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Actividade, ocupación e desemprego

O mercado laboral galego mostra, por pri-

meira vez dende o comezo da crise econó-

mica, un aumento do nivel de ocupación,

dentro dun contexto de recuperación máis

lenta que o promedio nacional.

Os datos de afiliación á Seguridade Social

mostran tamén a recuperación tardía do mer-

cado laboral galego, con incrementos intera-

nuais do 2,1% fronte a taxas superiores ao

3% de media no Estado (cadro 2.2.1.). 

No ano 2015, o mercado de traballo galego

caracterizouse por un descenso apreciable

da poboación activa moi superior ao des-

censo medio do Estado, pola sinalada recu-

peración do emprego, e, pola continuidade

na tendencia iniciada no exercicio anterior,

de redución no número de persoas desem-

pregadas.  Sen embargo o grupo de desem-

pregados en Galicia segue caracterizándose

por unha elevada porcentaxe de desem-

prego de longa duración, de xeito que máis

do 43% dos desempregados estimados en

Galicia no ano 2015, levan dous ou máis

anos na procura de emprego. A taxa de

paro estimado para Galicia no ano 2015 si-

tuouse no 19,3%, 2,8 puntos porcentuais

por debaixo da media estatal e 2,4 puntos

menos que a taxa estimada en Galicia no

ano anterior.  

Os indicadores do mercado laboral que ana-

lizaremos ao longo do presente capítulo,

confirman a continuidade da recuperación

da economía galega, en base a un aumento

no emprego asalariado no sector privado,

que compensa a corrección que se produce

no emprego público. Neste senso, en Galicia

a relevancia do emprego público é superior

ao promedio estatal.

Afiliacións á Seguridade Social

Por segundo ano consecutivo, e despois de

descensos continuados dende o ano 2008,

o numero medio de afiliados medra en Ga-

licia, acadando as 941.192 persoas en alta

laboral na Seguridade Social de media no

ano 2015, un 2,1% máis que no ano ante-

rior (19.400 afiliados máis).  A afiliación en

Galicia no ano 2015 segue sendo un 12,2%

2.1.-
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inferior á rexistrada no ano 2008, o que se

traduce en 131 mil afilliados menos.

A afiliación á Seguridade Social en Galicia no

ano 2015 medrou un 2,1%,  fronte ao 3,2%

de incremento no conxunto de España, en

liña co menor dinamismo da actividade na

Comunidade. 

Na evolución da afiliación ao longo do ano

2015, podemos destacar dous feitos, en pri-

meiro lugar, o dinamismo da afiliación foi re-

lativamente constante ao longo do ano, e, en

segundo lugar, agás o sector primario, todos

os sectores, e as catro provincias, contribúen

positivamente ao crecemento da afiliación.

A desagregación da afiliación por provincias,

mostra que no ano 2015 onde máis se in-

crementou a afiliación en termos absolutos

foi na provincia de A Coruña, con 8.750 per-

soas máis en alta laboral na Seguridade So-

cial, seguida da provincia de Pontevedra,

que con 7.790 altas máis (cadro 2.1.2.), é

onde se rexistra o maior incremento en ter-

mos porcentuais (2,5%). 

A moderada recuperación do número de afi-

liados á Seguridade Social nos últimos dous

anos mitiga levemente a forte perda de afi-

liados acaecida nos anos de crise econó-

mica, un perda que no conxunto de Galicia

foi de máis de 130 mil afiliados (2008-

2015), perdas que, en termos absolutos,

están localizadas fundamentalmente na pro-

vincia de Pontevedra (59 mil afiliados

menos) e  A Coruña (43 mil afiliados

menos).

Os sete grandes concellos galegos (A Co-

ruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo,

Ourense, Pontevedra e Vigo) suman o

37,2% dos traballadores residentes afiliados

á Seguridade Social en Galicia, sendo Vigo,

con 102.137, e A Coruña, con 86.064, os

concellos onde residen un maior número de

afiliados.

No que respecta á distribución da afiliación

nos distintos reximes, en 2015 setenta e

cinco de cada cen traballadores afiliados en

alta laboral pertencían ao réxime xeral e 23

de cada 100, ao réxime especial dos traba-

lladores autónomos. En termos absolutos,

un total de 702.741 persoas estaban afilia-

das no réxime xeral, 18.565 persoas máis

l 2.1.1.
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que no ano anterior, e 217.546 traballadores

o estaban no réxime especial de autóno-

mos, 1.486 máis que no ano precedente

(cadro 2.1.3.). Co 23,1% do total de afilia-

dos á Seguridade Social en Galicia no ano

2015, o réxime especial de autónomos

aporta o 7,7% do incremento experimen-

tado na afiliación no último ano, fronte ao

48,8% do ano anterior.

