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INTRODUCIÓN

O Observatorio de Prospectiva do Mercado de Traballo da Direción Xeral de Formación para o Emprego e

Orientación presenta a Guía de Ocupacións do ano 2021. Un estudo dirixido a analizar a evolución do número

de persoas contratadas nos distintos ámbitos sectoriais e ocupacionais galegos. Este traballo continúa coa liña

orixinada no ano 2019, interrompida en 2020 por mor da pandemia, xa que a atipicidade dese ano non permitía

determinar correctamente as profesións que sairían potenciadas sen dispor dunha marxe temporal máis ampla; e

pola vez, incorporando nesta edición 2021 máis elementos que nos permiten afondar en novos aspectos.

En primeiro lugar, realízase unha análise ocupacional en sentido amplo, e non só unha análise centrada nas

ocupacións con maior volume de contratación. Por outra banda, introdúcense indicadores máis exixentes, xa

que non só imos ter en conta a evolución positiva do número de persoas contratadas, senón tamén a

estabilidade laboral e o grao de oportunidade no mercado de traballo. Como produto final de toda a información

procesada, elaboramos unha guía, en formato ficha, das ocupacións que reflicten unha mellor perspectiva de

emprego en Galicia, co fin de servir como referencia a persoas e profesionais do emprego que buscan unha

orientación e/ou reorientación profesional dos seus itinerarios profesionais. Esta liña de traballos serve como

base técnica para elaborar propostas de priorización de accións formativas que se axustan, en maior medida, aos

requirimentos do mercado de traballo galego.

A proposta realizada neste estudo é o resultado da información estatística sobre demandantes de emprego e

contratos manexada desde o Observatorio de Prospectiva do Mercado de Traballo con datos do ano 2021. En

calquera caso, debemos ter en conta que o mercado de traballo amosa continuos cambios e evoluciona dentro

dun contexto global e flexible, onde as innovacións tecnolóxicas e os requirimentos do mercado de traballo

camiñan cara a un concepto de empresa 4.0, e onde as tecnoloxías emerxentes están a introducir novas

competencias transversais que afectan os distintos postos de traballo. Un exemplo de como o mercado de

traballo pode experimentar unha forte transformación a curto e medio prazo foi a pandemia de COVID-19, que

irrompeu en marzo de 2020. Así, a análise das contratacións realizadas ao longo de 2021 reflicte os efectos

producidos pola pandemia no mercado laboral e o axuste para adaptarse á nova normalidade e mesmo a unha

realidade sen restricións a finais de 2021.
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METODOLOXÍA

Análise ocupacional

Directores e xerentes.

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais.

Técnicos e profesionais de apoio.

Empregados contables, administrativos/as e outros empregados de oficina.

Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores.

Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro.

Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (agás operadores de

instalacións e maquinaria).

Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores.

Ocupacións elementais.

En primeiro lugar, decidiuse traballar, de xeito separado, a nivel de grandes grupos da Clasificación Nacional de

Ocupacións (CNO-2011), realizándose unha análise pormenorizada para cada un deles: 

Dentro de cada gran grupo, realizouse unha análise a nivel de CNO-2011 a 4 díxitos. O único filtro aplicado foi

que todos os grupos seleccionados conten con, polo menos, un total de 100 contratados no último ano.

Consideramos que esta cifra marca o mínimo imprescindible para poder traballar, permitíndonos tamén realizar

unha análise de moitas ocupacións que, malia non se situaren dentro das máis contratadas de Galicia, si amosan

unha evolución positiva que cómpre ter en conta na análise.

Estas agregacións a 4 díxitos representan conxuntos de ocupacións afíns situados a un mesmo nivel profesional.

As ocupacións que integran cada grupo son as utilizadas desde o Sistema de Información dos Servizos Públicos

de Emprego (SISPE).

Exemplo de estrutura ocupacional:

2. Técnicos e profesionais científicos e intelectuais.

21. Profesionais da saúde.

211 Médicos.

2111 Médicos de familia.

21111011 Médicos especialistas en medicina familiar e comunitaria.

21111020 Médicos medicina xeral.
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Persoas demandantes anotadas nas oficinas de emprego

Neste indicador tivemos en conta o total das seis demandas posibles que pode introducir cada persoa

demandante nas oficinas de emprego de Galicia. Dentro da ficha ocupacional aparece recollido na gráfica

“Perspectivas mercado de traballo” variable “Total de persoas demandantes” e dentro do cadro resumo

“Demandantes 2021”. Tamén, dentro do cadro engádese información acerca do número de persoas

demandantes tendo en conta soamente a primeira das ocupacións para intermediar no mercado laboral

(demanda preferente) e o número de persoas demandantes que se atopan en situación de paro. Estas variables

veñen calculadas en media anual, para evitar posibles estacionalidades. 

Análise de indicadores

Os indicadores utilizados desde o Observatorio de Prospectiva do Mercado de Traballo van dirixidos a analizar

diferentes aspectos, de xeito que cada un dos perfís seleccionados cumpre con todos os parámetros definidos

en cada un deles:

Evolución do número de persoas contratadas

Este indicador estuda o número de persoas contratadas, independentemente do número de contratos que

poidan ter cada unha delas. Esta variable utilízase co fin de evitar a temporalidade e a distorsión do dato real de

creación de emprego. 

Dentro da ficha ocupacional aparece recollido na gráfica “Perspectivas mercado de traballo” variable

“Contratados” e dentro do cadro resumo “Contratación 2021”. Tamén, dentro do cadro engádese información

acerca do número total de contratos que houbo para cada grupo ocupacional nese ano e o índice de rotación, a

media de contratos por persoa.

A análise parte daqueles grupos ocupacionais en que o número de persoas contratadas non diminuíu no último

ano, pero ademais produciuse unha evolución positiva no último quinquenio, de xeito que o número de

contratados en 2021 foi superior á media das persoas contratadas nos catro anos anteriores.

Selecciona os grupos de ocupacións que amosan unha tendencia positiva a medio prazo, para

constatar un crecemento durante un período de tempo o suficientemente amplo como para poder

extraer conclusións. 
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A análise deste indicador pasa por contraporse co resultado descrito no anterior. Esta análise conxunta podería

facernos concluír que, nalgúns casos, o mercado de traballo pode estar evolucionando positivamente no

número de persoas contratadas, pero este ritmo de crecemento non resulta suficiente para absorber toda a

demanda potencial de traballadores anotados nas oficinas de emprego. Neste caso, atopamos unha

sobresaturación de profesionais en determinadas ocupacións, polo que non resulta aconsellable orientar os

traballadores cara a elas. 

Estabilidade laboral

Outro elemento que cómpre ter en conta é a estabilidade laboral que ofrecen os postos de traballo, como unha

medida da calidade do emprego. Quedaron eliminadas aquelas ocupacións que reflicten unha baixa

estabilidade laboral, é dicir, aquelas ocupacións cunha maior taxa de rotación nos contratos temporais e unha

menor porcentaxe de contratos indefinidos que a media xeral. Este indicador aparece recollido na ficha no

apartado “estabilidade laboral”.

A aplicación de todos estes filtros metodolóxicos deu como resultado un total de 35 grupos ocupacionais que

consideramos que son aqueles que presentan mellores perspectivas laborais en Galicia segundo datos

recollidos ao longo de 2021. 

Selecciona os grupos ocupacionais que presentan un déficit de persoas na procura de

determinados postos de traballo. 

Selecciona os grupos ocupacionais que contan cunha estabilidade laboral media e alta.
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Actividades que máis contratan

As actividades que máis contratan recollen o peso do volume total de contratos rexistrados distribuído por

actividades económicas (CNAE 2009 a 2 díxitos). 

A gráfica aparece con etiquetas de datos naquelas actividades máis significativas.

Certificados de profesionalidade

Nesta edición introducimos un apartado final na ficha onde se facilita información para o emprego con

certificación da profesionalidade vinculada con cada un dos perfís.

Perfil

Perfil dos contratos: recolle a variable máis repetida dentro do total dos contratos nese grupo ocupacional.

Perfil da persoa demandante en situación de paro: recolle a variable máis repetida dentro das persoas

demandantes en situación de paro nese grupo ocupacional.

Esta información preséntase en termos porcentuais e refírese ás seguintes variables: xénero, grupo de idade e

nivel académico. O nivel académico da contratación fai referencia ao nivel de estudos que consta no contrato de

traballo, podendo darse a circunstancia de que a titulación do traballador sexa superior á que consta no

documento contractual.

Nos contratos engádese ademais información adicional acerca do tipo de contrato (indefinido ou temporal) e a

duración do contrato temporal (<=1 mes, >1 e <=3 meses, >3 e <= 6 meses, >6 meses ou Indeterminada (non

consta a duración no contrato de traballo)). Para as persoas en situación de paro, ademáis engádese

información acerca da antigüidade da demanda en meses e se a persoa consta con experiencia laboral previa

para a devandita ocupación.

Toda a información sintetízase nun cadro final denominado PERFIL.
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano.

As persoas contratadas como farmacéuticos levan

medrando de xeito ininterrompido nos últimos catro

anos. No período obxecto da análise 2017-2021

atopamos un incremento do 18,5% do número de

contratados, sendo no último ano o incremento dun

12,8%. Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron nos últimos 4 anos nun 6,6%

e neste último ano nun 12,8%.

Ocupacións
incluídas

Farmacéuticos de análises clínicas.

Farmacéuticos de farmacia hospitalaria e

atención primaria.

Farmacéuticos especialistas en farmacia

industrial.

Farmacéuticos, en xeral.

Os farmacéuticos almacenan, manteñen, compoñen

e dispensan medicamentos e aconsellan sobre o

uso apropiado e os efectos adversos das drogas ou

medicamentos seguindo as prescricións de médicos

ou outros profesionais da saúde. Contribúen na

investigación probando, preparando, prescribindo e

monitorizando terapias médicas co fin de optimizar a

saúde das persoas.
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Total de persoas demandantes Contratados

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

2017 2018 2019 2020 2021

771
810

914

287329307

Ocupabilidade
laboral

A análise das persoas contratadas fronte ao total de

persoas demandantes desta ocupación permite

constatar una ampla distancia entre ambos ao longo

destes cinco anos, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais na actualidade. 3 de cada 4

persoas que demandan traballar como

farmacéutico, rexistran na súa demanda de emprego

esta solicitude de traballo como a primeira opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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PERFIL

O 76,9% dos contratos foron asinados por mulleres.

O colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades comprendidas entre os 26 e os 35 anos

(40,0%), polo que podemos confirmar o importante

peso da contratación dos traballadores máis novos

neste grupo ocupacional. O 86,0% dos contratos

foron realizados a persoas que contan cun título

universitario de segundo ou terceiro ciclo. O grao ou

licenciatura en farmacia parece un requisito esixible

na maioría dos contratos realizados neste grupo

ocupacional. O 74,4% dos contratos tiñan carácter

temporal, e dentro dos temporais, o 27,1% contaban

cunha duración de máis de 3 e ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 78,0% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(31,7%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(85,5%). O 22,0% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de 3 a 6 meses e o 70,4% contaban

con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: >3
Y <=6 MESES

CONTRATOS

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE: DE
3 A 6 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

86% 27,1%

78%

31,7% 22%

76,9%

40% 74,4%

85,5% 70,4%
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Comercio a retallo.

Educación.

Comercio por xunto e intermendiarios do comercio.

Outros

O 92,9% dos contratos a farmacéuticos realízase no

comercio polo miúdo (inclúe as oficinas de farmacia).

Outras actividades a ter en conta son a educación e o

comercio por xunto, aínda que o peso resulta

testemuñal.

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias

Actividades que máis contratan

dun título universitario.
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ODONTÓLOGOS E
ESTOMATÓLOGOS

02
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como odontólogos e

estomatólogos medraron no último ano un 8,3%,

despois de presentar un crecemento irregular nos

tres anos anteriores. Globalmente no período 2017-

2021 atopamos un incremento do 27,0% do número

de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 61,0% e nos últimos 4 anos medraron nun

23,7%.

Ocupacións
incluídas

Médicos especialistas en estomatoloxía.

Odontólogos.

