
Mercado de traballo e relacións laborais

2.1.- Actividade, ocupación 
e desemprego
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A moderada e gradual recuperación da ac-

tividade económica ao longo do ano 2014

non imprime o suficiente impulso para acadar

a creación de emprego neto en Galicia, en

contra do que acontece a nivel estatal.

No ano 2014, o mercado de traballo galego

caracterizouse por un descenso apreciable

da poboación activa, pola moderación na

destrución de emprego, e, por primeira vez

dende o comezo da crise económica, pola

redución no número de persoas desempre-

gadas. Sen embargo o grupo de desempre-

gados en Galicia segue caracterizándose por

unha elevada porcentaxe de desemprego de

longa duración e por altas taxas de desem-

prego xuvenil.

As contratacións iniciais asinadas, tanto inde-

finidas como temporais, medran no ano

2014. Destacando o incremento do 26% dos

contratos indefinidos, impulsados pola apro-

bación do RDL 3/2014, de 28 de febreiro, de

medidas urxentes para o fomento do em-

prego e a contratación indefinida, no que se

aproba unha importante redución das cotiza-

cións sociais para novas contratacións indefi-

nidas en empresas que manteñan o emprego

neto ao longo de, ao menos, tres anos.

O contexto de recuperación económica, con

taxas de variación do PIB real galego do

0,4%, asóciase co primeiro incremento

dende o ano 2008,  no número de afiliados

en alta laboral na Seguridade Social. No úl-

timo ano, o número de afiliacións á Seguri-

dade Social medra un 0,5% en relación ao

ano anterior, mentres que en España o in-

cremento foi do 1,6%. Fronte ao incremento

no número de afiliados, a ocupación esti-

mada pola EPA no ano 2014 redúcese en

Galicia un 0,8%. En termos absolutos, Gali-

cia é a Comunidade Autónoma co maior

descenso da ocupación, con 8.400 persoas

menos, seguida do País Vasco (8.300 ocu-

pados menos), Madrid (3.200) e Castela-A

Mancha (200 menos); as restantes Comu-

nidades Autónomas incrementaron o nú-

mero de ocupados no último ano.

No que respecta ao desemprego, a poboa-

ción parada estimada pola EPA redúcese un

2.1.- Actividade, ocupación e desemprego
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3,1% respecto ao ano anterior, redución im-

portante, aínda que moito menor que a pro-

ducida a nivel estatal, que foi do 7,3% de

media. Xunto co número de parados, outro

aspecto relevante é a estrutura do paro, ca-

racterizada por un elevado número de para-

dos de longa duración –máis do 50% dos

parados galegos levan máis dun ano na pro-

cura de traballo–, así como polas altas taxas

de desemprego xuvenil. 

No ano 2014, a taxa de paro en Galicia si-

túase no 21,7%, en torno a tres puntos

menos que a media estatal (24,4%).

A poboación activa galega descende un 1,3%

no último ano, 17.100 activos menos. Esta

perda de poboación activa, común a case a

totalidade das Comunidades Autónomas, no

conxunto do Estado é consecuencia case ex-

clusiva da redución na poboación activa de

nacionalidade estranxeira. Sen embargo, en

Galicia, máis do 80% da perda de activos no

ano 2014 é consecuencia do menor número

de persoas activas de nacionalidade española.

Dende o comezo da crise económica, a po-

boación maior de 16 anos descende en Ga-

licia en 32.500 persoas, en concreto a po-

boación entre 16 e 64 anos se reduce en

máis de 80.000 persoas, fronte ao incre-

mento de máis de 48 mil das persoas con

máis de 64 anos. No que atinxe aos datos

de emprego, o número de afiliados en alta

laboral á Seguridade Social reduciuse en

150.700 persoas, descendendo a ocupación

estimada en torno ás 203.200 persoas. O

desemprego medra aproximadamente en

162.200 persoas (94.448 segundo os datos

do servizo público de emprego). 

Doutra banda, se no ano 2008 o 14,8% dos

parados levaban máis de dous anos na pro-

cura de emprego, esta porcentaxe situábase

no 39,8% no ano 2014. Asemade, cómpre

mencionar que a taxa de paro xuvenil si-

túase no último ano no 48,5%, fronte ao

21,1% de menores de 25 anos en situación

de desemprego que se rexistraban en Gali-

cia no ano 2008.