Tal como se sinala anteriormente, todos os

sectores produtivos, agás o primario,  con-

tribúen en positivo ao crecemento da afilia-

ción. O gráfico 2.1.4. reflicte o incremento

na afiliación no último ano no sector servi-

zos e construción, e, con menor intensi-

dade, na industria. O sector servizos

incrementa o total de afiliados un 2,5% en

relación ao ano anterior (2% de incremento

medio en Galicia). Este incremento supón

en torno a 16.000 afiliados máis, e que sitúa

á afiliación no sector en 2015, por riba da

rexistrada no ano 2009, ano de referencia

debido ao cambio na clasificación nacional

de actividades económicas (CNAE), da CNAE

93 á CNAE09. A construción incrementa a

súa afiliación nun 2,4%, acadando 73 mil

afiliados, lonxe dos máximos rexistrados

2015galicia
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antes da crise económica. Finalmente o sec-

tor industrial, con dous mil afiliados máis

suma 133 mil, compensando a caída de afi-

liación rexistrada no ano anterior, e recupe-

rando o nivel do ano 2013.

O sector primario reduce nun 1,6% o seu

número de afiliados, en torno a mil menos

que en 2014, acadando as 62 mil persoas

en alta na Seguridade Social.

Atendendo á desagregación segundo ramas

de actividade, aquelas que no ano 2015

teñen máis de 10.000 afiliados acollen en

conxunto o 79,5% da afiliación en Galicia.

O cadro 2.1.5. reflicte que o crecemento

en conxunto da afiliación, concéntrase nas

actividades de comercio (2.043 afiliacións

máis), servizos de comidas e bebidas

(1.793 máis), de construción especializada

(1.789), de actividades relacionadas co

emprego (1.612 máis) e da Educación

(1.466 máis). Por contra, salientan as caí-

das na afiliación na agricultura, gandaría,

caza e servizos relacionados (810 afilia-

cións menos). 

2015galicia
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Emprego segundo a EPA

A Enquisa de Poboación Activa en Galicia no

ano 2015 mostra un cambio no panorama

xeral do emprego, cun aumento, por pri-

meira vez nos últimos oito anos, da poboa-

ción ocupada, así como cunha reducción da

poboación parada estimada. A recuperación

do mercado laboral segue condicionada pola

redución da poboación activa e da taxa de

actividade, así como pola temporalidade na

contratación e a curta duración dos contra-

tos. 

• Poboación activa

A poboación activa galega no ano 2015 re-

duciuse un 1%, fronte ao descenso do 0,1%

de media no estado. Segundo a EPA, a po-

boación activa galega era de 1.260.700 per-

soas no ano 2015, 13.200 activos menos

que no ano anterior, dos que 661.600 son

homes e 599.100 mulleres. O descenso da

poboación activa en Galicia é xeneralizado

en canto a sexo e nacionalidade, reducín-

dose tanto os activos nacionais como es-

tranxeiros e tanto homes coma mulleres.

Dende o ano 2008, a poboación activa des-

cende en 54.100 persoas, un 4,1%, unha

caída que afecta fundamentalmente a

homes (64.100 activos menos) e a mulleres

de nacionalidade estranxeira (3.200 activas

menos), fronte ao incremento das mulleres

activas de nacionalidade española (13.100

activas máis).

2015galicia
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A poboación activa feminina no período

2008-2015 medra no conxunto do Estado

un 6,7%, sendo esta taxa de crecemento do

1,7% (10.000 mulleres) en Galicia. Ase-

made, o cadro 2.1.7. reflicte que mentres

que en Galicia se produce un descenso da

poboación activa española e estranxeira

(46.500 e 7.700 activos menos, respectiva-

mente), no conxunto do Estado tan só se re-

duce a poboación activa estranxeira

(20,1%), fronte ao aumento na poboación

activa de nacionalidade española (2,8%).

Finalmente, o gráfico 2.1.8. reflicte que no

período 2008-2015 as taxas de actividade

en Galicia e en España se manteñen en ni-

veis en torno ao 54% e o 59%, respectiva-

mente. O descenso na taxa de actividade

galega en relación á existente no ano 2008

prodúcese a pesar do descenso no total de

poboación maior de 16 anos (1,8% menos

en 2015 en relación á rexistrada en 2008),

a causa da maior intensidade na caída da

poboación activa no mesmo período (4,1%).

• Poboación ocupada

O xa citado incremento da poboación ocu-

pada no último ano, fai que se estimen en

Galicia 1.017.200 ocupados.

En relación ao ano anterior, a taxa de varia-

ción da poboación sitúase no 1,9%, o que

supón o primeiro incremento da poboación

ocupada dende o ano 2008, en torno a de-

zanove mil ocupados máis que no ano ante-

rior. En España no último ano a poboación

ocupada medra un 3%, 522 mil ocupados

máis que en 2014. 

Das 19.200 persoas ocupadas máis en 2015

en Galicia, 13.900 son homes, o que supón

un aumento do 2,7% na ocupación mascu-

lina fronte ao 1,1% de aumento na poboa-

ción ocupada feminina (5.300 persoas). A

taxa de ocupación en Galicia situouse no úl-

timo ano no 43,1%, sendo esta taxa de

47,7% no caso dos homes, case nove pun-

tos superior á estimada para a ocupación fe-

minina (39%).

Os incrementos de ocupación concéntranse

no grupo de persoas maiores de 25 anos, en

concreto nos homes con idades comprendi-

das entre 25 e 54 anos (12.100 ocupados

máis) e nas mulleres maiores de 55 anos

(8.300 ocupadas máis) (cadro 2.1.9.).

