexo.
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galega e, por último, o peso relativo da contratación ás persoas de 56 ou máis 
anos aparece a -0,6 puntos porcentuais da porcentaxe autonómica.
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5.4.2.- Contratación por sectores de actividade

Nos sectores primario, construción e servizos os contratos obteñen intensidades de 
crecemento  superiores  ao  valor  medio  das  comarcas  no  último  ano,  pero  con 
tendencias inferiores no quinquenio. No caso do sector secundario, a contratación 
queda por debaixo do comportamento medio das comarcas.

Respecto dos valores totais galegos, a comarca sobresae por presentar un peso 
relativo  da  contratación  feminina  inferior  que  o  que  lle  corresponde  ao 
comportamento medio comarcal. Destacan os contratos realizados ás mulleres nos 
servizos e aos homes nos sectores primario, secundario e construción, por superar 
as porcentaxes medias galegas para as categorías mencionadas.
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TÁBOA 16: Contratos da 
COMARCA de VIGO por 

sectores de actividade.

TÁBOA 17: Contratos da 
COMARCA de VIGO por 

sectores de actividade e sexo.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Agricultura e pesca 3.552 473 4.025
Electricidade 114 34 148
Industria 15.085 6.370 21.455
Construción 14.026 891 14.917
Comercio e hostalaría 13.323 22.978 36.301
Transporte e comunicacións 13.359 4.389 17.748
Outros servizos 37.815 45.296 83.111
SECTOR PRIMARIO 3.552 473 4.025
SECTOR SECUNDARIO 15.199 6.404 21.603
SECTOR CONSTRUCIÓN 14.026 891 14.917
SECTOR SERVIZOS 64.497 72.663 137.160
TOTAL 97.274 80.431 177.705

Contratos

Agricultura e pesca 3.898 3.270 3.515 3.603 4.025
Electricidade 88 95 85 144 148
Industria 27.996 24.756 21.697 20.494 21.455
Construción 13.389 12.969 13.863 14.044 14.917
Comercio e hostalaría 27.914 29.855 32.518 34.751 36.301
Transporte e comunicacións 15.759 14.419 16.463 16.031 17.748
Outros servizos 74.109 79.586 83.629 74.931 83.111
SECTOR PRIMARIO 3.898 3.270 3.515 3.603 4.025
SECTOR SECUNDARIO 28.084 24.851 21.782 20.638 21.603
SECTOR CONSTRUCIÓN 13.389 12.969 13.863 14.044 14.917
SECTOR SERVIZOS 117.782 123.860 132.610 125.713 137.160
TOTAL 163.153 164.950 171.770 163.998 177.705

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

15



O peso relativo dos contratos realizados ás persoas menores de 26 anos na 
comarca  é  do  33,5%,  superior  á  media  galega  en  1,7  puntos  porcentuais.  Os 
contratos a este colectivo superan a porcentaxe no sector servizos co 33,5%, e 
dentro dos servizos, no comercio e hostalaría, co 38,3%, e nos outros servizos, co 
34,6%.

O  peso  relativo  para  as  persoas  de  26  a  35  anos  é  do  38,8%,  1,7  puntos 
porcentuais por enriba da media galega. Os contratos para este grupo de idade 
superan a porcentaxe no caso do sector secundario, co 42,5%, e nos servizos, co 
39%;  dentro  dos  servizos,  no  comercio  e  hostalaría,  co  37,3%,  e  nos  outros 
servizos, co 41%.

O peso relativo dos contratos asinados polas persoas de 36 a 45 anos é do 
17,7%, polo que está entre os máis baixos de Galicia xa que esta porcentaxe se 
atopa  1,2 puntos porcentuais por debaixo da media galega. Non acadan este valor 
os contratos realizados ao grupo de idade no sector secundario, co 15,1%, e nos 
servizos, co 17,1%, dentro dos servizos, no comercio e hostalaría, co 16% ,e nos 
outros servizos, co 16,2%.

