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2.2.- Relacións laborais

Ao longo do presente capítulo analízanse os

datos referidos á evolución das relacións la-

borais, á seguridade e saúde no traballo e

ás políticas de formación para o emprego en

Galicia no ano 2015.

Dentro dos indicadores da situación e evo-

lución do mercado laboral, e, en concreto

dentro no ámbito das relacións laborais,

salientan os aspectos relativos á evolución

da negociación colectiva,  á redución da

conflitividade laboral, no que respecta á

participación en folgas, e á evolución dos

expedientes de regulación de emprego,

sendo salientable neste ámbito, o descenso

en torno ao 50% das persoas traballadoras

que se viron afectadas por este tipo de ex-

pedientes no ano 2015 en relación ao ano

anterior.

• Negociación colectiva

Seguindo coa tendencia de anos anteriores,

en 2015 continuou incrementándose o nú-

mero de convenios colectivos existentes en

Galicia, xa sexan vixentes ou prorrogados

tacitamente, sendo 896 a 31 de decembro

de 2014 e 916 a 31 de decembro de 2015.

Tal como mostra o cadro 2.2.1., este incre-

mento é debido ao aumento no número de

convenios de empresa, xa que o número de

convenios de sector mantense inalterado.

Os 916 convenios existentes en Galicia no

ano 2015 afectan a 412.603 persoas traba-

lladoras.

Os convenios colectivos asinados no último

ano ascenderon a 97 e afectaron a un total

de 43.351 traballadores, case seis mil

menos que no ano 2014. Asemade, revisá-

ronse un total de 20 convenios colectivos

que afectan a 60.460 persoas traballadoras

(3.054 persoas no ano anterior) (cadro

2.2.2.). Do total de 117 convenios asinados

ou revisados no 2015, 19 son de sector que

afectan a 95.289 persoas traballadoras e 98

son de empresa e afectan a 8.522 persoas

traballadoras.

En 2015 negociáronse por primeira vez un

total de 21 convenios, todos eles convenios

de empresa, dos que 9 foron asinados na



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

144

provincia de A Coruña e 5 en Pontevedra. En

Ourense e Lugo asináronse tres e un conve-

nios, respectivamente, tendo outros tres un

ámbito de aplicación autonómico ou inter-

provincial. Xunto ao descenso no número

total de convenios negociados por primeira

vez, baixa tamén o número de traballadores

afectados ata as 631 persoas traballadoras,

468 menos que no ano anterior.

O 70% dos convenios de sector asinados en

2015 recollen "pacto de ultraactividade" e

nos convenios de empresa, a porcentaxe

que o recollen é do 73,5%.

O 7,3% dos convenios colectivos existentes

no último ano teñen un ámbito de aplicación

superior ao provincial. Por outra banda, os

convenios colectivos de ámbito estatal con

aplicación en Galicia asinados ou revisados

neste ano foron 65 e afectan a 55.840 per-

soas; deles 26 son de sector e 39 de em-

presa.

O incremento salarial medio pactado nos

117 convenios asinados ou revisados en

2015 –calculado en base ao incremento sa-

larial en porcentaxe indicado nos convenios

e tendo en conta as cláusulas de revisión sa-

l 2.2.1.

l 2.2.2.
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larial pactadas nos convenios asinados e re-

visados nese ano– foi do 0,82%. Este incre-

mento é superior ao IPC galego do –0,2% e

ao estatal que foi do 0%.

O Consello Galego de Relacións Laborais

(CGRL) reflicte que o 13,4% dos convenios

asinados e o 20% dos revisados teñen cláu-

sulas de revisión salarial. Tendo en conta o

número de persoas traballadoras ás que

afectan estas cláusulas, as porcentaxes son

do 4,5% nos convenios asinados e do 6,4%

nos revisados. 

A xornada media pactada en Galicia –tense

en conta só os convenios que a regulan de

xeito anual– descende ata as 1.750,9

horas/ano, o que supón unha redución de

15,7 horas/ano en relación ao ano anterior.

Como ven acontecendo en anos anteriores,

a xornada en convenios de empresa é máis

reducida que nos de sectores (1.730,6

horas fronte a 1.752,4 horas, respectiva-

mente). A nivel sectorial, o cadro 2.2.3. in-

dica que o sector agrario e o sector servizos

son os que rexistran unha maior xornada

media pactada, con 1.784 horas, por diante

2015galicia
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da industria e da construción, con 1.766,5 e

1.736,5 horas, respectivamente.