O grupo de idade cun maior aumento en ter-

mos absolutos na súa ocupación con 11.000

ocupados máis,  foi o das persoas maiores

l 2.1.8.
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de 55 anos, sendo tamén o único grupo de

idade dos analizados no dito cadro 2.1.9.,

onde se incrementa a ocupación tanto en

homes como en mulleres. Os ocupados

entre 25 e 54 anos tamén se incrementan

en 8.300 persoas no último ano en Galicia,

máis neste caso o incremento dos homes

(12.100 máis) compensa a redución de ocu-

padas de sexo feminino (3.700 menos).

O incremento do 1,9% da poboación ocu-

pada en Galicia é menor co incremento do

3% estimado para o conxunto do Estado,

polo que o peso porcentual da poboación

ocupada galega sobre o total estatal des-

cende un ano máis unha décima porcentual

ata sitúase no 5,7%. 

A nivel sectorial, na mesma liña do rexis-

trado polos datos de afiliación á Seguridade

social (cadro 2.1.10.), a ocupación na agri-

cultura é a única que descende en Galicia no

ano 2015, fronte ao incremento na constru-

ción, na industria e no sector servizos. En

2015galicia
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relación ás variacións medias de ocupación

no Estado, os incrementos de ocupación na

industria e nos servizos son inferiores en

Galicia, e o incremento na construción é su-

perior á media estatal.

A ocupación na agricultura reduciuse un

3,6% en Galicia, o que supón a perda de

2.400 persoas ocupadas no ano 2015, acu-

mulándose dende o ano 2008, 32.800 per-

soas ocupadas menos. O sector primario

galego foi o único que perdeu emprego en

2015,  o que contrasta co moderado incre-

mento da ocupación do sector a nivel estatal

(cadro 2.1.11.).

Por primeira vez dende 2008, no ano 2015

o sector da construción incrementa a poboa-

ción ocupada en Galicia, neste senso o em-

prego no dito sector é un 9,5% maior ao

rexistrado no ano 2014, o que supón 6.500

persoas ocupadas máis que no ano anterior.

l 2.1.10.



125

O sector da construción en Galicia no ano

2015 representa 73.600 empregos, o 6,9%

do total estatal. A recuperación do emprego

no sector por primeira vez dende o ano

2008, parece evidenciar unha leve recupe-

ración, que mantén, sen embargo, uns ni-

veis de ocupación moi alonxados dos

acadados nos primeiros anos da crise eco-

nómica.

O sector industrial tamén incrementa no

ano 2015 o seu número de ocupados, con

5.600 ocupados máis que o estimado no

ano anterior. O número total de ocupados é

de 159.600 persoas, o 15,7% da ocupación

total galega. O sector perdeu dende o ano

2008 un total de 55.500 ocupados, un

25,8% do total do emprego do sector. 

Finalmente, no que atinxe ao sector servi-

zos, no ano 2015 rexistrou un total de

720.400 ocupados, o que supón un novo in-

2015galicia
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cremento na ocupación tras o experimen-

tado no ano anterior, con 9.700 ocupados

máis, un 1,4% máis. No período 2008-2015

o sector servizos perde 35.000 ocupados, o

4,6% do total; dado que sete de cada dez

ocupados en Galicia pertencen ao dito sec-

tor, o incremento do 1,4% na ocupación no

último ano resulta moi salientable, aínda

que de menor intensidade que o incremento

medio no Estado, onde a ocupación neste

sector medrou un 2,6%.

O maior incremento de emprego no ano

2015 dentro do sector servizos prodúcese

nas actividades de “Administración Pública e

defensa, Seguridade Social obrigatoria;

educación; actividades sanitarias e de ser-

vizos sociais”, con 7.600 ocupados máis

(3,4%). Entre os anos 2008 e 2015 as acti-

vidades de comercio perderon 35.100 em-

pregos (11%), seguido polas “Actividades

financeiras e de seguros”, con 8.400 ocupa-

dos menos. 

Atendendo á desagregación segundo a situa-

ción profesional dos traballadores por conta

propia, en concreto aos empresarios sen asa-

lariados, perden un 2,6% dos seus ocupados

totais no último ano, 3.800 ocupados menos,

dos que 2.700 son mulleres. A evolución dos

traballadores por conta propia ten especial

importancia en Galicia, onde a porcentaxe de

empresarios sen asalariados sobre o total de

ocupados, do 21,3%, é a máis altas do Es-

tado, moi superior á media estatal que no

ano 2015 foi do 17,3%.

No que respecta aos asalariados, no último

ano increméntase un 2,7% o seu número,

aumento causado polo incremento dos asa-

lariados no sector privado (22.400 máis), que

compensa a redución no sector público

(1.800 menos). Tras esta evolución, o nú-

mero de asalariados situouse nas 800.200

persoas, un 20.700 máis que no ano anterior.

En termos absolutos, as ocupacións que

presentan un maior incremento no número

de persoas son as de “Empregados conta-

bles, administración e outros empregados

de oficina”, con 7.100 ocupados máis, e

“Técnicos e profesionais de apoio”, con

4.900 ocupados máis, así como os “Opera-

dores” con 4.900 empregados máis. Por

contra, novamente  as ocupacións de “Tra-

balladores cualificados do sector primario”,

con 4.900 ocupados menos, son os que

máis ocupados perden no último ano.