Os odontólogos e estomatólogos diagnostican,

tratan e preveñen enfermidades, lesións e

malformacións dos dentes, boca, enxivas e tecidos

asociados mediante a aplicación dos principios e

procedementos da odontoloxía moderna. Utilizan

unha ampla gama de técnicas diagnósticas

(diagnósticos) e de cirurxía entre outras técnicas

especializadas para promover e restaurar a saúde

oral.
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Ocupabilidade
laboral

Nos últimos cinco anos, podemos apreciar como o

número de persoas que demandan traballar como

odontólogos ou estomatólogos resulta inferior ao

número total de persoas contratadas. Este

diferencial entre contratados e persoas

demandantes indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais na actualidade. Case 8

de cada 10 persoas que demandan traballar como

odontólogos ou estomatólogos rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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256

41

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2018 2019 2020 2021

325

131

5141

256

300



PERFIL

O 75,4% dos contratos foron asinados por mulleres.

O colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades comprendidas entre os 26 e os 35 anos

(62,1%). O 83,6% dos contratos foron realizados a

persoas que contan cun título universitario de 2º ou

3º ciclo. O grao en odontoloxía parece un requisito

esixible neste perfil. O 63,3% dos contratos tiñan

carácter temporal, e dentro dos temporais, o 39,0%

contaban cunha duración de 1 mes ou menos. 

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 72,7% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(42,4%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(78,8%). O 27,3% das persoas en situación de paro

levaban inscritos máis de 24 meses e o 60,6%

contaban con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

60,6%MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

75,4%

72,7%

27.3%

62,1%

83,6%

63,3%

39%

42,4%

78,8%
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Practicamente a totalidade dos contratos a

odontólogos e estomatólogos realízase nas actividades

sanitarias (98,2%); as industrias 

manufactureiras e a educación teñen un peso residual

(1,2% entre as dúas).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

Actividades que máis contratan

dun título universitario.

Actividades sanitarias.

Outras industrias manufactureiras.

Educación.

Outros
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FISIOTERAPEUTAS

03

CNO-11: 2152



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano

para a dita ocupación. 

As persoas contratadas como fisioterapeutas

medraron no último ano un 18,7%, despois de

presentar un crecemento irregular nos tres anos

anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un incremento do 12,0% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano un 57,7% e

no período de análise medraron un 27,0%,

presentando un pico no ano 2020, que coincide co

mínimo de contratados, debido ás restricións

derivadas da pandemia.

Ocupacións
incluídas

Fisioterapeutas, en xeral.

Os fisioterapeutas asesoran, organizan e

implementan programas de rehabilitación que

melloran ou restablecen as funcións motoras,

maximizan a mobilidade e alivian a dor. Así mesmo

preveñen e tratan problemas físicos asociados a

lesións, enfermidades e outras doenzas leves. Para

iso, estes profesionais utilizan unha gama ampla de

técnicas e terapias físicas tales como movementos,

ultrasóns, láser e demais.
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Ocupabilidade
laboral

Nos últimos cinco anos, podemos apreciar como o

número de persoas que demandan traballar como

fisioterapeutas resulta inferior ao número total de

persoas contratadas. Este diferencial entre

contratados e demandantes indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais na

actualidade. Algo máis de 8 de cada 10 persoas que

demandan traballar como fisioterapeutas rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo. 

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

673
635

175
137

412

754
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PERFIL

O 60,3% dos contratos foron asinados por mulleres.

Este perfil demanda traballadores novos: o colectivo

con maior número de contratos é aquel con idades

comprendidas entre os 26 e os 35 anos (40,8%),

seguido dos que teñen ata 25 anos (40,4%). O 80,2%

dos contratos foron realizados a persoas que contan

cun título universitario, ben sexa de 1º ciclo (22,0%)

ou de 2º ou 3º ciclo (58,2%). O grao ou a antigua

diplomatura en fisioterapia parecen requisito

esixible para este perfil. O 76,9% dos contratos tiñan

carácter temporal, e dentro dos temporais, o 44,6%

contaban cunha duración de 3 meses ou menos. 

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 68,5% delas; son

maioritarias as persoas entre 36 e 45 anos (41,3%) e

con estudos universitarios de 1º ciclo (40,2%). O

27,2% das persoas en situación de paro levaban

inscritos de 1 a 3 meses e o 68,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: <=3
MESES

CONTRATOS

40,2% 68,5%MULLER

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES.
PRIMERIO CICLO

ANTIGÜIDADE:DE 1
A 3 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

68,5%

27,2%

60,3%

40,8%

58,2%

76,9%

44,6%

41,3%
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Actividades sanitarias.

Adminstración pública e defensa; seguranza social obrigatoria.

Asistencia en establecementros residenciais.

Actividades de servizos sociais sen aloxamento.

Actividades deportivas, recreativas e de entrenamento.

Outros.

O 70,9% dos contratos a fisioterapeutas realízase nas

actividades sanitarias; seguidos pola Administración

pública cun 10,4% da contratación e as actividades de 

servizos sociais, con ou sen aloxamento (11,5%). En

menor medida contratan ás actividades deportivas

(2,3%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

Actividades que máis contratan

dun título universitario.
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LOGOPEDAS

04

CNO-11: 2154



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de personas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como logopedas medraron

no último ano un 29,5%, despois de presentar un

crecemento irregular nos tres anos anteriores.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

incremento do 21,4% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación aumentaron nos últimos 4 anos nun

15,0% e neste último ano diminuíron nun 34,3%.

Ocupacións
incluídas

Logopedas.

Técnicos en ortofonía.

Os logopedas diagnostican, avalían, corrixen e

tratan desordes físicos que afectan ao oído, á fala, á

comunicación e a deglución. Prescriben dispositivos

correctores e terapias rehabilitadoras para a perda

de audición, alteracións da fala e outros problemas

sensoriais ou neuronais similares. Asesoran en

temas de seguridade na audición e a comunicación.
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Ocupabilidade
laboral

No período que abrangue de 2017-2019 podemos

apreciar como o número de persoas que demandan

traballar como logopedas resulta inferior ao número

total de persoas contratadas. En 2020 produciuse

un superavit de demandantes que superaron aos

contratados. Xa ao longo deste último ano, o

mercado volveuse a axustar quedando o nivel de

contratados e demandantes en niveis lixeiramente

superiores aos de 2019. Este diferencial entre

contratados e demandantes indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais na

actualidade. 2 de cada 3 persoas que demandan

traballar como logopedas rexistran na súa demanda

de emprego esta solicitude de traballo como a

primeira opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

159
175

100

149

193

115
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PERFIL

Ocupación fundamentalmente feminina, co 95,6%

dos contratos. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades comprendidas entre os

26 e os 35 anos (44,3%), seguido dos que teñen ata

25 anos (43,6%). O 65,6% dos contratos foron

realizados a persoas que contan cun título

universitario de 2º ou 3º ciclo e o 17,9% a persoas

con estudos de 1º ciclo. O grao ou diplomatura en

logopedia parece un requisito esixible para este

perfil. O 78,0% dos contratos tiñan carácter temporal,

e dentro dos temporais, o 43,7% contaban cunha

duración de máis de 3 meses. 

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 93,8% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(31,3%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(62,5%). O 29,7% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de 3 a 6 meses e o 39,1% contaban

con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO OU
TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: >=3
MESES

CONTRATOS

62,5% 39,1%MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUDNO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE: DE
3 A 6 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

65,6%

29,7%

95,6%

44,3% 78%

43,7%

93,8%

31,3%

LOGOPEDAS 27



No reparto por actividades económicas máis

contratantes, as actividades sanitarias concentran case

a metade da contratación cun 45,4%. En segundo 

termo destacan os servizos sociais sen aloxamento cun

15%, tamén resultan significativas a educación (13,2%)

e as actividades asociativas (9,2%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación.

Actividades que máis contratan

Actividades sanitarias.

Actividades de servizos sociais sen aloxamento.

Educación.

Actividades asociativas.

Outros servizos persoais.

Outros
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ÓPTICOS -
OPTOMETRISTAS

05
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de personas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como ópticos-optometristas

medraron no último ano un 34,9%, despois de

presentar un crecemento irregular nos tres anos

anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un incremento do 2,6% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 59,2%

e nos últimos 4 anos medraron un 61,0%.

Ocupacións
incluídas

Ópticos e/ou optometristas

Os ópticos-optometristas prestan servizos de

diagnóstico e tratamento de desordes dos ollos e da

visión. Aconsellan sobre o coidado dos ollos e

prescriben dispositivos ópticos e outras terapias

para os problemas de visión.
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Total de persoas demandantes Contratados

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

2017 2018 2019 2020 2021

196 201

149

212

86

54

Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2019 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como ópticos-optometristas practicamente

permanece estancado, pero situado nun nivel moi

inferior ao número de persoas contratadas. Esta

situación torna en 2020 debido á pandemia,

volvendo neste último ano a unha situación de

diferencial entre contratados e demandantes, que

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais na actualidade. 3 de cada 4

persoas que demandan traballar como ópticos-

optometristas rexistran na súa demanda de

emprego esta solicitude de traballo como a primeira

opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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PERFIL

O 68,7% dos contratos foron asinados por mulleres.

O colectivo con maior número de contratos é aquel

ata os 25 anos de idade (40,6%), seguido polos que

teñen entre 26 e 35 anos (37,4%). O 57,9% dos

contratos foron realizados a persoas que contan cun

título universitario de 2º ou 3º ciclo e o 29,9% a

persoas con estudos de 1º ciclo. O grao ou

diplomatura en óptica parece un requisito esixible

na maioría dos contratos realizados a este grupo

ocupacional. O 64,0% dos contratos tiñan carácter

temporal e dentro dos temporais o 31,5% contaban

cunha duración de máis de 3 e ata 6 meses. 

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 63,3% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(38,3%) e con estudos universitarios de 1º ciclo

(46,7%). O 23,3% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de 1 a 3 meses e o 83,3% contaban

con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ATA 25 ANOS

SUPERIORES. SECUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN:>3 Y
<=6 MESES

CONTRATOS

46,7%MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES.
PRIMEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE: DE 1
A 3 ANOS

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

68,7%

63,3%

40,6%

57,9%

64%

31,5%

38,3% 23,3%

83,3%
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Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Actividades sanitarias.

Investigación e desenvolvemento.

Outros.

Practicamente a totalidade dos contratos a ópticos-

optometristas realízase no comercio polo miúdo

(ópticas) cun 91,7%, seguido, en moita menor medida, 

polas actividades sanitarias (4,3%) e I+D (2,2%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

dun título universitario.

Actividades que máis contratan
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terapeutas
ocupacionais
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de personas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como terapeutas

ocupacionais medraron no último ano un 32,5%,

despois de presentar un un ritmo constante nos tres

anos anteriores (agás un descenso en 2020).

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

incremento do 10,4% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 27,5% e

nos últimos 4 anos un 1,5%.

Ocupacións
incluídas

Terapeutas ocupacionais

Os terapeutas ocupacionais aplican técnicas e

realizan actividades de carácter ocupacional que

tendan a potenciar ou suplir funcións físicas ou

psíquicas diminuídas ou perdidas, e a orientar e

estimular o desenvolvemento de tales funcións.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2021 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como terapeutas ocupacionais está situado sempre

a un nivel inferior ao número de persoas

contratadas, o que indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais. Algo

máis da metade das persoas que demandan

traballar como terapeutas ocupacionais rexistran na

súa demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Alta estabilidade laboral nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

240
265

129130

177

200
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PERFIL

O 86,2% dos contratos foron asinados por mulleres.

O colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades entre os 26 e os 35 anos (48,3%),

seguido dos que teñen ata 25 anos (38,9%). O 52,0%

dos contratos foron realizados a persoas que contan

cun título universitario de 2º ou 3º ciclo e o 21,6% a

persoas con estudos de 1º ciclo. O grao ou

diplomatura en terapia ocupacional parece un

requisito esixible neste perfil. O 83,2% dos contratos

tiñan carácter temporal, e dentro dos temporais, o

37,6% contaban cunha duración de ata 3 meses. 