O peso relativo dos contratos realizados ás persoas de 46 a 55 anos é do 7,8%, 
1,2 puntos porcentuais embaixo da media galega. A contratación para o colectivo 
non  consegue  esta  porcentaxe  no  caso  do  sector  secundario,  co  6,5%,  e  nos 
servizos,  co  7,1%,  dentro  dos  servizos,  no  comercio  e  hostalaría  e nos  outros 
servizos, ambos os sectores, co 6,6%.

O peso relativo dos contratos asinados polas persoas de 56 ou máis anos é do 
2,2%,  0,6  puntos  porcentuais  por  debaixo  da  media  galega.  Non  se  acada  a 
porcentaxe no sector  servizos,  co 1,7%, e dentro  dos  servizos,  no  comercio e 
hostalaría, co 1,8%, no transporte e comunicacións, co 2,5% e nos outros servizos, 
co 1,5%.
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TÁBOA 18: Contratos da 
COMARCA de VIGO por 

sectores de actividade e 
intervalos de idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Agricultura e pesca 448 1.073 1.363 1.006 135 4.025
Electricidade 32 79 27 X X 148
Industria 6.847 9.102 3.240 X X 21.455
Construción 4.169 5.129 3.268 1.822 529 14.917
Comercio e hostalaría 13.886 13.551 5.801 2.408 655 36.301
Transporte e comunicacións 5.361 5.899 4.253 1.797 438 17.748
Outros servizos 28.790 34.086 13.467 5.493 1.275 83.111
SECTOR PRIMARIO 448 1.073 1.363 1.006 135 4.025
SECTOR SECUNDARIO 6.879 9.181 3.267 1.410 866 21.603
SECTOR CONSTRUCIÓN 4.169 5.129 3.268 1.822 529 14.917
SECTOR SERVIZOS 48.037 53.536 23.521 9.698 2.368 137.160
TOTAL 59.533 68.919 31.419 13.936 3.898 177.705
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5.4.3.- Contratación por tipos de contrato

A contratación temporal  a tempo parcial descendeu no quinquenio o -2,3%, 
unha das minguas máis moderadas das comarcas.

O peso relativo dos contratos temporais a tempo completo experimentou un 
dos menores incrementos do quinquenio, do 2%; os contratos temporais a tempo 
parcial  están entre os  que menos  dominuíron o  seu peso  relativo:  o 1,9%;  os 
contratos en prácticas/formación atópanse entre os de mellor comportamento por 
permanecer estables no seu peso porcentual.

Destaca a porcentaxe de contratos indefinidos a tempo parcial e temporais a 
tempo parcial subscritos por mulleres, con valores respectivos de 67,2% e 60,5%. 
O 65,4% dos indefinidos a tempo completo e o 85,4% da modalidade outros son 
asinados por homes

O peso relativo dos contratos asinados polas persoas de menores de 26 anos, do 
33,5%,  dos  máis  altos  da  Comunidade  Autónoma,  é  superado  polos  contratos 
realizados a este grupo de idade na modalidade temporal a tempo parcial,  co 
38,8%, e na modalidade en prácticas/formación, co 76,3%.

O peso relativo dos contratos ás persoas de 26 a 35 anos é do 38,8%, superior á 
media  galega;  superan  a  porcentaxe  os  contratos  asinados  polo  colectivo  na 
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TÁBOA 19: Contratos da 
COMARCA de VIGO por tipos de 

contrato.

Contratos

Indefinido tempo completo 11.800 11.615 11.219 11.805 12.419
Indefinido tempo parcial 1.788 2.801 2.766 2.804 2.871
Temporal 91.036 113.657 116.829 104.940 113.429
Temporal tempo parcial 52.655 31.097 35.082 39.016 43.728
Prácticas/Formación 3.070 3.506 3.259 3.302 3.295
Outros 2.804 2.274 2.615 2.131 1.963
TOTAL 163.153 164.950 171.770 163.998 177.705

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

TÁBOA 20: Contratos da 
COMARCA de VIGO por tipos de 

contrato e sexo.

TÁBOA 21: Contratos da 
COMARCA de VIGO por tipos de 
contrato e intervalos de idade.