O 41,3% da poboación ocupada galega

acredita estudios superiores, fronte ao

41,9% de media no Estado, e o 53,1% dos

ocupados, estudios secundarios ou equiva-

lentes, fronte ao 51,2% de media estatal. 

Todos os grupos de ocupados por nivel de

formación, aumentan o seu  número, agás

os de estudos primarios, sendo especial-

mente significativo o incremento de ocupa-

dos con estudos superiores, cun 4,3% máis

en relación ao ano anterior, o que supón

17.300 ocupados máis.

O incremento de ocupación, de 19.200 per-

soas, acontecido no ano 2015, é debido a un

maior emprego de persoas con nacionali-

dade española, manténdose estable o nú-

mero de ocupados con nacionalidade

estranxeira.

No último ano a poboación ocupada estran-

xeira, mantense nos 38.400 ocupados.

Dende o ano 2008 a poboación estranxeira

ocupada en Galicia descendeu un 28,5%, en

torno a 15.300 ocupados menos. Esta cifra

acádase porque a caída dos 18.500 ocupa-

dos que non pertencen á UE non se com-

pensa polo incremento de ocupación de

3.300 persoas procedentes da UE.

A recuperación da poboación ocupada rexis-

trada no ano 2015 favorece en maior me-

dida a homes que a mulleres, con

incrementos dos 2,6% e 1,1% respectiva-

mente no número de ocupados. Este crece-

mento desigual propicia unha ampliación da
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diferencia  entre as taxas de ocupación de

ambos sexos (cadro 2.1.6.), cunha dife-

rencia de 8,7 puntos porcentuais entre

ambas taxas de ocupación (7,8 puntos por-

centuais no ano anterior). 

• Análise da temporalidade

O incremento do emprego no ano 2015 con-

centrouse no colectivo de asalariados, en

concreto nos asalariados do sector privado

con 22.400 ocupados máis que no ano

2014. Fronte ao dito incremento, rexístrase

unha redución de 1.700 traballadores por

conta propia, dentro dos que aumentan os

empregadores (3.600 máis) e diminúen en

3.800 os empresarios sen asalariados.

Tal como aconteceu no ano 2014, en 2015

continúa o incremento na taxa de tempora-

lidade. En Galicia 25,4 de cada 100 asala-

riados no ano 2015 teñen un contrato

temporal (25,1% de media no Estado)

(cadro 2.1.12.).

A evolución do mercado laboral no ano

2014, con incrementos na contratación in-

definida feminina e no número de homes

asalariados temporais, favoreceu a aproxi-

mación das taxas de temporalidade femi-

nina e masculina. No ano 2015 prodúcese

un  novo distanciamento de ambas taxas de

temporalidade, pasando dunha diferencia de

0,5 décimas porcentuais no ano 2014, a 2,7

puntos no ano 2015.

Esta evolución das taxas de temporalidade é

consecuencia do descenso da contratación

feminina indefinida (7.100 contratos menos)

fronte ao aumento da contratación indefinida

masculina (7.300 contratos máis), así como

dun aumento moito maior da contratación

feminina temporal  (13.600 contratos máis)

que no caso dos homes, con 7 mil contratos

temporais máis no ano 2015 respecto ao ano

anterior. A dita evolución, sitúase nun con-

texto marcado por un incremento da contra-

tación masculina 2,2 veces superior ao

rexistrado na contratación feminina.

2015galicia
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No que respecta á evolución da contratación

segundo se trate do sector público ou pri-

vado, ao longo do último ano o número de

persoas asalariadas no sector público dimi-

nuíu en 1.800, fronte ao incremento en máis

de 22 mil no sector privado.

Os asalariados con contrato temporal no

sector privado en Galicia incrementouse en

19.100 persoas, mentres os contratados in-

definidos no sector privado aumentaron en

3.300, o que tivo como consecuencia un in-

cremento na taxa de temporalidade no sec-

tor privado de 2,2 puntos porcentuais, ata

acadar o 27,1%. No sector público, aumenta

o número de asalariados con contrato tem-

poral (1.500 máis que no ano 2014) e dimi-

núe en 3.300 as persoas asalariadas con

contrato indefinido, o que implica o incre-

mento da taxa de temporalidade nun punto

porcentual, ate o 19,8%.

• Duración da xornada de traballo

En Galicia no ano 2015, ao redor de 14 ocu-

pados de cada 100 tiñan un contrato a

tempo parcial, fronte aos case 16 de media

no conxunto do Estado. No último ano en

Galicia increméntanse levemente os ocupa-

dos a tempo parcial, fronte a diminución

tamén leve no conxunto do Estado.

Os datos xerais de ocupación por tipo de

xornada de traballo, agochan unha forte di-

ferenza entre homes e mulleres. Así, en Ga-

licia no ano 2015, 23 mulleres de cada 100

ocupadas tiñan un contrato a tempo parcial,

fronte a só 6,5 homes de cada 100.