En canto ás persoas demandantes paradas que

solicitan emprego para esta ocupación, pertencen

ao sexo feminino o 85,9% delas; son maioritarias as

persoas de entre 26 e 35 anos (40,6%) e con estudos

universitarios de 2º ou 3º ciclo (60,9%). O 29,7% das

persoas en situación de paro levaban inscritos de

menos de 1 mes e o 57,8% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN:<=3
MESES

CONTRATOS

60,9% 57,8%MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE:MEN
OS DE 1 MES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

37,6%

29,7%

86,2%

48,3%

52%

83,2%

85,9%

40,6%
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Asistencia en establecementos residenciais.

Actividades de servizos sociais sen aloxamento.

Actividades asociativas.

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria.

Outros.

No reparto da contratación por actividades económicas

máis contratantes destacan as actividades de servizos

sociais: en establecementos residenciais (34,9%) e sen

aloxamento (20,7%); seguidas das actividades 

sanitarias (13,6%) e asociativas (11,0%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen certificados de profesionalidade que non

sendo suficientes para o desenvolvemento desta

ocupación, puideran aportar coñecementos

transversais: 

SSCG0109 Inserción laboral de persoal con

discapacidade.

SSCS0208 Atención socio sanitaria a persoas

dependentes en institucións sociais.

Actividades que máis contratan
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profesores de
universidades e
outro ensino
superior
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como profesores de

universidades medraron no último ano un 15,5%,

despois de seguir unha tendencia ascendente nos

últimos 5 anos, só interrompida no ano 2020 debido

á pandemia. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un incremento do 21,3% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 19,5%

e nos últimos 4 anos un 17,7%.

Ocupacións
incluídas

Profesores de ensinanza superior.

Os profesores de universidades e outra ensinanza

superior (excepto formación profesional) preparan e

dan clases e dirixen estudos personalizados nunha

ou máis materias dun determinado curso en

universidades ou outros centros de ensinanza

superior (excepto centros de formación profesional).

Realizan investigacións e preparan comunicacións e

libros de carácter académico.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2021 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como profesores de universidade está situado

sempre a un nivel inferior ao número de persoas

contratadas, o que indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais.

1 de cada 3 das persoas que demandan traballar

como profesores universitarios rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

455

298 305
245

552

478
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PERFIL

Perfil practicamente equitativo no reparto por sexos,

aínda que predominan as mulleres, o 51,6% dos

contratos en 2021. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre os 36 e os 45

anos (39,6%). O 96,0% dos contratos foron

realizados a persoas con estudos universitarios de 2º
ou 3º ciclo; en particular os estudos de doctorado

supoñen un 31,3% dos contratos dado que resultan

requisito esixible para ser profesor universitario. O

93,2% dos contratos tiñan carácter temporal, e

dentro dos temporais o 31,4% contaban cunha

duración de máis de 6 meses, e o 60,3% duraban

máis de 3 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 62,1% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(28,9%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(90,5%). O 27,4% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de 3 a 6 meses e o 46,8% contaban

con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: >3
MESES

CONTRATOS

46,8%MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE:DE 3
A 6 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

93,2%39,6%

28,9% 27,4%

51,6% 96% 60,3%

62,1% 90,5%
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No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a educación aglutina practicamente toda

a contratación, tanto en universidades, centros de

estudos superiores, conservatorios, centros de artes 

plásticas e escénicas; seguida das actividades

asociativas e sanitarias, con representación testemuñal

(porcentaxes inferiores ao 1%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

dun título universitario.

Actividades que máis contratan

Educación.

Actividades asociativas.

Actividades sanitarias.
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físicos e
astrónomos
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como físicos e astrónomos

medraron no último ano un 0,9%, despois de seguir

unha tendencia ascendente nos últimos 4 anos.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

incremento do 22,8% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 24,6% e

nos últimos 4 anos un 29,6%.

Ocupacións
incluídas

Astrónomos.

Físicos.

Técnicos medios en ciencias físicas.

Os físicos e astrónomos investigan, perfeccionan ou

desenvolven conceptos, teorías e métodos

operativos relativos á materia, o espazo, o tempo, a

enerxía, as forzas e os campos e á relación recíproca

entre estes fenómenos físicos. Aplican os

coñecementos científicos da física e a astronomía

nas actividades industriais, a medicina, a esfera

militar e outros ámbitos.
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Ocupabilidade
laboral

A partir do ano 2019 podemos apreciar como o

número de persoas que demandan traballar como

físicos e astrónomos comeza a estar situado a un

nivel inferior ao número de persoas contratadas, o

que indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais na actualidade.

Case 6 de cada 10 das persoas que demandan

traballar como físicos e astrónomos rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

115 112

81
92

107

113
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PERFIL

O 77,5% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (39,5%),

seguido dos que teñen ata 25 anos (38,0%). O 99,2%

dos contratos foron realizados a persoas con

estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo, o grao ou

licenciatura en física resulta requisito esixible. O

93,8% dos contratos tiñan carácter temporal, e

dentro dos temporais, unha ampla maioría do 76,0%

tiñan unha duración indeterminada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación, o

reparto por sexos resulta equitativo, representando

homes e mulleres o 50% respectivamente; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(29,2%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(91,7%). O 26,4% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de máis de 24 meses e o 22,2%

contaban con experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

77,5%

93,8%

29,2% 26,4%

39,5%

99,2% 76%

50% 91,7% 22,2%
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Educación.

Investigación e desenvolvemento.

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a educación aglutina o 79,8% da

contratación, seguida das actividades de I+D (11,6%) e 

os servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría (3,9%). 

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

Actividades que máis contratan

dun título universitario.
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enxeñeiros 4.0

09

cno-11: 2439



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como enxeñeiros 4.0

medraron no último ano un 25,9%, despois de seguir

unha tendencia ascendente nos últimos 4 anos, só

interrompida no ano 2020 debido á pandemia.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

incremento do 27,3% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 31,4% e

nos últimos 4 anos aumentaron un 9,0%.

Ocupacións
incluídas

Enxeñeiros de deseño.

Enxeñeiros de investigación e desenvolvemento.

Enxeñeiros de materiais.

Enxeñeiros de seguridade.

Enxeñeiros de servizos.

Enxeñeiros en papeleira e gráfica.

Enxeñeiros téxtil.

Este grupo primario abarca aos enxeñeiros

superiores e asimilados non clasificados

separadamente no subgrupo 243, enxeñeiros

superiores (excepto enxeñeiros agrónomos, de

montes, eléctricos, electrónicos, informáticos e de

telecomunicacións). Consideramos denominalos

“enxeñeiros 4.0” xa que as ocupacións relacionadas

teñen relación directa con algunhas das actividades

englobadas dentro da nova industria: novos

materiais, seguridade, deseño, I+D, téxtil, gráfica...
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Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2021 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como enxeñeiros 4.0 está situado sempre a un nivel

inferior ao número de persoas contratadas, o que

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais.

1 de cada 3 das persoas que demandan traballar

como enxeñeiros 4.0 rexistran na súa demanda de

emprego esta solicitude de traballo como a primeira

opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

366 370

152140

222

466
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PERFIL

O 73,2% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (43,6%).

O 83,5% dos contratos foron realizados a persoas

con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo. Posuír

unha enxeñaría parece un requisito esixible na

maioría dos contratos neste perfil. O 66,4% dos

contratos tiñan carácter temporal e dentro dos

temporais o 30,5% contaban cunha duración de

máis de 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 57,6% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(38,8%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(87,1%). O 21,2% das persoas en situación de paro

levaban inscritos de 12 a 24 meses e o 45,9%

contaban con experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN: >6
MESES

CONTRATOS

45,9%HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE: DE
12 A 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

73,2% 30,5%

38,8% 21,2%

43,6%

83,5%

66,4%

57,6% 87,1%
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Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas.

Educación.

Investigación e desenvolvemento.

Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Actividades de construción especializadas.

Outros.

O reparto por actividades económicas máis

contratantes ten un forte carácter transversal

abranguindo un amplo abanico de ramas: destacan os 

servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría (34,4%),

seguida da educación e o I+D, cun 30,2% entre ambos.

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

dun título universitario.

Actividades que máis contratan
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enxeñeiros en
telecomunicacións

10

cno-11: 2443



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como enxeñeiros en

telecomunicacións medraron no último ano un

25,2%, despois de seguir unha tendencia irregular

nos últimos anos. Globalmente no período 2017-

2021 atopamos unha diminución do 15,8% do

número de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 32,5% e nos últimos 4 anos un 4,7%.

Ocupacións
incluídas

Enxeñeiros de telecomunicacións de imaxe e son.

Enxeñeiros en telecomunicacións.

Os enxeñeiros en telecomunicacións proxectan e

dirixen a construción, o funcionamento, a

conservación e a reparación de sistemas e equipos

de telecomunicacións. Estudan aspectos

tecnolóxicos de determinados materiais, produtos

ou procesos específicos e dan asesoramento

pertinente.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2021 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como enxeñeiros en telecomunicacións está situado

sempre a un nivel inferior ao número de persoas

contratadas (agás en 2020), o que indicaría unha

moi boa perspectiva de emprego destes

profesionais na actualidade.

Case 2 de cada 3 das persoas que demandan

traballar como enxeñeiros en telecomunicacións

rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

165

97
111

102

139144
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PERFIL

O 77,5% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (43,0%).

O 81,0% dos contratos foron realizados a persoas

con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo. Posuír

unha enxeñaría parece un requisito esixible na

maioría dos contratos neste perfil. Practicamente a

metade dos contratos asinábanse con carácter

indefinido e a outra metade eran temporais. Entre os

temporais, a gran maioría (77,8%) non declaraban

duración.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 71,2% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(36,4%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(86,4%). O 22,7% dos parados levaban inscritos de 6

a 12 meses e o 60,6% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

60,6%HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

ANTIGÜIDADE: DE
6 A 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

77,5% 81%

71,2%

36,4% 22,7%

50,7%

77,8%

43%

86,4%
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Investigación e desenvolvemento.

Programación, consultaría e outras actividades relaccionadas coa informática.

Servizos técnicos de arquitectura e enxenaría; ensaios e análises técnicas.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes destacan as actividades de I+D, que

concentran case a metade de toda a contratación 

(48,6%), seguida da programación e consultoría

(19,7%) e os servizos técnicos de arquitectura e

enxeñaría (9,2%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación: este perfil non

dispón desta alternativa formativa ao ter un nivel

de cualificación superior, acorde coas exixencias 

dun título universitario.

Actividades que máis contratan
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especialistas en
ciberseguridade

11

cno-11: 2729



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como especialistas en

ciberseguridade seguen un crecemento ascendente

ininterrompido durante os últimos catro anos. Así no

período 2017-2021 atopamos un aumento do 80,4%

do número de contratados, sendo o aumento dun

21,9% no último ano. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 19,5% e nos últimos 4 anos aumentaron un

15,5%.

Ocupacións
incluídas

Especialistas en bases de datos e en redes

informáticas non clasificados baixo outras

epígrafes.

Neste grupo primario figuran os especialistas en

bases de datos e redes de computadores non

clasificados baixo outros epígrafes no subgrupo

272, Especialistas en bases de datos e en redes

informáticas. Por exemplo, o grupo inclúe os

especialistas en seguridade en tecnoloxías da

información e comunicacións.
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Total de perosas demandantes Contratados

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

2017 2018 2019 2020 2021

102

151

87

125
100

184

Ocupabilidade
laboral

Durante o período 2017-2021 podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como especialistas en ciberseguridade está situado

a un nivel inferior ao número de persoas

contratadas, o que indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais.

Soamente o 12% das persoas que demandan

traballar como especialistas en ciberseguridade

rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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PERFIL

O 70,1% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (39,1%).

O 36,5% dos contratos foron realizados a persoas

con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo e o

26,4% a técnicos profesionais superiores. A maioría

dos contratos tiñan carácter indefinido (54,8%), e

dentro dos que eran temporais, o 38,2% contaban

cunha duración de máis de 3 e ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 80,0% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(34,5%) e con estudos de técnicos profesionais

superiores (43,6%). O 27,3% dos parados levaban

inscritos máis de 24 meses e o 34,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

INDEFINIDO

DURACIÓN:>3 Y
<=6 MESES

CONTRATOS

43,6% 34,5%HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES. TÉCNICOS
PROF. SUP.