Áfiliacións á Seguridade Social

A evolución dos datos de afiliación á Segu-

ridade Social mostra no último ano signos

de cambio. Fronte aos datos negativos dos

n 2.1.1.
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anos 2012 e 2013, os datos medios men-

suais de afiliados en alta laboral na Seguri-

dade Social en Galicia mostran cifras cada

mes menos negativas, nos tres primeiros

meses do ano 2014, para pasar a taxas de

variación interanuais positivas a partir do

mes de abril.

A media anual de afiliación no ano 2014 é

de 921.800 persoas, o que representa un

incremento de 4.400 afiliados en relación

ao ano anterior, e supón tamén un cambio

no proceso de continua destrución de em-

prego no mercado laboral galego dende o

ano 2008. Sen embargo, o número de afi-

liados á Seguridade Social en Galicia no

ano 2014 segue sendo un 14,1% inferior

ao existente no ano 2008 (150.700 afilia-

cións menos).

A taxa media de variación da  afiliación en

Galicia é do 0,5%, positiva, aínda que moito

menor que a taxa media do conxunto do Es-

tado, que se sitúa no 1,6% no ano 2014.

Porén, os afiliados á Seguridade Social en

Galicia pasan de representar o 5,63% do

total estatal no ano 2013 ao 5,57% no ano

2014.

A provincia de A Coruña foi onde máis se in-

n 2.1.2.
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crementou a afiliación neste último ano, con

2.700 persoas máis en alta laboral na Segu-

ridade Social, seguida da provincia de Pon-

tevedra, con 1.400 altas máis (cadro

2.1.2.). As catro provincias galegas incre-

mentaron a súa afiliación media no ano

2014.

Analizando a afiliación no período 2008-

2014, a provincia de Pontevedra presenta a

evolución máis negativa. Na dita provincia

perdéronse, dende o ano 2008,  máis de

67.000 altas, o que supón unha diminución

do 17,6% dos afiliados en alta laboral que

de media existen na provincia no citado pe-

ríodo. 

Os sete grandes concellos galegos (A Co-

n 2.1.3.

n 2.1.4.
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ruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo,

Ourense, Pontevedra e Vigo) suman o

37,1% dos traballadores residentes afiliados

á Seguridade Social en Galicia, sendo Vigo,

con 95.919, e A Coruña, con 80.906, os

concellos onde residen un maior número de

afiliados.

En 2014 setenta e catro de cada cen traba-

lladores afiliados en alta laboral pertencían

ao réxime xeral e 23 de cada 100, ao réxime

especial dos traballadores autónomos. En

termos absolutos, un total de 684.176 per-

soas estaban afiliadas no réxime xeral,

2.792 persoas máis que no ano anterior, e

216.060 traballadores o estaban no réxime

especial de autónomos, 2.190 máis que no

ano precedente (cadro 2.1.3.). Co 23,4%

do total de afiliados á Seguridade Social en

Galicia no ano 2014, o réxime especial de

autónomos aporta o 48,8% do incremento

experimentado na afiliación no último ano.

A desagregación sectorial da evolución do

número de afiliados mostra que o incremento

na afiliación no último ano prodúcese, exclu-

sivamente, no sector servizos, reducíndose

con distinta intensidade a afiliación no sector

n 2.1.5.
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primario, industria e construción. O sector

servizos incrementa o total de afiliados un

1,5% en relación ao ano anterior (0,6% de

incremento medio en Galicia). Este incre-

mento supón en torno a 9.300 afiliados máis,

que compensan o descenso de 2.200 afilia-

dos no sector industrial, de 1.000 afiliados no

sector primario e de 570 na construción.

No período 2008-2014 o sector da constru-

ción reduciu o seu número de afiliacións un

48%, máis de 66.000 persoas, seguido polo

conxunto das ramas industriais cun 25,4%,

case 45.000 afiliacións menos.

Atendendo á desagregación segundo ramas

de actividade, aquelas que no ano 2014

teñen máis de 10.000 afiliados acollen en

conxunto o 76,9% da afiliación en Galicia. O

cadro 2.1.5. reflicte que as maiores caídas

de afiliacións se corresponden coas activida-

des de “Construción de edificios”, cunha re-

dución de máis de mil afiliacións, seguida

das actividades de "Servizos financeiros,

salvo seguros e fondos de pensións" e "Fa-

bricación de vehículos de motor, remolques

e semiremolques", con reducións en torno

aos 800 afiliados. Por contra, salientan os

incrementos experimentados no caso da

“Educación”, nas “Actividades administrati-

vas de oficina” e nos "Servizos de comidas

e bebidas", con 3.795, 1.678 e 1557 afilia-

cións máis, respectivamente. 