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

Indefinido tempo completo 8.125 4.294 12.419
Indefinido tempo parcial 942 1.929 2.871
Temporal 67.411 46.018 113.429
Temporal tempo parcial 17.272 26.456 43.728
Prácticas/ Formación 1.847 1.448 3.295
Outros 1.677 286 1.963
TOTAL 97.274 80.431 177.705

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

Indefinido tempo completo 2.494 5.536 2.612 1.399 378 12.419
Indefinido tempo parcial 828 1.143 542 260 98 2.871
Temporal 36.529 45.079 20.631 9.115 2.075 113.429
Temporal tempo parcial 16.949 15.998 6.848 2.710 1.223 43.728
Prácticas/Formación 2.513 661 98 X X 3.295
Outros 220 502 688 431 122 1.963
TOTAL 59.533 68.919 31.419 X X 177.705
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modalidade indefinida a tempo completo, co 44,6%; indefinida a tempo parcial, 
co 39,8%; e temporal a tempo completo, co 39,7%.

O peso relativo dos contratos realizados ás persoas de 36 a 45 anos é do 17,7%, 
unha das porcentaxes máis baixas do conxunto das comarcas para este grupo de 
idade. Non acadan esa porcentaxe os contratos a este colectivo das modalidades 
temporal a tempo parcial, co 15,7%, e en prácticas/formación, co 3%.

O peso relativo da contratación a persoas de 46 a 55 anos tamén se atopa entre 
os  máis  baixos  de  Galicia,  é  do  7,8%.  Quedan  por  debaixo  da  porcentaxe  os 
contratos ao colectivo da modalidade temporal a tempo parcial, co 6,2%, e en 
prácticas/formación co 0,6%.

O peso relativo dos contratos a persoas de 56 e máis anos é do 2,2%, e queda 
por debaixo da porcentaxe os contratos temporais a tempo completo, co 1,8%, e 
en prácticas formación, co 0,1%.

O peso relativo dos contratos asinados na construción é do 8,4% e destaca por 
atoparse entre os menores de Galicia, 4 puntos porcentuais por baixo da media. 
Os contratos neste sector non acadan a porcentaxe nas modalidades indefinida a 
tempo parcial, co 2,2%, temporal a tempo parcial, co 1,7% e outras, co 0,7%.
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TÁBOA 22: Contratos da 
COMARCA de VIGO por tipos de 

contrato e sectores de 
actividade.

Contratos
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Indef inido tempo completo 1.452 11 2.320 1.083 3.504 1.418 2.631 12.419
Indef inido tempo parcial 14 X 384 62 1.235 138 1.034 X
Temporal 2.345 122 14.925 12.496 18.647 14.463 50.431 113.429
Temporal tempo parcial 133 8 3.045 725 11.932 1.668 26.217 43.728
Prácticas/Formación 20 X 706 537 922 58 1.049 3.295
Outros 61 0 75 14 61 X 1.749 X
TOTAL 4.025 148 21.455 14.917 36.301 X 83.111 177.705
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5.4.4.- Contratación por ocupacións

Na comarca de Vigo, destaca a tendencia quinquenal negativa na contratación 
de  técnicos  e  profesionais  científicos  e  intelectuais,  que se  sitúa  entre  as  de 
maior caída de Galicia, cun -8,8%.

No que respecta ao peso relativo de cada grupo ocupacional  no volume de 
contratación, cómpre mencionar o comportamento do grupo de traballadores dos 
servizos  de restauración,  persoais,  protección e  vendedores  de  comercio,  que 
presenta unha tendencia quinquenal de 1,2%, por enriba da galega.

Os grupos ocupacionais cun maior peso relativo de contratos a mulleres son 
traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de 
comercio, co 72,8%; empregados de tipo administrativo, co 70,6%; e técnicos e 
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TÁBOA 23: Contratos da 
COMARCA de VIGO por grupos 

de ocupación.

TÁBOA 24: Contratos da 
COMARCA de VIGO por grupos 

de ocupación e sexo.