Comparada co resto das Comunidades Au-

tónomas, a Enquisa trimestral do custo la-

boral reflicte que Galicia se sitúa como a

segunda Comunidade, xunto con Baleares,

co maior número de horas pactadas por tra-

ballador no ano 2015, con 152,5 horas pac-

tadas por traballador e mes, só por detrás

de Madrid (153,8 horas/traballador/mes)

(cadro 2.2.4.).

Un último aspecto a ter en conta á hora de

analizar os convenios colectivos é a súa ina-

plicación. Segundo os datos do CGRL no ano

2015 rexistráronse un total de 104 inaplica-

cións de convenio que afectaron a 1.921

persoas traballadoras. No sector servizos re-

xistráronse 75 inaplicacións, 17 na industria

e 12 na construción, afectando a 1.400, 477

e 44 persoas traballadoras respectivamente.

Como amosa o cadro 2.2.5., a metade das

inaplicacións de convenios rexistradas pro-

dúcense nas empresas de cinco ou menos

traballadores e un 38,5% en empresas de

seis a trinta traballadores. 

No concernente á regulación de emprego, a

partir no ano 2013 redúcense o número de

persoas traballadoras afectadas por expe-

dientes de regulación de emprego, máis no

ano 2015 o descenso foi do 48,6% en rela-

ción ao ano anterior, pasando de 12.877

persoas en 2014 a 6.615 no ano 2015 en

Galicia.

Do total de persoas traballadoras afectadas,

4.494 (o 68%) sufriron unha suspensión do

emprego, 1.089 e 1.032 traballadores des-

pidos colectivos e  redución de xornada, res-

pectivamente (cadro 2.2.6.).

Os datos facilitados pola Consellería de Tra-

ballo e Benestar indican que o número de

expedientes de regulación de emprego no

ano 2015 descendeu en Galicia un 38% res-

pecto ao ano anterior, acadando os 613 pro-

cedementos. No último ano descende o

número de expedientes pactados e non pac-

tados, pero se incrementa en máis do dobre

os procedementos sen período de consultas,

que son aqueles expedientes que se xustifi-

can en causas de forza maior, nos que a nor-

mativa non establece a obrigatoriedade dun

período de consultas, que pasan de 51 no

ano 2014 a 105 no ano 2015.

A provincia de Pontevedra, a pesar do des-

censo do 38%, segue a ser a que presenta

l 2.2.5.
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o maior número de expedientes, con 299,

seguida de A Coruña con 228 (38% menos

que no ano anterior). Todas as provincias

presentan unha diminución do número de

procedementos de regulación do emprego

(cadro 2.2.7.).

• Conflitividade laboral

No ano 2015, diminúe, igual que aconteceu

no exercicio anterior, o número de traballa-

dores participantes en folgas, así como

tamén o número de xornadas non traballa-

das, en base aos datos proporcionados polo

Ministerio de Emprego e Seguridade Social. 

En Galicia en 2015 vinte mil traballadores

participaron  nalgunha folga, un 17% menos

que no ano anterior, e as xornadas non tra-

balladas por causa das folgas ascenderon a

36 mil, un 28% menos que en 2014.

A pesar do descenso nos dous últimos anos

da conflitividade laboral, medida en termos

de folgas, Galicia segue sendo a segunda

Comunidade Autónoma, por detrás de Ca-

2015galicia
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taluña, en número de traballadores partici-

pantes en folgas e a terceira Comunidade,

tras Cataluña e Madrid, en número de xor-

nadas non traballadas.

Seguridade e saúde no traballo

O crecemento do 2,1% da economía galega

en termos de PIB no ano 2015, así como o

aumento na ocupación estimada en Galicia,

por primeira vez dende o comezo da crise

económica, ten como contrapartida un im-

pacto negativo en termos de accidentes la-

borais.

No ano 2015 o número total de accidentes

de traballo con baixa en xornada laboral en

Galicia acadou os 25.346, un 9,2% máis que

no ano anterior. 

O número de accidentes de traballo medra

nas catro provincias galegas, sendo Ponte-

vedra a que rexistra un maior incremento,

cun 19% máis que no ano anterior, aca-

dando os 8.629 accidentes con baixa en xor-

nada de traballo, por detrás de A Coruña

con 11.252 accidentes.

O incremento no número de accidentes re-

xistrouse tanto no caso dos accidentes leves

e mortais, descendendo o número de acci-

dentes graves. Neste senso, os accidentes

leves aumentaron en Galicia un 9,6%, os

mortais fixérono nun 3,4% e os accidentes

graves descenderon un 13%. 