Emprego segundo a EPA

O débil crecemento no ano 2014 reflíctese

nos datos que proporciona a Enquisa de Po-

boación Activa (EPA) para Galicia, cun des-

censo da poboación activa e da poboación

ocupada estimada que matiza o primeiro

descenso da taxa de paro dende o comezo

da crise económica.

• Poboación activa

A semellanza do acontecido no ano anterior,

2014 presenta novamente unha redución da

poboación activa galega, cunha caída do

1,3%, descenso superior en tres décimas á

media estatal. No último ano, estímase que

a poboación activa galega era de 1.273.900

persoas, 17.100 activos menos que no ano

anterior, dos que 668.900 son homes e

605.000 mulleres. Este descenso explícase

fundamentalmente pola caída da poboación

activa masculina con nacionalidade espa-

ñola, que, con 15.100 activos menos, supón

o 83,5% do descenso total.

No que respecta á poboación activa femi-

nina, no último ano esta descendeu en

2.900 persoas, mais o descenso corres-

ponde exclusivamente á poboación feminina

estranxeira, xa que a poboación activa femi-

nina con nacionalidade española medrou en

900 persoas no último ano en Galicia.

Dende o ano 2008, a poboación activa des-

cende en 41.000 persoas, un 3,1%, rexis-

trándose esta caída tan só no caso dos

homes, con 56.700 activos menos. A poboa-

ción activa feminina medra no conxunto do

Estado un 6,6%, sendo esta taxa de crece-

mento do 2,7% (15.850 mulleres) en Gali-

cia. Asemade, o cadro 2.1.7. reflicte que

mentres que na Comunidade Autónoma se

produce un descenso da poboación española

e estranxeira (38.275 e 2.675 activos

menos, respectivamente), no conxunto do

Estado tan só se reduce a poboación activa

estranxeira (18,1%).

Finalmente, o cadro 2.1.8. reflicte que no

período 2008-2014 as taxas de actividade

en Galicia e en España se manteñen en ni-

veis en torno ao 54% e o 60%, respectiva-

mente. Se no último ano o descenso da taxa

de actividade (catro décimas) se produce no

caso da taxa masculina (nove décimas), xa

que a taxa feminina permanece practica-

mente estable, entre os dous extremos da

serie a taxa de actividade redúcese en máis

de catro puntos porcentuais no caso dos

homes medrando case dous puntos no das

mulleres. 
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• Poboación ocupada

No ano 2014, por primeira vez dende o ano

2002 (primeiro ano da serie EPA), a ocupa-

ción media en Galicia se sitúa por debaixo

do millón de persoas, con 998.000 ocupa-

dos. En relación ao ano anterior, a taxa de

variación da poboación ocupada continúa

sendo negativa, pero máis moderada, si-

tuándose no –0,8%, aproximadamente

8.400 persoas ocupadas menos. En España

no último ano a poboación ocupada medra

un 1,2%, 205.000 ocupados máis que en

2013. Das ditas 8.400 persoas ocupadas

menos en Galicia, 6.300 son homes, o que

supón un descenso do 1,2% na ocupación

masculina fronte ao 0,4% de descenso na

poboación ocupada feminina (2.100 per-

soas). A taxa de ocupación en Galicia si-

tuouse no último ano no 42,1%, sendo esta

taxa de 46,2% no caso dos homes, case

oito puntos superior á estimada para a ocu-

pación feminina (38,3%).

A diferenza do acontecido no ano 2013,

cando o descenso de ocupación foi xenera-

n 2.1.9.
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lizado indistintamente do grupo de idade e

do sexo, no ano 2014 as perdas de ocupa-

ción concéntranse nas persoas entre 20 e 54

anos, incrementándose o número de ocupa-

dos maiores de 55 anos e permanecendo

estable os ocupados entre 16 e 19 anos

(cadro 2.1.9.).

O grupo de idade cun maior descenso en

termos absolutos na súa ocupación foi o das

persoas entre 25 e 34 anos, con 11.200

ocupados menos, fronte ao incremento en

3.500 ocupados entre 45 e 54 anos, dos que

2.600 eran mulleres, ou o incremento de

1.600 ocupados de máis de 55 anos, onde o

incremento de mulleres ocupadas de esa

idade (3.300 máis) compensa a perda de

ocupación masculina (1.700 menos). O des-

censo do 0,8% da poboación ocupada en

Galicia confronta co incremento do 1,2% es-

timado para o conxunto do Estado, polo que

o peso porcentual da poboación ocupada ga-

lega sobre o total estatal descende unha dé-

cima ata sitúase no 5,8%. 