Contratos

251 337 339 391 449

18.737 21.188 20.946 11.653 13.259

Técnicos e profesionais de apoio 8.600 9.715 10.577 11.950 12.516
Empregados de tipo administrativo 15.916 16.193 17.070 16.101 17.918

25.156 27.432 29.661 32.057 35.979

2.135 1.927 2.105 2.276 2.347

18.627 18.401 20.174 20.467 21.709

16.492 14.117 14.316 11.442 13.235

Traballadores non cualif icados 57.239 55.640 56.582 57.661 60.293
TOTAL 163.153 164.950 171.770 163.998 177.705

III-01 a II-
02

III-02 a II-
03

III-03 a II-
04

III-04 a II-
05

III-05 a II-
06

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na agricultura 
e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores

Contratos
Homes Mulleres TOTAL

304 145 449

6.193 7.066 13.259
Técnicos e profesionais de apoio 6.735 5.781 12.516
Empregados de tipo administrativo 5.275 12.643 17.918

9.778 26.201 35.979

2.131 216 2.347

17.196 4.513 21.709

10.511 2.724 13.235
Traballadores non cualif icados 39.151 21.142 60.293
TOTAL 97.274 80.431 177.705

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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profesionais científicos e intelectuais, co 53,3%. Nos restantes grupos os homes 
amosan un peso significativamente alto.

Os contratos realizados a menores de 26 anos supoñen o 33,5% dos contratos 
totais na comarca, valor por enriba do galego. Contribúen a este peso, de forma 
salientable, os grupos ocupacionais de traballadores dos servizos de restauración, 
persoais, protección e vendedores de comercio, no que o 40,3% dos contratos se 
realizan a este colectivo de idade; empregados de tipo administrativo, cun 37,3%, 
e o de traballadores non cualificados, cun 36,3%, todos eles valores por enriba dos 
rexistrados para os contratos a eses grupos ocupacionais no conxunto de Galicia. 

Os  contratos  realizados  a  persoas  entre  26  e  35  anos  supoñen  o  38,8% da 
contratación  comarcal.  Son  seis  grupos  ocupacionais  os  que  concentran  neste 
colectivo porcentaxes de contratación maiores que os rexistrados para o conxunto 
de Galicia: técnicos e profesionais científicos e intelectuais, no que o 52,2% dos 
contratos recaen neste colectivo de idade; empregados de tipo administrativo, 
cun 45,3%; técnicos e profesionais de apoio, cun 41%; dirección de empresas e de 
administracións públicas, cun 40,8%; operadores de instalacións e maquinaria, e 
montadores,  cun  40,5%  dos  contratos;  e  traballadores  dos  servizos  de 
restauración, persoais, protección e vendedores de comercio, no que o 37,2% dos 
contratos se realiza a este colectivo de idade.

Os contratos asinados por persoas de entre 36 e 45 anos representan o 17,7% do 
volume  de  contratación  comarcal.  Este  valor  é  inferior  ao  rexistrado  para  o 
conxunto  de  Galicia.  Os  grupos  ocupacionais  que  presentan  menor  peso  do 
rexistrado para Galicia son: traballadores non cualificados, cun 18%; técnicos e 
profesionais  de  apoio,  cun  17,2%;  técnicos  e  profesionais  científicos  e 
intelectuais,  cun  16,9%;  traballadores  dos  servizos  de  restauración,  persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  14,6%;  e  empregados  de  tipo 
administrativo,  grupo  ocupacional  que  concentra  o  12,2%  dos  contratos  no 
colectivo de idade de 36 a 45 anos.

As persoas de 46 a 55 anos son obxecto do 7,8% da contratación na comarca, 
valor por debaixo do galego. Os grupos ocupacionais que presentan menor peso do 
rexistrado  para  Galicia  son:  operadores  de  instalacións  e  maquinaria,  e 
montadores, cun 8,2%; técnicos e profesionais de apoio, cun 7,8%; traballadores 
non cualificados, cun 7,6%; traballadores dos servizos de restauración, persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  6,3%;  técnicos  e  profesionais 
científicos e intelectuais,  cun 6%; e empregados de tipo administrativo,  grupo 
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TÁBOA 25: Contratos da 
COMARCA de VIGO por grupos 
de ocupación e intervalos de 

idade.