No ano 2014 rexistrouse, de xeito excepcio-

nal, un elevado número de accidentes mor-

tais no sector pesqueiro, accidentes que se

reduciron á metade no ano 2015; a pesar do

que en Galicia en 2015 rexistráronse dous

falecidos máis que no ano anterior, conse-

cuencia dos sete accidentes mortais máis

rexistrados no sector servizos.

A distribución do número de accidentes e a

súa gravidade por sectores foi dispar. O sec-

tor servizos segue sendo o que experimenta

o maior número de accidentes laborais con

baixa, con 12.582 accidentes (o 49,6% dos

l 2.2.8.
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accidentes con baixa en xornada de traballo

en Galicia), seguido polo sector industrial,

que rexistrou 7.301 accidentes (o 28,8%),

e a construción, con 3.174 accidentes (o

12,5% dos accidentes en Galicia).

Os accidentes leves no ano 2015 aumenta-

ron ata os 24.911, dos que o 50% aconte-

cen no sector servizos. O único sector no

que se reducen os accidentes leves no ano

2015 foi a pesca, cun 17% menos (191 ac-

cidentes menos).

No que atinxe aos accidentes graves, no úl-

timo ano rexistráronse 374, 56 menos que

en 2014, dos que máis do 33% acontecen

no sector servizos. En todos os sectores,

agás na industria, diminúe o número de ac-

2015galicia
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cidentados graves. Na industria rexístrase

un accidente grave máis que no ano ante-

rior.

No ano 2015, tal como se cita anterior-

mente, rexístranse dous accidentes mortais

máis que no exercicio anterior, aumentando

o número de accidentes en todos os secto-

res, agás na agricultura e na pesca. Destaca

o sector servizos con 23 accidentes con re-

sultado de morte, un 44% máis que no ano

anterior.

O índice de incidencia da sinistralidade labo-

ral, que relaciona o número total de acci-

dentes en xornada de traballo con baixa co

número medio de afiliacións a réximes da

Seguridade Social coa continxencia de acci-

dentes de traballo especificamente cuberta,

acadou en Galicia os 3.120 accidentes por

cada cen mil traballadores afiliados, cifra li-

xeiramente inferior á media estatal. Compa-

rado co resto das Comunidades Autónomas,

o cadro 2.2.10. reflicte que Galicia, tras un

aumento do 6,1% no número de accidentes

con baixa laboral, situase como a sétima Co-

munidade co menor índice, por diante de

Madrid, C. Valenciana, Aragón, Cantabria,

Cataluña e Castela e León.

Segundo os datos do Instituto de Seguri-

dade e Saúde Laboral de Galicia, no ano

2015, Ourense pasa a ser a provincia co ín-

dice de incidencia de accidentes máis ele-

vado, con 3.497,6 accidentes por cada cen

mil afiliacións, seguido dos 3.372,2 acciden-

tes de A Coruña e os 3.264,7 e 2.939,4 ac-

cidentes por cada cen mil afiliacións en

Pontevedra e Lugo respectivamente.

O índice de incidencia dos accidentes de tra-

ballo aumenta en todos os sectores de acti-

vidade en Galicia, agás no sector pesqueiro

afectado por circunstanciais especiais no

ano 2014. O sector que reflicte un maior ín-

dice de incidencia, con 6.368,5 accidentes

por cada cen mil afiliacións a réximes da Se-

guridade Social coa continxencia de acciden-

tes de traballo especificamente cuberta é a

construción, que no último ano aumenta o

seu índice un 5%. A industria acada un ín-

dice de incidencia de 6.060,1 accidentes por

cada cen mil afiliacións. Os índices máis bai-

xos rexistráronse novamente, nos servizos

e na agricultura, con 2.301,4 e 3.913,8 ac-

cidentes. 

No caso dos accidentes mortais, Galicia re-

l 2.2.11.
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xistrou un total de 7,4 accidentes por cada

cen mil afiliacións a réximes da Seguridade

Social coa continxencia de accidentes de

traballo especificamente cuberta. As sinala-

das circunstancias especiais do sector pes-

queiro no ano 2014 reflectíronse nun

aumento moi significativo dos accidentes de

traballo con causa de morte; sen embargo,

o número de accidentes mortais por cada

100.000 afiliados en Galicia no ano 2015

mantense practicamente estable, o que

sitúa a Galicia como a Comunidade Autó-

noma co índice de incidencia de accidentes

mortais máis elevado do Estado, moi por en-

cima do índice medio estatal (3,6).