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

70,1%

39,1%

38,2%

34,5% 27,3%

36,5%

54,8%

80%
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O reparto por actividades económicas máis

contratantes ten un forte carácter transversal

abranguindo un amplo abanico de ramas nas que se

precisan estes especialistas: destacan a programación,

consultaría e outras actividades relacionadas coa 

informática (52,8%), seguida polo comercio por xunto

(8,1%), o I+D (6,1%),as telecomunicacións (5,1%) e a

educación (5,1%)

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

IFCT0109 Seguridade Informática

Na Familia profesional de Informática e

comunicacións (IFC):

Actividades que máis contratan

Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Comercio por xunto e intermendiarios do comercio.

Investigación e desenvolvemento.

Telecomunicacións.

Educación.

Outros.
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quiroprácticos

12

cno-11: 3329



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano.

As persoas contratadas como quiroprácticos

medraron no último ano un 56,9%, despois de seguir

un crecemento regular nos anos anteriores,

soamente interompido pola pandemia en 2020.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 48,4% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 20,9%,

pero manténdose a un nivel similar ao de 2017.

Ocupacións
incluídas

Educadores para a saúde.

Quiroprácticos.

Técnicos en prevención comunitaria de

toxicomanías.

Este grupo primario está composto por profesionais

diversos asociados á saúde non clasificados noutros

grupos. Inclúe diversas ocupacións como

quiroprácticos, osteópatas, conselleiros de saúde e

de planificación familiar e outros profesionais de

nivel medio.

Os datos manexados dende o Observatorio de

Prospectiva do Mercado de Traballo sinalan que as

boas perspectivas de emprego estean asociadas, en

maior medida, ao perfil de quiropráctico.
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Ocupabilidad
laboral

A partir de 2018 o número de persoas contratadas

superan aos demandantes, ata a irrupción da

pandemia en 2020 cuxas restricións afectaron

especialmente a esta ocupación. En 2021

prodúcese un superávit de contratados

paralelamente ao descenso dos demandantes, co

que se acentúa a distancia entre eles, e indicaría

unha moi boa perspectiva de emprego destes

profesionais na actualidade.

Soamente o 13% das persoas que demandan

traballar como quiroprácticos rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

189

184

240

273

189

174
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PERFIL

O 81,5% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre os 26 e os 35

anos (34,2%). O 61,1% dos contratos foron

realizados a persoas con estudos de formación

profesional, tanto secundarios (28,9%), como

postsecundarios (32,2%). O 86,3% dos contratos

tiñan carácter temporal, e dentro dos temporais, o

41,9% contaban cunha duración de 3 meses ou

menos.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 83,0% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(32,1%) e con estudos universitarios de 2º ou 3º ciclo

(31,3%). O 26,8% das persoas en situación de paro

levaban inscritos máis de 24 meses e o 29,5%

contaban con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. TÉCNICOS
PROF. SUP.

TEMPORAL

DURACIÓN:<=3
MESES

CONTRATOS

MULLER

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES. SEGUNDO
OU TERCEIRO CICLO

MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

34,2%

41,9%

32,1% 26,8%

81,5% 32,2%

86,3%

83% 29,5%31,3%
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Actividades sanitarias.

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Servizos de aloxamento.

Asistencias en establecementos residenciais.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes: o 40,2% dos contratos a quiroprácticos

teñen lugar en áreas sanitarias, seguido do comercio

polo miúdo (22,5%). Outro subsector a ter en conta é o 

dos servizos de aloxamento (16,1%), o que indicaría

unha contratación destes profesionais nalgunhas

actividades hostaleiras (balnearios, spas, etc), e as

áreas asistenciais (7,9%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación,nin a osteopatía nin

a quiropráctica son actividades reguladas en

Galicia.

Actividades que máis contratan
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técnicos
superiores en
hixiene
bucodental

13

cno-11: 3321



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como hixienistas

bucodentais medraron no último ano un 44,8%,

despois de seguir un crecemento irregular nos 3

anos anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 38,9% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 44,7%

e nos últimos 4 anos un 47,6%.

Ocupacións
incluídas

Hixienistas bucodentais.

Os técnicos superiores en hixiene bucodental

prestan servizos básicos de coidados dentais para a

prevención e o tratamento de enfermidades e

desordes dos dentes e boca, de acordo con plans e

procedementos establecidos polos dentistas ou

outros profesionais da saúde oral.
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Ocupabilidade
laboral

De 2017 a 2020 altérnanse períodos nos que o

número de persoas demandantes superan aos

contratados, con períodos nos que se dá a

circunstancia oposta. En 2021 prodúcese un

superávit de contratados paralelamente ao

descenso dos demandantes co que se acentúa a

distancia entre eles, o que indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais na

actualidade.

Case a metade das persoas que demandan traballar

como hixienistas bucodentais rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

546
518 514

370

355 286
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PERFIL

Trátase dun perfil fundamentalmente feminino: o

92,4% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre os 26 e os 35

anos (39,3%). O 56,7% dos contratos foron

realizados a persoas con estudos de técnicos

profesionais superiores. O 71,8% dos contratos tiñan

carácter temporal, e dentro dos temporais, o 34,1%

contaban cunha duración de máis de 3 e ata 6

meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 92,1% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(40,6%) e con estudos de técnicos profesionais

superiores (68,3%). O 22,8% dos parados levaban

inscritos máis de 24 meses e o 63,4% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. TÉCNICOS
PROF. SUP.

TEMPORAL

DURACIÓN: >3
Y <=6 MESES

CONTRATOS

63,4%MULLER

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

39,3%

34,1%

40,6% 22,8%

92,4% 56,7%

71,8%

68,3%92,1%
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No reparto por actividades económicas máis

contratantes, as actividades sanitarias aglutinan

practicamente á totalidade da contratación deste 

grupo ocupacional (99,4%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación.

Actividades que máis contratan

Actividades sanitarias.

Outras industrias manufactureiras.

Educación.
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TÉCNICOS EN
OPERACIÓNS DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

14

cno-11: 3811



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como técnicos en

operacións de sistemas informáticos medraron no

último ano un 44,7%, despois de seguir un

crecemento regular nos anos anteriores, soamente

interompido pola pandemia en 2020. Globalmente

no período 2017-2021 atopamos un aumento do

36,6% do número de contratados. Mentres que as

persoas que demandan esta ocupación diminuíron

no último ano nun 16,3%, e aumentaron un 11,9% no

período de análise.

Ocupacións
incluídas

Técnicos en operacións de sistemas

informáticos.

Os técnicos en operacións de sistemas informáticos

facilitan as tarefas de proceso, operación e

seguimento dos sistemas de tecnoloxía da

información e as comunicacións, incluídas as redes

de área local e estendida (LAN e WAN), e os equipos

e software asociados, co fin de garantir un

rendemento óptimo e a identificación dos

problemas existentes.
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Ocupabilidade
laboral

A análise das persoas contratadas fronte ao total de

demandantes desta ocupación permite constatar

una ampla distancia entre ambos ao longo destes

cinco anos, o que garantiza que os demandantes

están cobertos polo mercado e indicaría unha moi

boa perspectiva de emprego destes profesionais.

Soamente o 23% das persoas que demandan

traballar como técnicos en operacións de sistemas

rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

943

406
486

363

890

1.288



PERFIL

O 81,0% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (39,1%).

O 38,3% dos contratos foron realizados a persoas

con estudos de técnico profesional superior. A

contratación indefinida é maioritaria neste grupo

ocupacional (50,2%). E dentro dos temporais

(49,8%), case a metade 44,9% non tiñan unha

duración determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 86,0% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(35,4%) e con estudos de técnico profesional

superior (41,6%). O 25,9% dos parados levaban

inscritos máis de 24 meses e o 39,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

INDEFINIDA

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

41,6% 39,5%HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES. TÉCNICOS
PROF. SUP.

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

39,1%

44,9%

35,4% 25,9%

81% 38,3%

50,2%

86%
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Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas.

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Comercio por xunto e intermendiarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Publicidade e estudos de mercado.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes: máis da metade da contratación

concéntrase nas actividades propias de programación

e consultaría informática (55,1%). En segundo termo,

habería que salientar os servizos técnicos de 

arquitectura e enxeñaría, ensaios e análises técnicas

(15,7%). O resto quedaría repartido por actividades

diversas, como comercio (7,7%) e publicidade (3,0%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con esta ocupación pertencentes á

familia profesional Informática e comunicacións:

Actividades que máis contratan

FCT0510 Xestión de sistemas informáticos. 

IFCT0210 Operación de sistemas

informáticos.
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TÉCNICOS DA WEB

15

CNO-11: 3814



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como técnicos da web

medraron no último ano un 28,7%, despois de

experimentar un retroceso nos dous anos anteriores.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 64,7% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 18,2% e

aumentaron un 4,1% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Técnicos de soporte da web.

Os técnicos da Web realizan tarefas de mantemento,

seguimento e asistencia para o funcionamento

óptimo de sitios Web de Internet e Intranet, así como

dos equipos e o software de servidores Web.
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Ocupabilidade
laboral

En 2021 o número de persoas contratadas volve a

superar aos demandantes logo de producirse a

situación oposta no ano 2020, o cal indicaría unha

boa perspectiva de emprego destes profesionais na

actualidade.

Soamente o 1 de cada 10 das persoas que

demandan traballar como técnicos da web rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

104

133

68

87

108

112
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PERFIL

Maioría feminina: o 54,3% dos contratos en 2021

foron asinados por mulleres. O colectivo con maior

número de contratos é aquel con idades entre os 26

e os 35 anos (47,3%). O 30,2% dos contratos foron

realizados a traballadores con estudos de técnico

profesional superior, seguidos polo 28,7% que foron

realizados a persoas con estudos secundarios xerais

(sen cualificación). O 65,9% dos contratos teñen

carácter temporal; e dentro dos temporais, o 32,9%

duraban máis de 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 79,4% delas; son

maioritarias as persoas entre 26 e 35 anos (38,2%); e

con cualificación profesional de técnico profesional

superior (44,1%). O 29,4% das persoas en situación

de paro levaban inscritos máis de 2 anos e o 32,4%

contaban con experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

TEMPORAL

DURACIÓN: >6
MESES

CONTRATOS

44,1% 32,4%HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

32,9%

79,4%

38,2% 29,4%

54,3%

47,3%

30,2%

65,9%
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Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Adminstración pública e defensa; seguranza social obrigatoria.

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Comercio por xunto e intermendiarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Publicidade e estudos de mercado.

Outros.

Observamos que se trata dunha profesión presente

nun amplo abanico de actividades económicas dado o

carácter transversal destes técnicos e a necesidade

crecente de contar con páxinas web correctamente 

mantidas e actualizadas. Destaca a programación e

consultoría informática (38,8%); seguida pola

administración pública (14,0%); o comercio, tanto por

xunto como polo miúdo (17,8%) e a publicidade (7,0%).

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

IFCT0509 Administración de servizos de

internet.

Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con esta ocupación dentro da

familia profesional Informática e Comunicacións:

Actividades que máis contratan

IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións

con tecnoloxías Web.

IFCD0110 Confección e publicación de

páxinas Web.
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programadores
informáticos

16

CNO-11: 3820



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como programadores

informáticos medraron no último ano un 50,0%,

despois de seguir un crecemento regular nos anos

anteriores, soamente interrompido pola pandemia

en 2020. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 37,1%do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 20,8%,

e un 3,4% nos últimos 4 anos.

Ocupacións
incluídas

Programadores de aplicacións informáticas.

Os programadores informáticos redactan e

manteñen código de programa esbozado en

instrucións e especificacións técnicas para

aplicacións de software e sistemas operativos.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, coa excepción do ano

2020, as persoas contratadas resultan superiores ao

total de demandantes desta ocupación, o que

garante que os demandantes están cubertos polo

mercado e indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais na actualidade. 

Soamente o 38% das persoas que demandan

traballar como programadores informáticos rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

1.229
1.364

1.118 1.123

1.685

1.081
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PERFIL

O 83,0% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (43,2%).