A nivel sectorial, tal como mostra o cadro

2.1.10., a ocupación na agricultura e na

construción descende en Galicia no ano

2014, fronte ao incremento na industria e

no sector servizos. O aumento da ocupación

nos ditos sectores é reducido, con incremen-

tos de menos de medio punto porcentual, e

moito menores aos que se producen de

media no Estado.

A ocupación no sector primario reduciuse

un 11% en Galicia, o que supón a perda de

8.300 persoas ocupadas no ano 2014, acu-

mulándose dende o ano 2008, 30.500 per-

soas ocupadas menos. A destrución de

emprego no sector primario galego en 2014

foi, en termos porcentuais, a máis importante

dos catro sectores de actividade económica,

o que contrasta coa estabilidade da ocupación

do sector a nivel estatal (cadro 2.1.11.).

A construción é o segundo sector que perde

emprego en Galicia no ano 2014, aínda que

se observa unha estimable moderación na

caída da ocupación, situándose en taxas do

3,1% de perda fronte ás referidas no ano

2013, cando a ocupación na construción bai-

xaba a taxas próximas ao 13%. Entre os

anos 2008 e 2014, a ocupación descendeu

un 50%, 67.100 ocupados menos.  

O sector industrial incrementa, aínda que

levemente, por primeira vez dende o ano

2008 –agás un incremento no ano 2011–, o

n 2.1.10.
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seu número de ocupados, con 700 ocupados

máis que o estimado no ano anterior. O nú-

mero total de ocupados é de 154.100 per-

soas, o 15,4% da ocupación total galega. A

pesar dos citados aumentos de ocupación

nos anos 2011 e 2014, o sector perdeu

dende o ano 2008 un total de 61.000 ocu-

pados, un 28,4% do total do sector. 

No que atinxe ao sector servizos, no úl-

timo ano había un total de 710.700 ocupa-

dos, o que supón o primeiro incremento na

ocupación dende o ano 2008, con 1.300

ocupados máis, un 0,2% máis. No período

2008-2014 o sector servizos perde 44.700

ocupados, o 5,9% do total; dado que sete

de cada dez ocupados en Galicia pertencen

ao sector servizos, o incremento na ocupa-

ción no último ano resulta moi salientable,

aínda que de menor intensidade que o in-

cremento medio no Estado, onde a ocupa-

ción neste sector medrou un 1,7%.
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A maior caída de emprego no ano 2014 den-

tro do sector servizos prodúcese nas activi-

dades de “Comercio por xunto e polo miúdo”,

con 8.300 ocupados menos (2,9%). Entre os

anos 2008 e 2014 as actividades de comercio

perderon 35.100 empregos (11%), seguido

polas “Actividades financeiras e de seguros”,

con 2.800 ocupados menos. 

Atendendo á desagregación segundo a si-

tuación profesional dos traballadores por

conta propia, en concreto aos empresarios

sen asalariados perden un 8,3% dos seus

ocupados totais no último ano, 13.000 ocu-

pados menos, dos que oito mil son mulleres.

A evolución dos traballadores por conta pro-

pia ten especial importancia en Galicia, onde

a porcentaxe de empresarios sen asalaria-

dos sobre o total de ocupados é das máis

altas do Estado, xunto con Castela-León e

Estremadura.

No que respecta aos asalariados, no último

ano increméntase un 0,5% o seu número,

aumento favorecido polo incremento dos

asalariados no sector público (5.900 máis),

que compensa a redución de asalariados no

sector privado (1.700 menos). Tras esta

evolución, o número de asalariados situouse

nas 779.500 persoas, un 0,5% máis que no

ano anterior.

En termos absolutos, as ocupacións que

presentan incremento no número de per-

n 2.1.11.
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soas son as de “Técnicos e profesionais

científicos e intelectuais", con 14.300 ocu-

pados máis, e “Traballador cualificado da

industria manufactureira, construción, mi-

naría, agás operadores”, con 4.300 ocupa-

dos máis. Por contra, as ocupacións de

“Traballadores cualificados do sector prima-

rio”, con 9.400 ocupados menos, ou “Técni-

cos e profesionais de apoios”, con 7.800

menos, son os que máis ocupados perden

no último ano.

No que respecta aos niveis de formación, o

40,4% da poboación ocupada galega acre-

dita estudios superiores, fronte ao 42% de

media no Estado, e o 53,8% dos ocupados,

estudios secundarios ou equivalentes, fronte

ao 50,5% de media estatal. 

A redución de emprego afecta a todos os ni-

veis de formación, salvo ás persoas que po-

súen estudos superiores, que presentan

unha medra de 11.700 persoas ocupadas.