A evolución das baixas laborais derivadas de

incapacidade temporal por continxencias co-

múns e profesionais, cadros 2.2.12. e

2.2.13. mostra como, tal como sucedeu no

ano 2014, novamente o número medio de

procesos iniciados no ano 2015 é superior

aos iniciados no ano anterior tanto no caso

de baixas por continxencias profesionais,

como no de continxencias comúns. Así

mesmo, aumenta a incidencia media por

cada mil traballadores protexidos en contin-

xencias profesionais e comúns.

A duración media das baixas laborais dos

procesos con altas, derivadas de incapaci-

dade temporal por continxencias tanto co-

múns como profesionais, é o mías elevado

de toda España. 

No que respecta ás continxencias comúns,

a dita duración media pasa de 58,5 días no

ano 2014 a 61,6 días no último ano. No con-

xunto do Estado a duración media das no-

meadas baixas é de 37,8 días, en torno aos

24 días menos que en Galicia.

No que respecta ás continxencias profesio-

nais, a duración media dos procesos tamén

aumenta no último ano, pasando de 45,6

días no ano 2014 a 48,1 días en 2015. Ga-

licia continúa como a Comunidade Autó-

noma cunha duración media dos procesos

con alta no período máis elevada, superando

á media estatal en 12 días.

Finalmente, no que respecta ás enfermida-

des profesionais, entendidas como as con-

traídas a consecuencia do traballo

executado por conta allea nas actividades

que se especifiquen no cadro que se aprobe

polas disposicións de aplicación e que veña

provocada pola acción dos elementos ou

substancias que en dito cadro se indiquen

para cada enfermidade profesional.

O cadro 2.2.14. mostra as enfermidades

profesionais por grupos e sectores de acti-

vidade no ano 2015 en Galicia. Así, dun total

de 1.224 casos rexistrados, 674 cursaron

baixa laboral, sendo o sector industrial, con

564, seguido do sector servizos, con 517, as

ramas de actividade onde máis casos se re-

xistran. O sector industrial tamén é o que

presenta máis casos de enfermidades pro-

fesionais que causan baixa laboral, con 300

casos dos 674 totais rexistrados en Galicia

no ano 2015.

Políticas de formación para o emprego

As políticas activas de emprego, a partir do

ano 2013, artéllanse en base a nova Estra-

texia Española de Activación para o Em-

prego 2014-2016 (Real decreto 751/2014

de 5 de setembro), que ten como finalidade

última a coordinación e a identificación e ca-

nalización ordenada dos recursos. Para

atender este obxectivo global, a Estratexia

conta con obxectivos específicos que se re-

collen nos Plans Anuais de Políticas de em-

prego.

O Plan Anual de Políticas de Emprego 2015

artella os seus programas en torno a seis

eixes: orientación; formación; oportunida-

des de emprego; igualdade de oportunida-

des de acceso ao emprego; emprendemento

e mellora do Marco Institucional do Sistema

Nacional de Emprego. O total de fondos re-

partidos en 2015 ascende a 4.788 millóns
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de euros, en gran medida condicionados a

resultados.

En relación ás políticas de formación para o

emprego, as medidas encamiñadas a acadar

unha maior formación para o emprego asén-

tanse en tres piares: en primeiro lugar, os

programas dirixidos a mellorar a inserción e

reinserción laboral dos traballadores desem-

pregados, un segundo piar son as  políticas

activas de emprego é a Formación Profesio-

nal para o emprego, e finalmente, no Ser-

vizo Público de Emprego que debe incidir

nas políticas activas de emprego, axudando

ao traballador a atopar ocupación.

Formación profesional para o emprego

O 9 de setembro de 2015, apróbase a Lei

30/2015, pola que se regula o Sistema de

Formación Profesional para o emprego no

ámbito laboral, que ten por obxecto a plani-

ficación e financiación do sistema, a progra-

mación e execución das accións formativas,

o control e o seguimento.

O sistema de formación profesional para o

emprego regulado en esta lei dará cobertura

a empresas e traballadores de calquera

parte do territorio do Estado español. No

Capítulo III da dita lei 30/2015, establé-

cense as modalidades de formación profe-

sional para o emprego, en particular:

1. A formación programada polas em-

presas para os seus traballadores.