Este perfil demanda traballadores cualificados, xa

que o 37,9% dos contratos foron realizados a

persoas con estudos de técnico profesional

superior, seguidos polos universitarios de 2º ou 3º
ciclo (32,4%). A contratación indefinida é maioritaria

neste grupo ocupacional (64,7%). E dentro dos

temporais (35,3%), o 33,8% contaban cunha

duración de máis de 3 e ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 82,0% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(38,4%) e con estudos de técnico profesional

superior (47,0%). O 29,1% das persoas en situación

de paro levaban inscritos máis de 24 meses e o

41,2% contaban con experiencia laboral previa no

posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

INDEFINIDOS

DURACIÓN: >3
Y <=6 MESES

CONTRATOS

47% 41,2%HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SUPERIORES.
TÉCNICOS PROF. SUP.

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

33,8%

38,4% 29,1%

83%

43,2%

37,9%

64,7%

82%
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Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas.

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes: o groso da contratación concéntrase nas

actividades propias de programación e consultaría i

nformática (72,7%). En segundo termo, habería que

salientar os servizos técnicos de arquitectura e

enxeñaría, ensaios e análises técnicas (8,1%). 

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Informática e Comunicacións: 

IFCD0111 Programación en linguaxes

estruturados de aplicacións de xestión .

IFCT0109 Seguridade Informática .

IFCT0609 Programación de Sistemas

Informáticos.
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empregados de
loxística e
transporte de
pasaxeiros e
mercadorías

17

CNO-11: 4123



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como empregados de

loxística e transporte medraron no último ano un

36,4%, despois de seguir un crecemento irregular

nos 3 anos anteriores. Globalmente no período

2017-2021 atopamos un aumento do 6,5% do

número de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 21,3% e aumentaron un 26,2% nos últimos 4

anos.

Ocupacións
incluídas

Axentes de transportes, en xeral.

Empregados administrativos dos servizos de

transporte, en xeral.

Factores de empresa de transportes.

Xefes de estación de transportes por estrada

e/ou ferrocarril.

Transitarios (certificación D.G.T.).

Os empregados de loxística e transporte de

pasaxeiros e mercadorías manteñen os rexistros das

operacións de transporte de pasaxeiros e

mercadorías por estrada e ferrocarril ou por vía

aérea, coordinan a frecuencia de tales servizos e

preparan informes para a dirección.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, coa excepción do ano

2020, as persoas contratadas resultan superiores ao

total de demandantes desta ocupación, o que

garante que os demandantes están cubertos polo

mercado e indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais na actualidade. 

Soamente o 16% das persoas que demandan

traballar como empregados de loxística e transporte

rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

665 695

519 547

708

434
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PERFIL

O 69,2% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (35,5%),

seguido polos de 36 a 45 anos (31,1%). Este perfil

demanda unha titulación xenérica, sen que se valore

especialmente a formación profesional, xa que o

48,3% dos contratos foron realizados a persoas con

estudos secundarios xerais. O 71,4% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais o

57,2% contaban cunha duración de ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 57,9% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(32,4%) e con estudos secundarios xerais (36,9%). O

36,9% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis de 24 meses e o 56,6% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=6
MESES

CONTRATOS

56,6%MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

69,2%

35,5%

32,4% 36,9%

48,3%

71,4%

57,2%

57,9% 36,9%
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Almacenamento e actividades anexas ao transporte

Trasportes terrestre e por tubaxe.

Comercio por xunto e intermendiarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Industria da madeira e da cortiza, agás mobles ; cestaría e espartaría.

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análise técnicas.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes: máis da metade da contratación

concéntrase nas actividades de almacenamento e 

transporte terrestre (56,3% entre as dúas). O resto das

contratacións, agás unha certa presenza no comercio

polo xunto (10,0%), denotan un perfil profesional cun

marcado carácter transversal.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

COML0109 Tráfico de mercancías por estrada

COML0111 Tráfico de viaxeiros por estrada.

Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Comercio e Marketing e

Transporte e Mantemento de Vehículos: 

COML0209 Organización do transporte e a

distribución.

COML0211 Xestión comercial e financeira

don transporte por estrada.

TMVO0212 Asistencia a pasaxeiros,

tripulacións, aeronaves e mercadorías en

aeroportos.
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teleoperadores

18

CNO-11: 4424



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como empregados de

loxística e transporte medraron no último ano un

12,5%, despois de seguir un crecemento continuo

nos 3 anos anteriores (agás un lixeiro descenso en

2019). Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 38,8% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 12,7%

e aumentaron un 20,9% durante o período.

Ocupacións
incluídas

Teleoperadores.

Teleoperadores de emerxencias.

Os teleoperadores subministran información e

asesoran aos clientes, responden a preguntas

relacionadas cos produtos, servizos e políticas da

empresa ou a organización e tramitan as

transferencias financeiras, por teléfono ou medios

electrónicos, como o correo electrónico. Operan

exclusivamente por teléfono, non son accesibles

directamente polos clientes e poden estar

localizados en establecementos lonxe de onde se

realizan outras operacións das organizacións ou

compañías sobre as que se subministra información.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan superiores ao total de demandantes desta

ocupación, o que garante que os demandantes

están cubertos polo mercado e indicaría unha moi

boa perspectiva de emprego destes profesionais. 

Soamente o 11% das persoas que demandan

traballar como teleoperadores rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

4.409

5.441

3.446

6.119

4.165
4.772
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PERFIL

O 71,9% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre os 26 e os 35

anos (36,3%). Este perfil demanda unha titulación

xenérica, sen que se valore especialmente a

formación profesional, xa que o 78,3% dos contratos

foron realizados a persoas con estudos secundarios

xerais. Marcada temporalidade: o 93,5% dos

contratos teñen carácter temporal, e dentro dos

temporais, o 73,3% contaban cunha duración de ao

sumo 3 meses (o 35,5% un mes ou menos e o 37,8%

máis dun mes e ata 3 meses) .

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 77,9% delas; son

maioritarias as persoas de entre 36 e 45 anos

(31,6%) e con estudos secundarios xerais (45,9%). O

31,5% das persoas en situaición de paro levaban

inscritos máis de 24 meses e o 53,0% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN:>1 Y
<=3 MESES

CONTRATOS

45,9% 53%MULLER

ENTRE 36 E 45 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

71,9%

93,5%

78,3%

36,3%

37,8%

77,9%

31,6% 31,5%
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Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares a empresas.

Telecomunicacións.

Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática.

Actividades relacionadas co emprego.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes: máis da metade da contratación

concéntrase nas actividades administrativas de oficina

(56,8% entre as dúas); seguida das telecomunicacións 

(28,6%). O resto das contratacións aparecen

diseminadas en distintas actividades económicas dado

o carácter transversal destes profesionais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Administración e Xestión,

Comercio e Marketing e Servizos Socioculturais e

á Comunidade:

ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos

administrativos e xerais.

COMV0108 Actividades de venda.

SSCG0111 Xestión de chamadas de

teleasistencia.
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empregados
administrativos
con tarefas de
atención ao
público

19

CNO-11: 4500



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como empregados

administrativos medraron no último ano un 26,4%,

despois de seguir un crecemento irregular nos 3

anos anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 10,1% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 10,0%

e aumentaron un 33,1% no período.

Ocupacións
incluídas

Empregados administrativos con tarefas de

atención ao público non clasificados baixo

outras epígrafes.

Este grupo primario inclúe aos empregados

administrativos que desenvolven tarefas de

atención ao público e que non se incluíron noutras

epígrafes deste grupo principal. Estes empregados

realizan diferentes tarefas administrativas e de

oficina de acordo cos procedementos establecidos.

Por exemplo aquí se inclúen aos empregados que

obteñen información directamente das persoas,

para determinar o seu dereito a recibir determinados

servizos, así como a súa tramitación.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

Soamente o 11% das persoas que demandan

traballar como empregados administrativos rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

9.062

1.087
1.608

7.896

9.978

1.447
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PERFIL

O 76,2% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre os 26 e os 35

anos (35,2%). Este perfil demanda unha titulación

xenérica, sen que se valore especialmente a

formación profesional, xa que o 45,0% dos contratos

foron realizados a persoas con estudos secundarios

xerais. O 70,7% dos contratos teñen carácter

temporal, e dentro dos temporais, o 25,0% contaban

cunha duración de máis de 1 e ata 3 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 81,8% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(30,0%) e con estudos secundarios xerais (35,7%). O

35,4% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis de 24 meses e o 63,8% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN:>1 Y
<=3 MESES

CONTRATOS

63,8%MULLER

ENTRE 46 A 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

76,2% 45%

35,2%

25%

30% 35,4%

70,7%

81,8% 35,7%
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Actividades xurídicas e de contabilidade.

Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motociletas.

Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Actividades sanitarias.

Educación.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, chama a atención o marcado carácter

transversal destes profesionais, xa que practicamente

teñen representación en case todas as ramas de 

actividade, destacando principalmente as actividades

xurídicas e de contabilidade (11,1%). 

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Administración e Xestión e

Comercio e Marketing:

ADGD0308 Actividades de xestión

administrativa.

ADGG0208 Actividades administrativas na

relación co cliente.

COMT0110 Atención ao cliente, consumidor

ou usuario.
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técnicos de
emerxencias
sanitarias

20

CNO-11: 5622



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como técnicos de

emerxencias medraron no último ano un 19,9%,

despois de seguir un crecemento continuo nos 3

anos anteriores, só interrumpido en 2020.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 210,3% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 4,8% e

aumentaron un 20,5% no período.

Ocupacións
incluídas

Técnicos en emerxencias sanitarias.

Os técnicos en emerxencias sanitarias prestan

coidados médicos de urxencias a pacientes que se

atopan feridos, enfermos, débiles ou que presentan

outra indisposición física ou mental, antes e durante

o traslado a instalacións médicas.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, incrementándose a distancia co

tempo, o que garante que os demandantes están

cubertos polo mercado e indicaría unha moi boa

perspectiva de emprego destes profesionais. 

Soamente o 18% das persoas que demandan

traballar como técnicos de emerxencias rexistran na

súa demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

126

326

113
136

391

143
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PERFIL

O 53,9% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (42,6%).

Este perfil demanda unha titulación de formación

profesional de grao medio, xa que o 80,6% dos

contratos foron realizados a persoas con estudos

secundarios de formación profesional. Marcada

temporalidade: o 94,1% dos contratos teñen

carácter temporal, e dentro dos temporais, o 42,5%

contaban cunha duración de ao sumo 1 mes.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 57,5% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(28,7%) e con estudos secundarios xerais (46,0%). O

25,3% das persoas en situación de paro levaban

inscritos de 3 a 6 meses e o 42,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
PROGRAMAS FP

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

46% 42,5%MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE: DE
3 A 6 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

94,1%42,6%

42,5%

28,7% 25,3%

53,9% 80,6%

57,5%
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Actividades sanitarias

Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria.

Educación.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

realízase dentro das actividades sanitarias (95,4%),

sendo o resto de actividades residuais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Sanidade:

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples

vítimas e catástrofes.
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traballadores
cualificados en
actividades
gandeiras de
vacún

21

CNO-11: 6201



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como traballadores

cualificados de vacún medraron no último ano un

28,7%, despois de seguir un crecemento irregular

nos 3 anos anteriores. Globalmente no período

2017-2021 atopamos un aumento do 12,2% do

número de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 15,9% e un 33,6% no período.

Ocupacións
incluídas

Traballadores de gando vacún, en xeral.

Os traballadores cualificados en actividades

gandeiras de vacún planifican, organizan e realizan

operacións de cría e coidado de gando vacún, para

a produción de carne, leite e outros produtos lácteos

e peles. A produción destínase, principal ou

exclusivamente, á comercialización a través de

maioristas, organizacións comerciais ou mercados.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan superiores ao total de demandantes desta

ocupación, o que garante que os demandantes

están cubertos polo mercado e indicaría unha moi

boa perspectiva de emprego destes profesionais. 

Soamente o 17% das persoas que demandan

traballar como traballadores cualificados de vacún

rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

156
136

175

142

94
112
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PERFIL

O 81,1% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 36 e os 45 anos (26,9%).

Este perfil non demanda ningunha cualificación, xa

que o 60,7% dos contratos foron realizados a

persoas sen estudos ou con estudos primarios. O

71,6% dos contratos teñen carácter temporal, e

dentro dos temporais, o 29,2% contaban cunha

duración máis de 1 e ata 3 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 81,7% delas; son

maioritarias as persoas de máis de 55 anos (31,0%) e

con estudos secundarios xerais (50,7%). O 22,5% das

persoas en situación de paro levaban inscritos de 12

a 24 meses e o 60,6% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SEN ESTUDIOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN: <=6
MESES

CONTRATOS

50,7% 60,6%HOME

MÁIS DE 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE: DE
12 A 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

26,9%

31% 22,5%

81,7%

81,1% 60,7%

71,6%

60,4%
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Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas.