Pola contra, rexístranse caídas no caso das

persoas con educación secundaria e prima-

ria, con 12.500 e 17.700 ocupados menos,

respectivamente.

Tendo en conta a nacionalidade das persoas

ocupadas no ano 2014, dos 8.400 ocupados

menos en relación ao ano anterior, 7.300 son

persoas de nacionalidade española (0,7%

menos que en 2013). No último ano experi-

mentouse tamén unha redución da poboación

ocupada estranxeira, con 1.000 ocupados

menos. Dende o ano 2008 a poboación es-

tranxeira ocupada en Galicia descendeu un

28,5%, en torno a 15.300 ocupados menos.

Esta cifra acádase porque a caída dos 17.500

ocupados que non pertencen á UE está enn

parte compensada polo incremento de ocu-

pación de 2.200 persoas procedentes da UE.

A pesar de que a maior perda de poboación

ocupada masculina favorece un leve ache-

gamento entre as taxas de ocupación de

ambos sexos (cadro 2.1.6.), segue exis-

tindo unha diferenza de 7,8 puntos porcen-

tuais entre ambas taxas de ocupación (8,2

puntos porcentuais no ano anterior). 

• Análise da temporalidade

Tal como se anticipou, a maior caída do em-

prego no ano 2014 corresponde aos traba-

lladores independentes ou empresarios sen

asalariados, cunha perda de ocupación en

torno a 13 mil persoas, fronte ao incre-

mento do 0,5% dos asalariados que se pro-

duce no sector público e que compensa a

redución de asalariados no sector privado.

Segundo os datos da EPA, os asalariados do

sector público no ano 2014 increméntanse

en 5.900 persoas, dos que 3.700 pertencen

á Administración da Comunidade e 2.200, á

Administración local.

No ano 2014 rómpese a tendencia de redu-

ción da taxa de temporalidade dos últimos

anos (cadro 2.1.12.). Esta taxa, entendida

como o cociente entre o número de asala-

riados con contrato temporal e o número

total de asalariados, situouse en Galicia no

23,5% (22,8% no ano 2013), cinco déci-

mas inferior á taxa de temporalidade media

do conxunto do Estado. A diferenza do

acontecido no ano precedente, a taxa de

temporalidade do sector público aumenta

nun punto porcentual, pasando do 17,8%

ao 18,8% no ano 2014, mentres que a taxa

de temporalidade do sector privado medra

seis décimas, situándose no 24,9% no úl-

timo ano.

Ao longo do último ano o número de per-

soas asalariadas con contrato temporal no

sector privado en Galicia incrementouse en

3.500 persoas, mentres os contratos indefi-

nidos no sector privado reducíronse en

5.200, o que tivo como consecuencia a re-

dución en 1.700 asalariados no sector pri-

vado galego. Esta redución no sector

privado ven acompañada dun ascenso en

torno aos 5.900 asalariados no sector pú-

blico, sector no que o número de asalaria-

dos con contrato temporal aumenta en
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2.800 persoas, e en 3.100 os asalariados

con contrato indefinido.

A taxa global de temporalidade no caso das

mulleres descende no último ano catro dé-

cimas porcentuais en relación ao ano ante-

rior, ao contrario do que acontece no caso

dos homes, cun aumento de 1,7 puntos.

Tras esta evolución, a taxa de temporali-

dade masculina no ano 2014, foi 23,2% e

do 23,7% a feminina.

O número de persoas asalariadas con con-

tratos temporais aumenta na poboación

masculina (6.500 contratados máis) e des-

cende levemente na feminina (200 contra-

tos menos). Pola contra, os contratos

indefinidos a mulleres son 5.300 máis que

no exercicio anterior, fronte á diminución de

7.400 contratos indefinidos no caso dos

homes.  A evolución da contratación nos úl-

timos anos, consecuencia da crise econó-

mica e das políticas implementadas, ten

como consecuencia a armonización dos

tipos de contratos por sexos, reducíndose a

fenda existente entre a contratación tempo-

n 2.1.14.

n 2.1.15.
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ral en homes e mulleres, tendendo a igua-

larse as taxas de temporalidade en ámbolos

dous sexos.

• Duración da xornada de traballo

No ano 2014 en Galicia, 14 ocupados de

cada 100 tiñan un contrato a tempo parcial,

fronte aos case 16 de media no conxunto

do Estado. No caso galego, no ano 2014 di-

minúe levemente esta porcentaxe, dúas

décimas menos que no ano 2013, fronte ao

incremento dunha décima na media esta-

tal.