A poboación ocupada a tempo parcial en Ga-

licia no ano 2015 aumenta un 2,6% para si-

tuarse en 145.900 persoas. De igual xeito a

poboación ocupada a tempo completo au-

menta un 1,8% situándose nos 871.300

ocupados. Atendendo á desagregación se-

gundo sexos, en 2015 rexístranse 110.800

mulleres ocupadas a tempo parcial, un 3,5%

máis que no ano anterior, fronte aos 35.100

homes (0,1% menos que no ano prece-

dente). En relación ao ano 2008, en Galicia

en 2015 estímase que existen 10 mil mule-

res máis empregadas a tempo parcial e en

torno a 60 mil menos con xornada a tempo

completo. No caso dos homes, en 2015 es-

tímanse case 6 mi ocupados máis a tempo

parcial que os rexistrados en 2008 e en

torno a 140 mil ocupados menos con xor-

nada completa.

O 33,6% do total de ocupados a tempo par-

l 2.1.13.
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cial en Galicia no ano 2015 teñen menos de

34 anos, dos que o 68% son mulleres. Tres

de cada catro persoas con xornadas parciais

son mulleres, das que en torno ao 50%

teñen menos de 39 anos.

En torno ao 70% das persoas ocupadas a

tempo parcial, tanto homes como mulleres,

expoñen como motivo principal da súa si-

tuación non poder atopar un traballo de xor-

nada completa; seguido no caso das

mulleres polo coidado de nenos ou de adul-

tos (11,2%), e no caso dos homes por se-

guir cursos de ensinanza ou formación

(5,1%).

As ramas de actividade que presentan un

maior peso das xornadas de traballo a

tempo parcial pertencen ao sector servi-

zos. En termos absolutos destacan as ac-

tividade de comercio por xunto e ao retallo

(24.200 ocupados a xornada parcial) e a

hostalería con 17.400 ocupados a tempo

parcial. 

2015galicia

l 2.1.14.

l 2.1.15.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

130

Nas actividades inmobiliarias, administra-

tivas e servizos auxiliares, 31 de cada 100

ocupados realizan unha xornada a tempo

parcial, superando á hostalería, cun

25,5%, e ás actividades de información,

comunicacións, actividades artísticas, re-

creativas e de entretemento, cun 22,4%.

Xunto a estas hai que subliñar a  educa-

ción co 15,1% e a industria da alimenta-

ción, bebidas e tabaco, co 10,1%. Entre os

anos 2010 e 2015 as actividades que, en

termos absolutos, presentan un maior in-

cremento de traballo a tempo parcial son

a hostalería e a educación, con 5.900 e

2.200 ocupados con xornada parcial máis,

respectivamente.

• Poboación parada

No ano 2015 en Galicia descende a poboa-

ción parada estimada pola EPA en máis de

32 mil persoas, o que sitúa en 243.400 o

total de poboación parada.

O descenso da poboación parada estimada

pola EPA en Galicia no ano 2015 foi do

11,7%, case dous puntos porcentuais máis

que á media estatal (-9,9%). No ano 2015,

afiánzase a tendencia iniciada no ano ante-

rior e continúan os descensos no volume de

poboación parada e na taxa de paro en Ga-

licia (cadro 2.1.6.).

De xeito semellante ao rexistrado no ano

2014, en 2015 o dito descenso no paro es-

timado favorece tanto a homes como a mu-

lleres, aínda que de forma máis acusada no

caso dos homes, cun descenso medio do

14,7% en relación ao desemprego do ano

anterior, fronte ao 8,5% de descenso no

caso das mulleres. En termos absolutos, dos

aproximadamente 32.400 parados menos

estimados no conxunto do ano 2015, en

torno a 21.200 persoas son homes e 11.100

son mulleres (cadro 2.1.9.). A poboación

ocupada feminina medra a menor ritmo que

a masculina, mestres que a poboación pa-

l 2.1.16.



131

rada feminina descende menos que a mas-

culina.

En relación ao desemprego estimado por

idades, o paro estimado baixa en todos os

grupos de idade, con descenso superiores

ao 10% nos grupos de 16-19 anos e 25-44

anos, chegando ao 19,5% de caída no

grupo de 20 a 24 anos. En termos absolutos

a poboación parada entre 25 e 44 anos re-

duciuse no ano 2015, en case vinte mil per-

soas, pasando de 151 mil parados no ano

2014 a 131 mil aproximadamente no ano

2015. O grupo de idade de maiores de 55

anos rexistra un descenso do 4,2% (1.300

persoas paradas menos).

Das 130 mil persoas desempregadas máis

estimadas no ano 2015 en relación ás do

ano 2008, o 42% (54.000 persoas) teñen

máis de 45 anos. As singulares característi-

cas socio económicas e de empregabilidade

das persoas nesta franxa de idade, fan re-

levante o menor descenso no volume de

paro estimado nestas franxas de idade. Así

mesmo hai que ter en conta que o 44,4%

do total de ocupados en Galicia no ano 2015

teñen máis de 45 anos, fronte ao 36,4%

que representaban no ano 2008; conse-

cuencia directa da perda de ocupados con

idades entre 25 e 34 anos (127.700 menos

en 2015 que en 2008).