Contratos
< 26 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >= 56 TOTAL

30 183 148 57 31 449

2.985 6.927 2.241 798 308 13.259

Técnicos e profesionais de apoio 4.011 5.128 2.150 980 247 12.516
Empregados de tipo administrativo 6.685 8.113 2.184 688 248 17.918

14.504 13.373 5.270 2.270 562 35.979

193 584 916 590 64 2.347

5.658 7.382 4.985 2.888 796 21.709

3.610 5.357 2.691 1.082 495 13.235

Traballadores non cualif icados 21.857 21.872 10.834 4.583 1.147 60.293
TOTAL 59.533 68.919 31.419 13.936 3.898 177.705

Dirección de empresas e de 
administracións públicas
Técnicos e profesionais científ icos e 
intelectuais

Traballadores dos servizos de 
restauración, persoais, protección e 
vendedores de comercio
Traballadores cualif icados na 
agricultura e na pesca
Artesáns e traballadores cualif icados 
das industrias manufactureiras, 
construción e minaría
Operadores de instalacións e 
maquinaria, e montadores
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ocupacional que concentra o 3,8% dos contratos no colectivo de idade de 46 a 55 
anos.

Só o 2,2% do total de contratos se realiza a persoas de máis de 55 anos, valor 
inferior ao do conxunto de Galicia. Os grupos ocupacionais que presentan menor 
peso  do  rexistrado  para  Galicia  son:  técnicos  e  profesionais  científicos  e 
intelectuais, cun 2,3%; técnicos e profesionais de apoio, cun 2%; traballadores non 
cualificados,  cun  1,9%;  traballadores  dos  servizos  de  restauración,  persoais, 
protección  e  vendedores  de  comercio,  cun  1,6%;  e  empregados  de  tipo 
administrativo,  grupo  ocupacional  que  concentra  só  o  1,4%  dos  contratos  no 
colectivo de idade de maiores de 55 anos.
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5.5.- Formación ocupacional

A  maior  parte  da  formación  ocupacional  da  comarca  rexístrase  na  familia 
profesional dos servizos ás empresas, co 45,6% dos cursos e o 47,2% do alumnado; 
séguelle,  a  unha  distancia  importante,  a  familia  profesional  de  administración  e 
oficinas, co 8,3% dos cursos e o 8,2% do alumnado. As familias profesionais menos 
representadas son produción, transferencia e distribución de enerxía e auga, co 0,3% 
dos cursos e o 0,2% do alumnado, e a familia profesional agraria, co 0,3% dos cursos e 
o 0,2% do alumnado.
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TÁBOA 26: Número de alumnos 
e cursos de formación 

ocupacional da COMARCA de 
VIGO por familias 

profesionais.

Cursos Alumnos
Núm. % Núm. %

Agraria 1 0,3 16 0,2
Administración e oficinas 33 8,3 543 8,2
Artesanía 2 0,5 31 0,5
Automoción 4 1,0 72 1,1
Comercio 13 3,3 197 3,0
Docencia e investigación 6 1,5 96 1,5
Servizos ás empresas 182 45,6 3.122 47,2
Edificación e obras públicas 19 4,8 418 6,3
Industrias de fabricación equipos electromecánicos 13 3,3 180 2,7
Industrias alimentarias 4 1,0 61 0,9
Información e manifestacións artísticas 5 1,3 82 1,2
Industria pesada e construcións metálicas 21 5,3 313 4,7
Industrias químicas 2 0,5 30 0,5
Industrias téxtiles 3 0,8 48 0,7
Industrias da madeira e a cortiza 2 0,5 30 0,5
Montaxe e instalación 8 2,0 141 2,1
Mantemento e reparación 14 3,5 233 3,5
Produción transferencia e distribución de enerxía e auga 1 0,3 15 0,2
Sanidade 31 7,8 421 6,4
Seguros e finanzas 10 2,5 164 2,5
Servizos á comunidade e persoais 8 2,0 130 2,0
Transportes e comunicacións 10 2,5 161 2,4
Turismo e hostalaría 7 1,8 113 1,7
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