Sen embargo, esta porcentaxe agacha unha

forte diferenza entre homes e mulleres. Así,

en Galicia no ano 2014, case 23 mulleres de

cada 100 ocupadas tiñan un contrato a

tempo parcial, fronte a só 7 homes de cada

100.

A poboación ocupada a tempo parcial en Ga-

licia no ano 2014 redúcese un 2,1% para si-

tuarse en 142.200 persoas, en tanto que a

poboación ocupada a tempo completo des-

cendeu un 0,6% situándose nos 855.800

ocupados. Atendendo á desagregación se-

gundo sexos, en 2014 había un total de

107.000 mulleres ocupadas a tempo parcial,

un 2,7% menos que no ano anterior, fronte

aos 35.200 homes (igual que no ano prece-

dente). 

Atendendo á distribución segundo grupos de

idade, a poboación máis nova é a que ten

unha maior porcentaxe da súa poboación

ocupada con xornadas parciais. Así, máis do

21% de poboación entre 25 e 29 anos, máis

do 35% da poboación entre 20 e 24 anos e

máis do 57% da poboación entre 16 e 19

anos, están ocupados a tempo parcial. O

43,7% das mulleres ocupadas con idades

entre 20 e 24 anos teñen unha xornada par-

cial fronte ao 28,5% dos homes.

Ao redor do 65% 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 (10,2%), e no caso dos homes por se-

guir cursos de ensinanza ou formación

(9,4%).

As ramas de actividade que presentan un

maior peso das xornadas de traballo a

tempo parcial pertencen ao sector servizos.

Nas actividades inmobiliarias, administrati-

vas e servizos auxiliares, 30 de cada 100

ocupados realizan unha xornada a tempo

parcial, superando á hostalería, cun 25%, e

ás actividades de información, comunica-

cións, actividades artísticas, recreativas e de

entretemento, cun 18%. Xunto a estas hai

que subliñar o sector pesqueiro, co 15,2%,

e a educación, co 16,5%. Entre os anos

2010 e 2014 as actividades que, en termos

absolutos, presentan un maior incremento

de traballo a tempo parcial son a hostalería

n 2.1.16.
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e o comercio por xunto e ao retallo, con

6.300 e 2.100 ocupados con xornada parcial

máis, respectivamente.

• Poboación parada

A poboación parada estimada pola EPA para

Galicia no ano 2014 é de 275.800 persoas,

8.800 menos que no ano anterior, o que

supón un descenso do 3,1%, inferior ao

descenso que se observa de media no Es-

tado, que é do 7,3%. Por primeira vez

dende o ano 2007,  descende o volume de

poboación parada e a taxa de paro en Gali-

cia (cadro 2.1.6.).

O descenso no paro estimado no último ano

favorece tanto a homes como a mulleres,

aínda que de forma máis acusada no caso

dos homes, cun descenso medio do 5,2%

en relación ao desemprego do ano anterior,

fronte ao 0,7% de descenso no caso das

mulleres. En termos absolutos, dos aproxi-

madamente 8.800 parados menos estima-

dos no conxunto do ano 2014, en torno a

7.900 persoas son homes e só 900 son mu-

lleres (cadro 2.1.9.). Obsérvase, polo

tanto, que  fronte á maior resistencia á crise

económica das taxas de emprego femininas,

o número de mulleres paradas evoluciona

de xeito máis negativo, con maiores aumen-

tos e menores descensos que os volumes de

desemprego estimado para os homes.

En relación ao desemprego estimado por

idades, os grupos de idade que aumentan o

número de desempregados son os com-

prendidos entre 16 e 19 anos, con 800 pa-

rados máis, e os maiores de 45 anos, con

2.000 persoas paradas máis que no ano an-

terior. No extremo contrario, o paro esti-

mado entre as persoas con idades

comprendidas entre 25 e 34 anos cae un

9,2% en relación ao ano anterior (7.600

persoas menos), sendo este descenso do

11,2% (3.600 persoas) no caso do grupo de
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idades entre 20 e 24 anos e do 0,4% no das

persoas de 35 a 44 anos (300 parados

menos). 

Das 162 mil persoas desempregadas máis

estimadas no ano 2014 en relación ás do

ano 2008, o 38% (61.000 persoas) teñen

máis de 45 anos. Tanto o volume como as

cargas familiares existentes, en xeral, neste

grupo de idade, así como a baixa emprega-

bilidade e a longa duración que se asocia ao

paro nesta franxa de idade, fan especial-

mente preocupante o crecemento neste úl-

timo ano do número de desempregados

maiores de 45 anos.