Actividades asociativas.

Industria da alimentación.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

realízase dentro do sector agrogandeiro (90,5%), sendo

o resto de actividades residuais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación.
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pescadores de
AUGas costeiras
e augas doces

22

CNO-11: 6422



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como pescadores levan

medraron ininterrompidamente durante os últimos 4

anos. Así no período 2017-2021 atopamos un

incremento do 19,0% do número de contratados,

sendo o crecemento no último ano dun 13,4%.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 14,0% e un

3,3% no período.

Ocupacións
incluídas

Mariscadores recolectores.

Patróns de buques de pesca en augas

costeiras.

Recolectores submarinos de mariscos e

outros recursos.

Os pescadores de augas costeiras e augas doces,

solos ou como membros de tripulacións de barcos

de pesca, capturan peixes ou recollen outras formas

de vida acuática en auga doce ou augas costeiras,

para a venda ou entrega en forma periódica a

compradores maioristas, organizacións de

comercialización ou nos mercados.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

Soamente 3 de cada 10 das persoas que demandan

traballar como pescadores rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de parosoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

1.833
1.924

364 409
352

2.181
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PERFIL

Perfil predominante masculino: o 95,3% dos

contratos en 2021 foron asinados por homes. O

colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades entre os 36 e os 45 anos (33,3%). Este

perfil non demanda ningunha cualificación, xa que o

57,2% dos contratos foron realizados a persoas sen

estudos ou con estudos primarios. O 69,0% dos

contratos teñen carácter temporal, e dentro dos

temporais, a gran maioría deles, un 86,1% non tiñan

unha duración determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 63,9% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(30,6%) e con estudos secundarios xerais (62,1%). O

22,4% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis 24 meses e o 39,7% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SEN ESTUDOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

62,1% 39,7%HOME

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUCACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

33,3%

86,1%

30,6% 22,4%

95,3% 57,2%

69%

63,9%
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Pesca e acuicultura.

Transporte marítimo e por vías navegables interiores

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

realízase dentro da pesca e acuicultura (99,7%), sendo

o resto de actividades residuais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

MAPN0110 Actividades en pesca con artes de

Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con este perfil pertencentes á

familia profesional Marítimo Pesqueira: MAPB0112 Actividades subacuáticas para

instalación acuícolas e recolección de

recursos.

      enmalle e marisqueo, e en transporte marítimo.
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pulidores de
metais e
afiadores de
ferramentas

23

CNO-11: 7324



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como pulidores e afiadores

medraron no último ano un 88,3%, despois de seguir

un crecemento irregular nos anos anteriores.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos unha

diminución do 28,5% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 47,5% e un

45,0% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Afiadores-reparadores de ferramentas, en

xeral.

Pulidores, bruñidores-limpadores de metais

a man.

Os pulidores de metais e afiadores de ferramentas

pulen e bruñen superficies de metal e afían

ferramentas.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan superiores ao total de demandantes desta

ocupación (agás no ano 2020), o que garante que

os demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais na actualidade. 

Soamente o 12% das persoas que demandan

traballar como pulidores e afiadores rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

158

63

66

34

113

60
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PERFIL

Perfil masculino: o 93,4% dos contratos en 2021

foron asinados por homes. O colectivo con maior

número de contratos é aquel con idades entre os 36

e os 45 anos (42,8%). Este perfil non demanda

ningunha cualificación de formación profesional, xa

que o 66,3% dos contratos foron realizados a

persoas con estudos secundarios xerais. Marcada

temporalidade: o 95,2% dos contratos teñen

carácter temporal, e dentro dos temporais, máis da

metade (54,4%) non contaban cunha duración

determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 89,7% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(41,4%) e con estudos secundarios xerais (72,4%). O

37,9% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis 24 meses e o 75,9% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

HOME

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

95,2%

41,4% 37,9%

93,4%

42,8%

66,3% 54,4%

89,7% 72,4% 75,9%
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Fabricación de produtos metálicos, agás maquinarias e equipamento.

Reparación e instalación de maquinaria e equipamento.

Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría.

Actividades de construción especializada.

Fabricación de mobles.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a metade da contratación realízase

dentro da fabricación metálica (50,6%), seguida, tamén

dentro da industria metálica, pola reparación e 

instalación de maquinaria (17,5%). Contan ademais con

representación na industria da madeira (14,5%) e na

construción (11,4%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con esta ocupación na familia de

Fabricación Mecánica:

FMEH0309 Tratamentos superficiais.
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instaladores
reparadores de
liñas
eléctricas

24

CNO-11: 7522



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como instaladores

reparadores de liñas eléctricas medraron no último

ano un 11,2%, despois de seguir un crecemento

continuo nos 3 anos anteriores, só interrumpido en

2020. Globalmente no período 2017-2021 atopamos

un aumento do 20,2% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 31,5% e un

27,1% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Empalmadores de cables eléctricos aéreos e

subterráneos.

Instaladores-reparadores de liñas de enerxía

eléctrica, en xeral.

Instaladores-reparadores de liñas eléctricas

de alta tensión.

Os instaladores e reparadores de liñas eléctricas

instalan, reparar e empalman cables de transmisión

e alimentación eléctrica e equipos afíns.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

Soamente o 18% das persoas que demandan

traballar como pescadores rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

396
428

362
385

264

476
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PERFIL

Perfil masculino: o 98,0% dos contratos en 2021

foron asinados por homes. O colectivo con maior

número de contratos é aquel con idades entre os 36

e os 45 anos (33,4%). Este perfil non demanda

ningunha cualificación de formación profesional, xa

que o 48,1% dos contratos foron realizados a

persoas con estudos secundarios xerais e o 37,9% a

persoas sen estudos ou con primarios. O 73,3% dos

contratos teñen carácter temporal, e dentro dos

temporais, máis da metade (55,0%) non contaban

cunha duración determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 96,9% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(32,8%) e con estudos secundarios xerais (51,3%). O

31,8% dos parados levaban inscritos máis 24 meses

e o 68,2% contaban con experiencia laboral previa

no posto.

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

51,3% 68,2%HOME

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

33,4%

32,8% 31,8%

98% 48,1%

73,3%

55%

96,9%
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Actividades de construción especializada.

Enxeñaría civil.

Telecomunicacións.

Outros .

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

realízase dentro do sector da construción, tanto en 

actividades de construción especializada como en

enxeñaría civil (92,5% entre ambas), sendo o resto de

actividades residuais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

ELEE0108 Operacións auxiliares de montaxe

de redes eléctricas.

ELEE0109 Montaxe e mantemento de

instalacións eléctricas de baixa tensión.

Existen diversos Certificados de Profesionalidade

relacionados con esta ocupación na familia de

Electricidade e electrónica, sendo os máis

relevantes:

ELEE0209 Montaxe e mantemento de redes

eléctricas de alta tensión de 2ª e 3ª categoría

e centros de transformación.

ELEE0110 Desenvolvemento de proxectos de

instalacións eléctricas en entorno edificios e

con fins especiais.

ELEE0210 Desenvolvemento de proxectos de

redes eléctricas de baixa e alta tensión.

INSTALADORES E REPARADORES DE LIÑAS ELÉCTRICAS 128



traballadores
do tratamento
do leite e
elaboración de
produtos
lácteos

25

CNO-11: 7704



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como traballadores do

tratamento do leite medraron no último ano un

22,7%, despois de seguir un crecemento continuo

nos 2 anos anteriores. Globalmente no período

2017-2021 atopamos un aumento do 50,9% do

número de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 21,2% e un 4,4% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Elaboradores de xeados.

Queixeiros.

Traballadores da elaboración de produtos

lácteos.

Traballadores do tratamento do leite.

Os traballadores do tratamento do leite e

elaboración de produtos lácteos (incluídos xeados)

fabrican manteiga e diversos tipos de queixo, crema

ou outros produtos lácteos.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

3 de cada 10 das persoas que demandan traballar

como traballadores do tratamento do leite rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

283

348

199
241

190

427
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PERFIL

O 67,8% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (37,7%).

Este perfil non demanda ningunha cualificación de

formación profesional, xa que o 70,4% dos contratos

foron realizados a persoas con estudos secundarios

xerais. O 85,6% dos contratos teñen carácter

temporal, e dentro dos temporais, o 58,0% contaban

cunha duración de ata 1 mes.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 53,8% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(40,0%) e con estudos secundarios xerais (50,8%). O

35,4% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis 24 meses e o 61,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

50,8% 61,5%MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

67,8%

37,7%

58%

35,4%

70,4%

85,6%

53,8%

40%
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Industria da alimentación.

Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e

motocicletas.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

realízase dentro da industria da alimentación (97,7%), 

sendo o resto de actividades residuais.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación dentro da famiilia

Industrias alimentarias:

INAE0209 Elaboración de leites de consumo

e produtos lácteos.

INAE0109 Queixería.
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traballadores
do tratamento
da madeira

26

CNO-11: 7811



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como traballadores do

tratamento da madeira medraron no último ano un

59,2%, despois de seguir un crecemento continuo

nos anos anteriores, só interrompido no ano 2020.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 53,9% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 38,3% e un

31,1% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Traballadores do mantemento da madeira,

en xeral.

Traballadores do mantemento da cortiza, en

xeral.

Os traballadores do tratamento da madeira secan,

conservan e tratan a madeira manualmente ou

usando equipos para o tratamento da madeira, tales

como fornos e cubas de tratamento.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan superiores ao total de demandantes desta

ocupación, o que garante que os demandantes

están cubertos polo mercado e indicaría unha moi

boa perspectiva de emprego destes profesionais. 

O 35% das persoas que demandan traballar como

traballadores do tratamento da madeira rexistran na

súa demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

241
233

161 180

111

371

TRABALLADORES DO TRATAMENTO DA MADEIRA 136



PERFIL

O 89,9% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 36 e os 45 anos (28,2%).

Este perfil non demanda ningunha cualificación, xa

que o 51,4% dos contratos foron realizados a

persoas con estudos secundarios xerais e o 36,3% a

persoas sen estudos ou con primarios. O 82,5% dos

contratos teñen carácter temporal, e dentro dos

temporais, o 53,1% contaban cunha duración de ata

6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 76,7% delas; son

maioritarias as persoas de máis de 55 anos (38,4%) e

con estudos secundarios xerais (70,9%). O 39,5% das

persoas en situación de paro levaban inscritos máis

24 meses e o 76,7% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=6
MESES

CONTRATOS

HOME

MÁIS DE 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

28,2%

76,7%

38,4% 39,5%

89,9% 51,4%

82,5%

53,1%

70,9% 76,7%
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Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría.

Fabicación de mobles.

Actividades de construción especializada.

Reparación e instalación de maquinaria e equipamento.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, destaca a industria da madeira e a cortiza

(67,6%), seguida da fabricación de mobles (18,2%), e a 

máis distancia, as actividades de construción

especializada (3,7%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación dentro da familia

Madeira, moble e cortiza:

MAMA0109 Fabricación de tapóns de cortiza.

MAMA0209 Aserrado de madeira.

MAMA0210 Fabricación de taboleiros de

partículas e fibras de madeira.

MAMA0310 Preparación da madeira.
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OFICIAIS,
OPERARIOS E
ARTESÁNS
DOUTROS OFICIOS

27

CNO-11: 7899



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como oficiais, operarios e

artesáns medraron no último ano un 9,3%, despois

de seguir un crecemento continuo nos anos

anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 88,9% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 1,7% e

aumentaron un 50,3% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Artesáns doutros oficios non clasificados

baixo outras epígrafes.

Laminadores manuais de composite.