O grupo de idade entre 25 e 34 anos reduce

en 10.300 persoas o seu número de para-

dos, pero tamén é case en exclusiva, agás

unha leve perda no grupo entre 20 e 24

anos,  o único  grupo de idade que no ano

2015 perde emprego, con 5.800 ocupados

menos. As persoas activas residentes en

Galicia con idades comprendidas entre 25 e

34 anos, con no ano 2015, 16.100 menos

que no ano 2014 (case 100.000 menos que

no ano 2008).  A perda de poboación activa

está directamente relacionada coa caída de

poboación, con 16.700 persoas menos

nesta franxa de idade en Galicia no 2015

que no ano anterior, (108.000 menos que

no ano 2008).

Das 243.400 persoas paradas, estimadas

pola Enquisa de Poboación Activa en Galicia

no ano 2015, o 43%, 105.350 persoas,

levan máis de dous anos na procura de em-

prego, un 4,1% menos que no ano anterior.

A taxa de paro estimada para Galicia no

conxunto do ano 2015 situouse no 19,3%,

2,8 puntos porcentuais por debaixo da

media estatal, colocándose como a oitava

2015galicia
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taxa máis elevada do conxunto de Comuni-

dades Autónomas. As taxas de desemprego

galegas foron inferiores á media estatal,

tanto para os homes (18,7% por 20,8% de

media en España) como para as mulleres

(20%, fronte ao 23,5% no Estado). As taxas

de paro no último ano en Galicia reducíronse

2,9 puntos porcentuais no caso dos homes,

e 1,7 puntos no caso das mulleres, evolu-

ción similar á acaecida no conxunto do Es-

tado, onde, no caso dos homes a taxa de

paro redúcese en 2,8 puntos e en 1,9 pun-

tos porcentuais para as mulleres.

O cadro 2.1.17. mostra a evolución das

taxas de paro ao longo dos últimos anos,

sendo evidente o  grave problema de paro

xuvenil existente tanto en Galicia como en

España. A pesar da redución nos dous últi-

mos anos, as taxas de paro dos menores de

25 anos sitúanse no ano 2015 no 43,6%

(48,5% no ano 2014) sendo no conxunto do

Estado do 48,4%; en tanto que as dos

maiores de 25 anos acadan o 18% (dous

puntos menos que no ano 2014). 

Atendendo ao nivel de estudios rematados,

un ano máis, en 2015 o numero medio de

desempregados baixou en todos os niveis de

formación, con baixadas levemente inferio-

res a un punto porcentual nos niveis de es-

tudos primarios e de educación superior, de

3,7 puntos na 2ª etapa de educación secun-

daria, e de 2,6 puntos na 1ª etapa de edu-

cación secundaria. Tal como se observa no

cadro 2.1.18., existe unha relación inversa

entre paro e nivel formativo: as taxas de

paro son menores canto maior é o nivel de

formación. Por outra banda, en relación ao

ano 2010, o menor incremento na taxa de

paro prodúcese nas persoas con educación

superior.

Se a análise se fai atendendo á nacionali-

dade das persoas, o cadro 2.1.19. mostra

como as taxas de paro das persoas estran-

xeiras son dez puntos superiores ás de na-

cionalidade española tanto en Galicia como

no conxunto do Estado. No ano 2015 as

taxas de paro das persoas estranxeiras re-

dúcense de xeito máis acusado que ás das

persoas con nacionalidade española; neste

senso, en Galicia a taxa de paro de estran-

xeiros baixa en 6 puntos porcentuais, pa-

sando do 34,9% en 2014 ao 28,9% en 2015

(4 puntos de descenso de media no Estado,
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acadando en 2015 o 30,5%). A pesar deste

maior descenso, as taxas de paro de estran-

xeiros seguen sendo moi superiores ás

taxas de españois, 28,9% fronte ao 18,9%.

Ao igual que tiña acontecido en 2014, no

ano 2015 a análise dos niveis de poboación

parada estimada a nivel provincial reflicte

un descenso no paro estimado nas catro

provincias galegas, rexistrándose o maior

descenso en termos porcentuais na provin-

cia de Lugo, cun 16% menos de parados

(4.700 persoas paradas menos); mestres

que en valores absolutos o maior descenso

produciuse na provincia de A Coruña

(14.700 parados menos), seguida de Ponte-

vedra (11.700 parados estimados menos).

A pesar da dita redución, Pontevedra segue

a ser a provincia con maior número de pa-

rados (98.800) seguida de A Coruña

(92.800).

Datos rexistrados nas oficinas de emprego

Tal como sucede co paro estimado pola EPA,

o paro rexistrado nas oficinas de emprego

de Galicia,  rexistra, no ano 2015, un des-

censo do 9,2% en relación ao ano anterior,

superior ao descenso medio rexistrado no

conxunto do Estado, que foi do 7,5%.

O número de persoas paradas rexistradas

baixou de media en Galicia ao longo do ano

2015 en torno ás 23.600.

0 persoas, fronte ao descenso de 19.000

persoas rexistrado en 2014. En total, no úl-

timo ano estaban rexistradas 233.489 per-

soas, o 5,5% do paro rexistrado de media

en España. Do mesmo xeito que acontece

en Galicia, o paro rexistrado no conxunto do

Estado acelera a súa caída, pasando de 270

mil parados menos en 2014 a 344 mil

menos no ano 2015.