Por outra banda o grupo de idade entre 25 e

34 anos reduce en 7.600 persoas o seu nú-

mero de parados, pero tamén é o grupo de

idade que no ano 2014 perde un maior vo-

lume de ocupación, con 11.200 ocupados

menos. A perda de poboación activa nesta

franxa de idade está directamente explicada

pola perda de poboación. Así, a poboación

entre 25 e 34 anos en Galicia no ano 2014 é

un 5,8% inferior á existente no ano 2013,

isto é case 21 mil persoas menos. En relación

ao ano 2008, a perda de poboación total en

Galicia é do 1,3%, acadando o 21% de redu-

ción na poboación entre 25 e 34 anos.

As estimacións da Enquisa de Poboación Ac-

tiva reflicten que 109.900 persoas, o 40%

da poboación parada galega leva máis de

dous anos na procura de emprego, un 9,6%

máis que no ano anterior.

A taxa de paro estimada para Galicia no

conxunto do ano 2014 situouse no 21,7%,

2,7 puntos porcentuais por debaixo da

media estatal, colocándose como a sétima

taxa máis elevada do conxunto de Comuni-

dades Autónomas. As taxas de desemprego

galegas foron inferiores á media estatal,

tanto para os homes (21,6% por 23,6% de

media en España) como para as mulleres

(21,7%, fronte ao 25,4% no Estado). As

taxas de paro no último ano en Galicia re-

ducíronse sete décimas no caso dos homes

e mantivéronse practicamente estables para

as mulleres, o que contrasta coa evolución

das taxas de paro no conxunto do Estado,

que, no caso dos homes redúcese en 1,6

puntos e en 2 puntos porcentuais para as

mulleres.

A evolución das taxas de paro ao longo dos

últimos anos mostra claramente o grave

problema de paro xuvenil existente tanto en

Galicia como en España. A pesar da leve re-

dución, as taxas de paro dos menores de 25

n 2.1.17.
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anos sitúanse no ano 2014 no 48,5%

(49,9% no ano 2013) sendo no conxunto do

Estado do 53,2%; en tanto que as dos

maiores de 25 anos acadan o 20,1% (tres

décimas menos que no ano 2013). 

Atendendo ao nivel de estudios rematados,

no ano 2014 o numero medio de desempre-

gados baixou en todos os niveis de forma-

ción (agás analfabetos), en torno a 4,5

puntos nos niveis de estudos primarios e de

educación superior, e dous puntos nos niveis

intermedios tanto na primeira como na se-

gunda etapa de educación secundaria. 

Tal como se observa no cadro 2.1.17.,

existe unha relación inversa entre paro e

nivel formativo: as taxas de paro son me-

nores canto maior é o nivel de formación.

Por outra banda, en relación ao ano 2010, o

menor incremento na taxa de paro prodú-

cese nas persoas con educación superior.

n 2.1.18.

n 2.1.19.
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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 moi superiores ás de nacionali-

dade española tanto en Galicia como no

conxunto do Estado. Con todo, o incre-

mento na Comunidade Autónoma entre os

anos 2008 e 2014 é superior á media es-

tatal. Neste senso, entre os dous anos con-

siderados a taxa de paro para estranxeiros

medra en Galicia case 22 puntos porcen-

tuais, para situarse en 34,9% no ano 2014

(aumenta 17 puntos de media en España)

en tanto que no caso das persoas de na-

cionalidade española esta medra é de 12,6

puntos, tres décimas menos que no Es-

tado, ascendendo a taxa de paro ata o

21%.

A análise dos niveis de poboación parada es-

timada a nivel provincial reflicte que no ano

2014 redúcese o paro estimado nas catro

provincias galegas, rexistrándose o maior

descenso, tanto en termos porcentuais

como absolutos, na provincia de Ourense,

con 4.400 persoas paradas menos que no

ano 2013 (4,4% menos). A pesar da redu-

ción de 1.700 persoas no último ano, Pon-

tevedra segue a ser a provincia con maior

número de parados (110.500) seguida de A

Coruña (107.500).

Datos rexistrados nas oficinas de emprego

O paro rexistrado nas oficinas de emprego

de Galicia, tal como acontece co paro esti-

mado pola EPA, experimenta no ano 2014

un descenso, por primeira vez dende o ano

2007. No ano 2014 o paro rexistrado en Ga-

licia diminúe un 6,9% en relación ao ano an-

terior, porcentaxe superior ao descenso

medio estatal (5,6%). 