Este grupo abrangue os oficiais, operarios e artesáns

de artes mecánicas e doutros oficios non

clasificados en ningunha outra epígrafe do gran

grupo 7, Artesáns e traballadores cualificados das

industrias manufactureiras e a construción (salvo os

operadores de instalacións e maquinaria). Inclúense

nel, por exemplo, os que moldean, cortan, esmerilan

e pulen obxectivos ópticos.
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PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

3.662

4530

6.331
6.919

45

Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan amplamente superiores ao total de

demandantes desta ocupación, o que garante que

os demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

O 36% das persoas que demandan traballar como

oficiais, operarios e artesáns doutros oficios rexistran

na súa demanda de emprego esta solicitude de

traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral
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PERFIL

O 63,9% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (29,9%),

seguido moi preto polos que teñen entre 36 e 45

anos (28,0%). Este perfil non demanda ningunha

cualificación, xa que o 52,5% dos contratos foron

realizados a persoas sen estudos ou con primarios.

Marcada temporalidade: o 96,3% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais,

máis da metade (o 59,2%) non contaban cunha

duración determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 51,4% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(42,9%) e con estudos secundarios xerais (51,4%). O

37,1% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis 24 meses e o 54,3% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SEN ESTUDOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

51,4% 54,3%MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUCACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

63,9%

96,3%29,9%

37,1%

52,5% 59,2%

51,4%

42,9%
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Industria da alimentación.

Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes.

Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques.

Outros

No reparto por actividades económicas máis

contratantes destaca a industria da alimentación

(43,1%), seguida, a máis distancia, da metalurxia

(12,2%) e a fabricación de vehículos (5,1%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación.
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OPERADORES DE
MAQUINARIA PARA
FABRICAR
PRODUTOS DE
PAPEL E CARTÓN

28

CNO-11: 8143



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como operadores de

fabricación de produtos de papel e cartón medraron

no último ano un 20,3%, despois de seguir un

crecemento continuo nos anos anteriores, só

interrompido no ano 2020. Globalmente no período

2017-2021 atopamos un aumento do 55,7% do

número de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 27,1% e un 14,4% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Operadores de máquinas para fabricar

produtos de papel e cartón.

Operadores de máquinas para cortar- pregar

o papel e o cartón.

Operadores de máquinas troqueladoras de

papel e cartón.

Verificadores de produtos acabados de

papel e cartón.

Os operadores de máquinas para fabricar produtos

de papel accionan e vixían máquinas que

fabrican caixas, sobres, bolsas e outros produtos de

papel, cartón, cartolina e materiais

similares.
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Ocupabilidade
laboral

Ao longo do quinquenio, as persoas contratadas

resultan moi superiores ao total de demandantes

desta ocupación, o que garante que os

demandantes están cubertos polo mercado e

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais. 

3 de cada 10 das persoas que demandan traballar

como operadores de fabricación de produtos de

papel e cartón rexistran na súa demanda de

emprego esta solicitude de traballo como a primeira

opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

ContratadosTotal de persoas demandantes

2017 2018 2019 2020 2021

94

556

80
110

357

462

OPERADORES DE MAQUINARIA PARA FABRICAR PRODUTOS DE PAPEL E CARTÓN 146



PERFIL

O 79,2% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (35,4%),

seguido polos de entre 36 e 45 anos (31,6%). Este

perfil non demanda ningunha cualificación, xa que o

47,1% dos contratos foron realizados a persoas con

estudos secundarios xerais e o 30,6% a persoas sen

estudos ou con primarios. Marcada temporalidade: o

97,2% dos contratos teñen carácter temporal, e

dentro dos temporais, unha ampla maioría do 70,2%

contaban cunha duración de ata 1 mes.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 61,5% delas; son

maioritarias as persoas de entre 46 e 55 anos

(30,8%) e con estudos secundarios xerais (55,4%). O

33,8% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis 24 meses e o 80,0% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

55,4%HOME

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

97,2%35,4%

61,5%

30,8% 33,8%

79,2% 47,1% 70,2%

80%
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Industria do papel.

Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento.

Artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos.

Actividades das sedes centrais; actividades de consulotría de xestión empresarial.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, case a metade da contratación

concéntrase na industria do papel (49,3%), séguenlle

actividades diversas como a fabricación de produtos

metálicos, as artes gráficas e a fabricación de produtos 

informáticos, electrónicos e ópticos (embalaxes para o

envío e distribución deste tipo de produtos),

representando entre todas elas o 34,6% da

contratación.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación dentro da familia

Artes gráficas:

ARGC0109 Guillotinado e pregado.

ARGT0109 Troquelado.
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OPERADORES DE
MAQUINARIA
FORESTAL MÓBIL

29

CNO-11: 8322



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano.

As persoas contratadas como operadores de

maquinaria forestal móbil medraron no último ano

un 8,7%, despois de seguir un crecemento continuo

nos anos anteriores, só interrompido no ano 2020.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 10,1% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 17,5% e un

18,1% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Condutores-operadores de maquinaria

forestal con motor, en xeral.

Os operadores de maquinaria forestal móbil

conducen, manexan, operan e controlan un ou máis

tipos de máquinas motorizadas, maquinaria móbil

ou equipos utilizados en operacións forestais.
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Ocupabilidade
laboral

No último ano podemos apreciar como o número de

persoas que demandan traballar como operadores

de maquinaria forestal resulta inferior ao número

total de persoas contratadas ao longo do ano. Este

diferencial entre oferta e demanda indicaría unha

moi boa perspectiva de emprego destes

profesionais na actualidade. 

Soamente 1 de cada 10 das persoas que demandan

traballar como operadores de maquinaria forestal

móbil rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

752 747

616 624

678

617
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PERFIL

Perfil predominantemente masculino: o 97,4% dos

contratos en 2021 foron asinados por homes. O

colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades entre os 26 e os 35 anos (31,4%),

seguido polos de entre 36 e 45 anos (29,3%). Este

perfil non demanda ningunha cualificación, xa que o

56,9% dos contratos foron realizados a persoas con

estudos secundarios xerais e o 39,2% a persoas sen

estudos ou con primarios. O 78,1% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais, o

53,8% contaban cunha duración de ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 98,1% delas; son

maioritarias as persoas de máis de 55 anos (30,7%) e

con estudos secundarios xerais (66,3%). O 31,6% das

persoas en situación de paro levaban inscritos de 1

a 3 meses e o 49,6% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=6
MESES

CONTRATOS

66,3% 49,6%HOME

MÁIS DE 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE: DE 1
A 3 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

31,4%

30,7% 31,6%

97,4% 56,9% 53,8%

78,1%

98,1%
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Silvicultura e explotación forestal.

Adminstración pública e defensa; seguranza social obrigatoria.

Comercio por xunto e intermediarios do coemrcio, salvo de vehículos de motor e

motocicletas.

Agricultura, gandería, caza e servizos relacionados con elas.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, o 60,4% da contratación concéntrase na

silvicultura e explotación forestal. En segundo termo, 

aparece a Administración pública como órgano

contratante destes profesionais (17%), e xa en menor

medida, o comercio por xunto (10,4%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE

AGAR0110 Xestión de aproveitamentos

forestais.

Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación na familia Agraria:

AGAR0111 Mantemento e mellora do hábitat

cinexético-piscícola.

AGAR0208 Repoboacións forestais e

tratamentos silvícolas.
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CONDUTORES DE
MOTOCICLETAS E
CICLOMOTORES

30

CNO-11: 8440



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como condutores de

motocicletas e ciclomotores medraron no último ano

un 47,0%, despois de seguir un crecemento

continuo nos anos anteriores, só interrompido no

ano 2020. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 21,3% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 26,7%

e un 7,8% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Condutores-repartidores en motocicleta,

ciclomotor e/ou motocarro, excepto

mensaxería.

Os condutores de motocicletas e ciclomotores

conducen e ocúpanse de motocicletas ou triciclos

con motor equipados para o transporte de materiais,

mercancías ou pasaxeiros.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o último quinquenio (agás no ano 2020),

podemos apreciar como o número de persoas que

demandan traballar como condutores de

motocicletas e ciclomotores resulta inferior ao

número total de persoas contratadas. Este

diferencial entre oferta e demanda indicaría unha

moi boa perspectiva de emprego destes

profesionais na actualidade. 

Soamente o 18% das persoas que demandan

traballar como condutores de motocicletas e

ciclomotores rexistran na súa demanda de emprego

esta solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de parsoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

1.134 1.185

942 936 868

1.376
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PERFIL

O 94,9% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. Este perfil demanda traballadores moi

novos: o colectivo con maior número de contratos é

aquel con idades ata os 25 anos (53,0%). Este perfil

non demanda ningunha cualificación, xa que o

58,8% dos contratos foron realizados a persoas con

estudos secundarios xerais e o 33,0% a persoas sen

estudos ou con primarios. O 79,1% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais, o

36,1% contaban cunha duración de ata 1 mes.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 93,8% delas; son

maioritarias as persoas entre 26 e 35 anos (37,8%) e

con estudos secundarios xerais (58,3%). O 28,2% das

persoas en situación de paro levaban inscritos de 1

a 3 meses e o 51,8% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ATA 25 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

58,3% 51,8%HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUCACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE: DE 1
A 3 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

36,1%

37,8%

94,9%

53%

58,8%

79,1%

93,8%

28,2%
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Servizos de comidas e bebidas.

Actividades postais e de correos.

Industria da alimentación.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, unha ampla maioría da contratación

concéntrase nos servizos de comidas e bebidas 

(67,6%). En segundo termo, destaca o peso nas

actividades postais (24,9%), o que estaría vinculado ao

comercio on-line.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Non existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación.
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outro persoal
de limpeza

31

CNO-11: 9229



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano.

As persoas contratadas como outro persoal de

limpeza medraron no último ano un 23,6%, despois

de seguir un crecemento descendente nos dous

anos anteriores. Globalmente no período 2017-2021

atopamos un aumento do 16,6% do número de

contratados. Mentres que as persoas que demandan

esta ocupación diminuíron no último ano nun 22,4%

e un 33,1% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Limpadores-mantedores de piscinas.

O persoal de limpeza incluído neste grupo ocúpase

da limpeza de superficies, materiais e obxectos,

como alfombras e moquetas, paredes, piscinas e

torres de refrixeración, utilizando equipos e

produtos químicos de limpeza especializados.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o último quinquenio, podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como outro persoal de limpeza resulta moi inferior

ao número total de persoas contratadas. Esta ampla

distancia indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais na actualidade. 

Soamente o 14% das persoas que demandan

traballar como outro persoal de limpeza rexistran na

súa demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

Total de persoas demandantes Contratados

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

2017 2018 2019 2020 2021

3.434

426

3.240

367 285

4.005
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PERFIL

O 72,4% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. O colectivo con maior número de

contratos é aquel con idades entre 36 e os 55 anos

(59,0%). Este perfil non demanda ningunha

cualificación, xa que o 49,6% dos contratos foron

realizados a persoas sen estudos ou con primarios e

o 42,0% a persoas con estudos secundarios xerais.

Marcada temporalidade: o 92,4% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais, o

40,5% contaban cunha duración de ata 1 mes.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 53,2% delas; son

maioritarias as persoas de máis de 55 anos (36,3%) e

con estudos secundarios xerais (57,7%). O 43,3% das

persoas en situación de paro levaban inscritos máis

de 24 meses e o 31,3% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

MULLER

ENTRE 46 E 55 ANOS

SEN ESTUDOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN: <=1
MES

CONTRATOS

57,7%HOME

MÁIS DE 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

72,4%

92,4%29,6%

36,3%

49,6% 40,5%

53,2%

43,3%

31,3%
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Servizos a edificios e actividades de xerdinaría.

Servizos de aloxamento.

Adminstración pública e defensa; seguranza social obrigatoria.

Servizos de comidas e bebidas.

Industria da alimentación.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, destacan as actividades de limpeza de

edificios (39,5%); seguida dos servizos de aloxamento 

(hoteis, campings,...) (11,6%). A máis distancia contrata

a administración pública (9,8%) e os servizos de

comidas e bebidas (bares e restaurantes) (9,4%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen certificados de profesionalidade que

gardan relación con áreas complementarias en

que traballan estes profesionais na familia

Servizos Socioculturais e á Comunidade:

SSCM0108 Limpeza de superficies e

mobiliario en edificios e locais.
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preparadores
de comidas
rápidas

32

CNO-11: 9320



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como preparadores de

comidas rápidas medraron no último ano un 92,7%,

despois de experimentar unha baixada en 2020.

Globalmente no período 2017-2021 atopamos un

aumento do 12,5% do número de contratados.