Os datos mensuais do paro rexistrado, re-

collidos no cadro 2.1.20., reflicten unha

baixada nos sete primeiros meses do ano, e

un aumento nos cinco últimos meses. En

termos de variación interanual, o cadro

2.1.21. mostra unha redución do paro re-

xistrado en todos os meses do ano.

Ao igual que acontece para o conxunto da

Comunidade Autónoma, o paro rexistrado

nas catro provincias galegas baixa en rela-

ción ao ano anterior, sendo Pontevedra a

provincia que máis reduce en termos abso-

lutos o volume de paro rexistrado (9.681

parados rexistrados menos), seguida de A

Coruña con 9.143 parados menos, e corres-
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pondendo á provincia de Lugo o maior des-

censo en termos de taxa interanual (–10%).

A análise sectorial reflicte un descenso do

paro rexistrado en todos os sectores de ac-

tividade, destacando o descenso do 18,8%

no paro rexistrado no sector da constru-

ción, do 16% na industria, do 5,8% nos

servizos e do 4,4% na agricultura e pesca.

Tras esta evolución, o sector servizos pre-

sesnta un total de 147.165 parados, o 63%

dos parados rexistrados galegos (65,5% en

España), seguíndolle en importancia o sec-

tor industrial, con 29.675 parados, o

l 2.1.21.

l 2.1.20.



135

12,7% (9,7% no conxunto do Estado). O

número de parados rexistrados nas activi-

dades da construción están tamén en torno

ás 29 mil persoas, o 12,4% do total galego

(11,3%  en España) e no sector primario

8.454 persoas, o 3,6% (4,8% do total de

paro rexistrado de media a nivel estatal)

(cadro 2.1.22.).

En termos de taxas de variación, a forte re-

dución do paro rexistrado no sector da cons-

trución no último ano, repercute en que o

sector no que en Galicia se incrementa máis

o paro rexistrado dende o ano 2008 pasa de

ser a construción en 2014, a ser o sector

primario (68,2% de incremento) e os servi-

zos (63,7% de incremento). Tan só o sector

industrial (17%), e o colectivo sen emprego

anterior, cun 14,4% de paro rexistrado

menos que no ano 2008,  presentan unha

taxa de variación inferior á media galega

(43,7%). 
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En termos absolutos, dos aproximadamente

70 mil parados rexistrados máis en 2015

que os existentes en 2008, o 81% (57.258

persoas máis)  pertencen ao sector servizos,

o 13% ás actividades da construción (9.167

parados máis), un 6% ao sector industrial

(4.322 persoas) e un 4,8% ás actividades

do sector primario (3.429).  

Contratación

O número de contratos asinados en Galicia

no ano 2015 continúa a tendencia ascen-

dente dos últimos anos, sendo un 11,7%

superiores aos asinados no ano anterior, o

que supón 91.641 contratos máis. No ano

2015 asináronse en Galicia 877.834 contra-

tos, o 4,7% do total estatal.

Do total de contratos, o 97%, 853.667 co-

rresponden a contratos iniciais, e 24.167 a

contratos convertidos en indefinidos.

O incremento de contratación no ano 2015

favorece tanto aos contratos de duración in-

definida como aos de duración temporal,

sen distinción de sexo (cadro 2.1.23.). En

relación ao ano anterior, o número total de

contratos indefinidos increméntase nun

2,4%, porcentaxe notablemente menor á

taxa rexistrada no conxunto do Estado

(10,1%), situándose nos 40.672 contratos

(só 960 contratos máis), dos que 21.337

foron asinados por homes (440 máis que no

ano precedente) e os 19.335 contratos res-

tantes (520 máis), por mulleres. 

Dos 863 novos contratos indefinidos ordina-

rios e de fomento do emprego asinados en

Galicia no ano 2015, 512 son asinados por

mulleres, e 351 por homes. Por grupos de

idade, tanto para homes como para mulle-

res, o maior número de contratos se con-

centra en persoas maiores de 45 anos, co

84% do incremento. (cadro 2.1.24.).

Dos sinalados 863 novos contratos indefini-

dos ordinarios asinados en Galicia, 772 son

a xornada completa, 201 a xornada parcial,

compensando a redución de 110 contratos
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fixos descontinuos. O 63% dos novos con-

tratos a xornada completa son asinados por

homes, mentres que o 67% dos novos con-

tratos a xornada parcial foron asinados por

mulleres. 

No que respecta á contratación temporal, no

último ano rexistráronse un total de 813 mil

contratos de duración temporal (93% do

total de contratos asinados en 2015 en Ga-

licia), dos que 429 mil foron asinados por

homes (44 mil contratos máis) e os restan-

tes 384 mil, por mulleres (44 mil contratos

máis). O índice de rotación no emprego (nú-

mero de contratos iniciais asinados entre o

número de asalariados temporais) foi no

ano 2015 de 4,3 contratos por asalariado

temporal, semellante ao índice do ano 2014.