2. A oferta formativa das administra-

cións competentes para os traballado-

res ocupados, constituída polos

programas de formación sectoriais e os

programas de formación transversais,

así como os programas de cualificación

e recoñecemento profesional

3. A oferta formativa das administra-

cións competentes para traballadores

desempregados, que inclúe os progra-

mas de formación dirixidos a cubrir as

necesidades detectadas polos servizos

públicos de emprego, os programas es-

pecíficos de formación e os programas

formativos con compromisos de contra-

tación

4. Outras iniciativas de formación pro-

fesional para o emprego

No que respecta ás accións formativas reali-

zadas no ano 2015 dentro do ámbito da for-

mación profesional para persoas

empregadas e desempregadas, convocá-

ronse 940 cursos, cunha capacidade de

21.779 alumnos e un orzamento de 28,5

millóns de euros, concentrado fundamental-

mente, nas accións formativas dirixidas

prioritariamente a persoas desempregadas.

En concreto, no que atinxe á formación pro-

fesional dirixida prioritariamente ás persoas

traballadoras desempregadas (AFD), que é

unha política activa de emprego que ofrece

cursos de formación gratuítos para persoas

traballadoras desempregadas co obxecto de

dotalos de cualificación e facilitar a súa in-

tegración no mercado laboral, no último ano

programáronse un total de 476 accións, cun

orzamento total de 22 millóns de euros, aos

que asistiron 7.137 persoas. 

As principais accións formativas correspon-

den ás actividades de “Administración e xes-

tión”, con 127 accións e 1.905 alumnos,

“Servizos Socioculturais e á Comunidade”,

con 109 cursos e 1.632 alumnos, e “Infor-

mática e comunicacións”, con 42 accións

formativas e 630 alumnos. En conxunto,

estas tres accións acollen en torno ao 58%

dos cursos, alumnos e orzamento (cadro

2.2.16.).

Con cargo ao orzamento do plan AFD impar-

tíronse, na programación do ano 2015, un

total de 215 cursos de formación profesional

para o emprego en centros de titularidade

da Xunta de Galicia, por un importe de 7,6

millóns de euros, participando nestes cursos

un total de 3.397 alumnos. Estes cursos

prográmanse principalmente nas provincias
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de Pontevedra e A Coruña, destacando a re-

dución dos recursos orzamentarios destina-

dos a estas accións en centros propios no

último ano (cadro 2.2.17.).

Atendendo á distribución sectorial da pro-

gramación destes cursos, dos datos do

cadro 2.2.17. despréndese que as activi-

dades máis importantes, en canto á súa do-

tación orzamentaria, son as de “fabricación

mecánica”  “Instalación e Mantemento” e

“Electricidade e Electrónica”, que concentran

o 37% do orzamento total.

No que respecta á formación profesional di-

rixida prioritariamente a persoas ocupadas,

esta ten por finalidade dotar aos beneficia-

rios da cualificación que poidan necesitar ao

longo da súa vida laboral, co fin de que ob-

teñan os coñecementos e prácticas axeita-

dos aos requirimentos que en cada mo-

mento precisen as empresas, e permita

compatibilizar a súa maior competitividade

coa mellora da capacitación profesional e

promoción individual do traballador. No ano

2015 realizáronse 361 accións formativas

intersectoriais e 103 accións de formación

específicas nun total de 25 plans que acolle-

ron 38 entidades. Os seus orzamentos para

o ano 2015 mantivéronse practicamente es-

tables en torno aos 5 e 1 millóns de euros,

respectivamente (cadro 2.2.18.).

Promoción do emprego

Dento do marco das políticas de promoción

do emprego inclúense actuacións de fo-

mento do emprego e da estabilidade laboral,

l 2.2.18.
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de fomento do emprego autónomo e de in-

tegración laboral das persoas con discapa-

cidade e/ou risco de exclusión social (cadro

2.2.19.).

No que respecta as actuacións de fomento

de emprego e da estabilidade laboral, pro-

grámase actuacións de fomento doa contra-

tación indefinida e temporal. Os

beneficiarios dos programas de fomento da

contratación indefinida no ano 2015 foron

220 persoas, das que 122 tiñan menos de

30 anos, e os actuacións de fomento da

contratación temporal foron 331, dos 321

eran menores de 30 anos.

No ano 2015 en Galicia beneficiáronse

3.600 persoas dos programas de emprego

autónomo, persoas maioritariamente maio-

res de 30 anos, en concreto 1.240 persoas

de 31 a 44 anos e 1.162 beneficiarios maio-

res de 45 anos.

Finalmente, no que respecta ás actuación de

integración laboral de persoas con discapa-

cidade e/ou en risco de exclusión social, dos

2.710 beneficiarios totais destas actuacións

en Galicia no ano 2015, máis do 70% están

integrados dentro das actuacións de mante-

mento de centros especiais de emprego. o

2015galicia
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