Mentres que as persoas que demandan esta

ocupación diminuíron no último ano nun 26,8% e

aumentaron un 17,2% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Preparadores de pizza.

Os preparadores de comidas rápidas preparan e

cociñan unha serie limitada de alimentos e bebidas

caracterizados por procesos de preparación sinxelos

e polo emprego dun pequeno número de

ingredientes. Poden tomar o pedido aos clientes e

servirlles en mostradores ou mesas.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o último quinquenio, podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como preparadores de cómidas rápidas resulta moi

inferior ao número total de persoas contratadas, coa

excepción do ano 2020. Esta ampla distancia

indicaría unha moi boa perspectiva de emprego

destes profesionais na actualidade. 

Unicamente 2 de cada 10 das persoas que

demandan traballar como preparadores de comidas

rápidas rexistran na súa demanda de emprego esta

solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

2021

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020

399

192

308

449

225233
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PERFIL

O 67,5% dos contratos en 2021 foron asinados por

mulleres. Este perfil demanda traballadores moi

novos: o colectivo con maior número de contratos é

aquel con idades ata os 25 anos (56,3%). Esta

ocupación está integrada dentro das denominadas

ocupacións elementais, o 55,8% dos contratos foron

realizados a persoas con estudos secundarios xerais

e o 34,9% a persoas sen estudos ou con primarios. O

51,1% dos contratos teñen carácter temporal, e

dentro dos temporais, o 37,1% contaban cunha

duración de máis de 1 e ata 3 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo feminino o 53,2% delas; son

maioritarias as persoas de entre 26 e 35 anos

(40,4%) e con estudos secundarios xerais (62,2%). O

22,4% das persoas en situación de paro levaban

inscritos entre 1 e 3 meses e o 63,5% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

MULLER

ATA 25 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN: >1 Y
<=3 MESES

CONTRATOS

62,2% 63,5%MULLER

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE: DE 1
A 3 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

67,5% 37,1%

22,4%

56,3%

55,8%

51,1%

53,2%

40,4%
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Servizos de comidas e bebidas.

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motociletas.

Industria de alimentación.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade da contratación

concéntrase nos servizos de comidas e bebidas 

(87,9%). En segundo termo, un 7,6% da contratación

rexístrase no comercio polo miúdo.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen certificados de profesionalidade que

gardan relación con áreas complementarias en

que traballan estes profesionais na familia

Industrias alimentarias e Hostalaría e turismo:

INAF0108 Panadería e bolearía.

HOTR0108 Operacións básicas de cociña.
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REPARTIDORES,
RECADEIROS E
MENSAXEIROS A
PÉ

33

CNO-11: 9433



ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como repartidores medraron

no último ano un 78,9%, despois de experimentar un

retroceso en 2020. Globalmente no período 2017-

2021 atopamos un aumento do 123,6% do número

de contratados. Mentres que as persoas que

demandan esta ocupación diminuíron no último ano

nun 27,8% e un 26,9% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Botóns.

Repartidores a domicilio a pé ou en vehículo

non motorizado.

Os repartidores, recadistas e mensaxeiros a pé levan

mensaxes, transportan paquetes e outros obxectos

aos seus destinatarios dun establecemento a outro

así como a domicilios particulares e outros lugares.

Desprázanse a pé.
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Ocupabilidade
laboral

No ano anterior á pandemia e durante este último

ano podemos apreciar como o número de persoas

que demandan traballar como repartidores resulta

inferior ao número total de persoas contratadas. Esta

distancia indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais. 

O 22% das persoas que demandan traballar como

repartidores rexistran na súa demanda de emprego

esta solicitude de traballo como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

1.709

1.125

1.731

1.406
1.249

2.516
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PERFIL

O 83,3% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (37,1%).

Esta ocupación está integrada dentro das

denominadas ocupacións elementais, o 58,7% dos

contratos foron realizados a persoas sen estudos ou

con primarios e o 32,1% a persoas con estudos

secundarios xerais. Marcada temporalidade: o 92,3%

dos contratos teñen carácter temporal, e dentro dos

temporais, o 50,7% contaban cunha duración de

máis de 3 e ata 6 meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 81,9% delas; son

maioritarias as persoas entre 46 e 55 anos (31,3%) e

con estudos secundarios xerais (57,3%). O 37,6% das

persoas en situación de paro levaban inscritos máis

de 2 anos e o 32,9% contaban con experiencia

laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SEN ESTUDIOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN: >3
Y <=6 MESES

CONTRATOS

57,3% 32,9%HOME

ENTRE 46 E 55 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

92,3%37,1%

31,3% 37,6%

83,3% 58,7% 50,7%

81,9%
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Actividades postais e de correos.

Servizos de comidas e bebidas.

Almacenamento e actividades anexas ao transporte.

Industria da alimentación.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, as actividades postais concentran o

43,8%. En segundo termo destacan as actividades de

comidas e bebidas, polo que se refire ao envío de 

comidas a domicilio (16,0%), seguidas das actividades

de almacenamento cun 11,3% e a industria da

alimentación cun 10,0%.

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados con esta ocupación dentro das

familias Comercio e Marketing e Hostalería e

Turismo:

COMT0211 Actividades auxiliares de

comercio.

HOTA0308 Recepción en aloxamento.

REPARTIDORES, RECADEIROS E MENSAXEIROS A PÉ 173



MOZOS DE
EQUIPAXE
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como mozos de equipaxe

medraron no último ano un 113,2%, despois de

experimentar un retroceso en 2020. Globalmente no

período 2017-2021 atopamos un aumento do

106,3% do número de contratados. Mentres que as

persoas que demandan esta ocupación diminuíron

no último ano nun 34,6% e un 30,3% no período de

análise.

Ocupacións
incluídas

Mozos de equipaxe.

Os mozos de equipaxe e afís acarrean maletas ou

outro equipaxe en hoteis, estacións de ferrocarril,

aeroportos e lugares semellantes. Así mesmo,

transportan paquetes e outros obxectos dentro dun

mesmo establecemento ou dun establecemento a

outro.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o último quinquenio, podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como mozos de equipaxe resulta moi inferior ao

número total de persoas contratadas. Esta ampla

distancia indicaría unha moi boa perspectiva de

emprego destes profesionais. 

Unicamente o 27% das persoas que demandan

traballar como mozos de equipaxe rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral media nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

798 772

48 51 33

1.646
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PERFIL

O 71,8% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. Este perfil demanda traballadores novos: o

colectivo con maior número de contratos é aquel

con idades entre os 26 e os 35 anos (34,3%). Esta

ocupación está integrada dentro das denominadas

ocupacións elementais, o 57,8% dos contratos foron

realizados a persoas con estudos secundarios xerais.

Marcada temporalidade: o 96,5% dos contratos

teñen carácter temporal, e dentro dos temporais,

máis da metade (o 55,1%) non tiñan unha duración

determinada.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 92,0% delas; son

maioritarias as persoas entre 36 e 45 anos (32,0%) e

con estudos secundarios xerais (56,0%). O 32,0% das

persoas en situación de paro levaban inscritos

menos de 1 mes e o 76,0% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

TEMPORAL

DURACIÓN:
INDETERMINADA

CONTRATOS

56%HOME

ENTRE 36 E 45 ANOS

SECUNDARIOS.
EDUACIÓN XERAL

ANTIGÜIDADE:
MENOS DE 1 MES

EXPERIENCIA
NO POSTO

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

71,8%

96,5%34,3%

32% 32%

57,8% 55,1%

76%92%
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Almacenamento e actividades anexas ao trasporte.

Comercio por xunto e intermediarios do coemrcio, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Comercio ao retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas.

Trasporte terrestre e por tubaxe.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a meirande parte resultan actividades

relacionadas coa loxística. O almacenamento e

actividades anexas ao transporte abrangue case a 

metade de toda a contratación (46,8%), seguida do

comercio (tanto a distribución como o comercio polo

miúdo) cun 27,2% e o transporte terrestre (4,8%).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación dentro da familia

Transporte e mantemento de vehículos:

TMVO0112 Operacións auxiliares de

asistencia a pasaxeiros, equipaxes,

mercancías e aeronaves en aeroportos.
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ANÁLISE DE INDICADORES

Evolución

Os gráficos amosan para Galicia a evolución do

número medio de persoas demandantes que

solicitan emprego nesta ocupación (cada unha

delas pode solicitar ata seis ocupacións distintas) e

o número de persoas contratadas ao longo do ano. 

As persoas contratadas como peóns gandeiros

medraron no último ano un 12,4%, despois de

experimentar un retroceso en 2020. Globalmente no

período 2017-2021 atopamos un aumento do 15,6%

do número de contratados. Mentres que as persoas

que demandan esta ocupación diminuíron no último

ano nun 9,9% e un 3,8% no período de análise.

Ocupacións
incluídas

Mozos de cuadra.

Peóns gandeiros, en xeral.

Os peóns gandeiros realizan tarefas sinxelas e

rutineiras na produción de animais, incluídas

as aves de curral e os insectos.
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Ocupabilidade
laboral

Durante o último quinquenio podemos apreciar

como o número de persoas que demandan traballar

como peóns gandeiros resulta inferior ao número

total de persoas contratadas. Esta distancia indicaría

unha moi boa perspectiva de emprego destes

profesionais.

Soamente o 18% das persoas que demandan

traballar como peóns gandeiros rexistran na súa

demanda de emprego esta solicitude de traballo

como a primeira opción.

Estabilidade laboral alta nestes postos de traballo.

Estabilidade
laboral

PERSPECTIVAS MERCADO DE TRABALLO

Total de persoas demandantes Contratados

2017 2018 2019 2020 2021

1.570

1.115 1.191
1.073

1.815
1.615
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PERFIL

CONTRATOS

PERSOAS EN SITUACIÓN DE PARO

O 76,1% dos contratos en 2021 foron asinados por

homes. O colectivo con maior número de contratos

é aquel con idades entre os 26 e os 35 anos (29,5%),

aínda que resulta un grupo ocupacional cun peso

contractual moi repartido polos diferentes tramos de

idade: entre 36 e 45 (23,1%), entre 46 e 55 (20,2%) e

os de 25 ou menos (19,2%).

Esta ocupación está integrada dentro das

denominadas ocupacións elementais, o 97,4% dos

contratos foron realizados a traballadores non

cualificados: un 61,6% a traballadores sen estudos

ou primarios e un 35,8% a traballadores con estudos

secundarios xerais. O 72,8% dos contratos teñen 

carácter temporal, e dentro dos temporais, o 37,9% 

 contaban cunha duración de máis de 1 e ata 3

meses.

En canto ás persoas demandantes en situación de

paro que solicitan emprego para esta ocupación,

pertencen ao sexo masculino o 73,8% delas; son

maioritarias as persoas pertencentes aos tramos de

idade máis avanzados: de máis de 55 anos (27,6%) e

entre 46 e 55 anos (26,9%); e sen cualificación

profesional, ou ben sen estudos ou con primarios

(47,5%), ou ben con secundarios xerais (46,8%). O

28,8% das persoas en situación de paro levaban

inscritos máis de 2 anos e o 49,6% contaban con

experiencia laboral previa no posto.

HOME

ENTRE 26 E 35 ANOS

SEN ESTUDOS OU
PRIMARIOS

TEMPORAL

DURACIÓN: >1 Y
<=3 MESES

47,5% 49,6%HOME

MÁIS DE 55 ANOS

SEN ESTUDOS OU
PRIMARIOS

ANTIGÜIDADE:
MÁIS DE 24 MESES

EXPERIENCIA
NO POSTO

29,5%

37,9%

27,6% 28,8%

76,1% 61,6%

72,8%

73,8%
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Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas.

Actividades deportivas, recreativas e de entretemento.

Outros.

No reparto por actividades económicas máis

contratantes, a práctica totalidade dos contratos

rexistrados concéntranse no sector agrogandeiro

(95,2%). Reflíctese unha lixeira presenza destes 

profesionais nas actividades deportivas e recreativas

vinculadas con animais (por exemplo, na hípica).

Actividades que máis contratan

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADE
Existen diversos certificados de profesionalidade

vinculados a esta ocupación dentro da familia

Agraria:

AGAX0108 Actividades auxiliares en gandería.
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