No último ano aumentan os contratos ini-

ciais de duración temporal, nun 12,2%, (2,2

puntos porcentuais máis que no conxunto

do Estado), o que implica 88.591 contratos

temporais máis que no ano 2014. Tendo en

conta os tipos de contratos de duración tem-

poral, obsérvase un importante crecemento

dos contratos eventuais segundo circuns-

tancias da produción e dos contratos por

obra e servizo (47 mil e 27 mil contratos

máis que no ano anterior respectivamente).

Tan só os contratos de relevo e xubilación

parcial descenden en relación ao ano ante-

rior. 

Os contratos eventuais segundo circunstan-

cias da produción e os de obra ou servizo

seguen sendo os máis numerosos, ao acoller

o 47% e o 37% da contratación temporal

total, respectivamente. As porcentaxes de

homes que asinan contratos de obra ou

eventuais a tempo completo son maiores

que para o caso das mulleres, e de xeito pa-

ralelo, as mulleres asinan máis contratos de

obra ou eventuais a tempo parcial.

A consecuencia do peso relativo dos contra-

tos por obra ou servizo determinado, máis

do 30% dos contratos temporais (284.615

contratos) teñen unha duración indetermi-

nada. Entre os contratos cunha duración

concreta, só unha mínima parte asínanse

por máis de seis meses (só 27.152 dun total

de 539.360 contratos). A este respecto, e tal

como se mostra no cadro 2.1.25., a me-

tade dos contratos temporais de duración

determinada asinados en Galicia no ano

2015 tiveron unha duración inferior a unha

semana.

En canto á distribución sectorial dos contra-

tos iniciais no ano 2015, o cadro 2.1.27.

mostra como setenta e sete de cada cen

contratos son asinados polo sector servizos,

acollendo a industria o 14,2%, a construción

o 5,6% e o restante 3,1% o sector primario.

De xeito máis detallado, o 21,2% das con-

tratacións pertencen á rama de “Hostalería”,

con 181 mil contratos, por diante do “co-

mercio por xunto e polo miúdo, reparación

de vehículos de motor”, con 96 mil contratos

(o 11,3%); o “Transporte e almacena-

mento”, con 80 mil contratos (9,4%) e das

“actividades administrativas e servizos au-

xiliares”, con 71 mil contratos, o 8,3 % dos

totais. 

Comparado co total estatal, cómpre salien-

tar o peso relativo da contratación das in-

dustrias extractivas, que representan o
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8,5% do total estatal, así como do trans-

porte e almacenamento, cun 7,9%, das ac-

tividades artísticas, recreativas e de

entretemento, cun 7,7%, ou das industrias

manufactureiras, cun 6,8%.

Atendendo á desagregación sectorial se-

gundo tipo de contrato, no sector servizos

destaca polo seu número o contrato eventual

por circunstancias da produción, neste senso

o 47,3% do total de contratos iniciais do sec-

tor servizos son contratos deste tipo, e o

96,6% destes contratos asinados en Galicia

no ano 2015 asínanse no sector servizos.

Dos máis de 69 mil novos contratos asina-

dos no sector servizos no ano 2015 en Gali-

cia, 37 mil foron contratos eventuais.  O

sector no que a contratación indefinida ten

un maior peso porcentual é o primario

(13,1% do total de contratos), seguido da

construción (6,3%); o sector servizos

(4,5%) e a industria (3,3%); estes dous úl-

timos sectores se sitúan  por debaixo da

media galega (4,7%).

Poboación  inactiva 

A poboación economicamente inactiva com-

prende a aquelas persoas que se ocupan do

seu fogar; estudantes; xubilados ou prexu-

bilados; persoas que perciben unha pensión

distinta da de xubilación e de prexubilación;

persoas que realizan, sen remuneración,

traballos sociais, actividades de tipo bené-

fico (excluídas as que son axudas familia-

res); incapacitados para traballar; e outras

situacións: en xeral, persoas que, sen exer-

cer actividade económica, reciben axuda pú-

blica ou privada, e todas aquelas non

incluídas nas categorías anteriores.

En Galicia, o número de inactivos no ano

2015 era de 1.097.500 persoas, o 7% do

total estatal. Corenta e seis de cada cen

inactivos galegos son persoas cunha pen-

sión de xubilación ou prexubilados (506.200

persoas), que representan o 8,5% do total

do Estado. En segundo lugar en canto a nú-

mero de persoas, están as dedicadas a “la-

bores do fogar”, con 213.400 persoas,
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maioritariamente mulleres (86,7%) (cadro

2.1.29.).

Novamente no ano 2015, tal como acontece

dende 2013, a  poboación inactiva aumenta

en 2.800 persoas, un 0,3% en relación ao

ano anterior. Este aumento ten maior inten-

sidade en homes (2.100 inactivos máis),

que en mulleres, con 600 máis en situación

de inactividade.

Dentro das causas de inactividade, só se

produciron incrementos no número de estu-

dantes (8.100 máis) e nos perceptores de

pensión distinta á de xubilación/prexubila-

ción (2.300 máis);  o número de persoas

xubiladas, (2.000 menos), dedicadas ás la-

bores do fogar (4.300 menos) ou incapaci-

tadas permanentes (2.300 menos),

redúcese. o