O número de persoas paradas rexistradas

baixou de media en Galicia ao longo do ano

2014 en torno ás 19.000 persoas, fronte a

un incremento superior ás cinco mil persoas

en 2013. En total, no último ano estaban re-

xistradas 257.000 persoas, o 5,6% do paro

rexistrado de media en España.

Os datos mensuais do paro rexistrado, re-

collidos no cadro 2.1.20., reflicten unha

baixada continúa nos oito primeiros meses

do ano, e un aumento nos catro últimos

meses. En termos de taxas de variación in-

teranual, o cadro 2.1.21. mostra unha re-

dución do paro rexistrado en todos os meses

do ano, caída que resulta máis acusada no

segundo semestre.

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 A Coruña a pro-

vincia que máis reduce en termos absolutos

o volume de paro rexistrado (8.177 parados

rexistrados menos), e correspondendo á

provincia de Lugo o maior descenso en ter-

mos de taxa interanual (–8,2%).

A análise sectorial reflicte un descenso do

paro rexistrado en todos os sectores de ac-

tividade, destacando o descenso do 17% no

paro rexistrado no sector da construción, do

9,1% na industria, do 4% nos servizos e do

2% na agricultura e pesca.  Tras esta evolu-

ción, o sector servizos acolle un total de

156.255 parados, o 60,8% dos parados re-

xistrados galegos (63,8% en España), se-

guíndolle en importancia o sector da

construción, con máis de 35 mil parados, o

13,8% (12,7% no conxunto do Estado). O

número de parados rexistrados nas activi-

dades industriais están tamén en torno ás

35 mil persoas, o 13,7% do total galego

(10,4%  en España) e no sector primario

8.800 persoas, o 3,4% (4,7% de media a

nivel estatal) (cadro 2.1.22.).

En termos de taxas de variación, o sector no

que en Galicia se incrementa máis o paro re-

xistrado dende o ano 2008 é a construción

(80,3%), seguido do sector primario (76%),

dos servizos (74%) e da industria (39%). Tan

só o sector industrial e o colectivo sen em-
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prego anterior, cun 6,9% de paro rexistrado

menos que no ano 2008,  presentan unha taxa

de variación inferior á media galega (58%). 

En termos absolutos, do incremento de máis

de 94 mil parados rexistrados experimen-

tado entre 2008 e 2014, case tres cuartas

partes (66.348 persoas) pertencen ao sector

servizos, o 17% ás actividades da constru-

ción (15.855 parados máis), un 11% ao sec-

tor industrial (9.970 persoas) e un 4% ás

actividades do sector primario (3.819).  

Contratación

Seguindo a tendencia do ano anterior, no ano

2014 novamente se incrementa o número

total de contratos rexistrados en Galicia un

11,2%, 79.415 contratos máis, acadando un

total de 786.193 contratos, o que representa

o 4,7% do total estatal. Destas contrata-

cións, 764.116 corresponden a contratos ini-

ciais (o 4,7% dos rexistrados en España) e

22.077, a contratos convertidos en indefini-

dos (o 5,3% das conversións estatais). 

n 2.1.22.
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O incremento de contratación no ano 2014

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

26%, porcentaxe lixeiramente inferior á

taxa rexistrada no conxunto do Estado

(27,3%), situándose nos 39.712 contratos

(18.192 contratos máis), dos que 20.897

foron asinados por homes (4.525 máis que

no ano precedente) e os 18.815 contratos

restantes (3.667 máis), por mulleres. 

Dos 8.107 novos contratos indefinidos ordi-

narios e de fomento do emprego asinados

no ano 2014, 3.620 son asinados por mu-

lleres, e 4.487 por homes. Por grupos de

idade, non existen diferenzas importantes

entre homes e mulleres, de xeito que en

torno ao 39% dos novos contratos asínanse

por persoas entre 30 e 39 anos, tanto no

caso de homes como mulleres, e o 19% dos

novos contratos indefinidos son asinados

por persoas maiores de 45 anos (cadro

2.1.24.).

O 79% dos novos contratos indefinidos asi-

nados por homes son a tempo completo,

fronte ao 48,5% dos asinados por mulleres.

Así mesmo, o 44% dos contratos indefinidos

novos asinados por mulleres son a tempo

parcial, fronte a só o 21,3% dos asinados

por homes.

No que respecta á contratación temporal, no

último ano rexistráronse un total de

724.404 contratos de duración temporal

(92% do total de contratos asinados en

2014 en Galicia), dos que 384.961 foron

asinados por homes (39.760 contratos

máis) e os restantes 339.443, por mulleres

(31.657 contratos máis). 

No último ano aumentan os contratos ini-

ciais de duración temporal, nun 10,9%,

(1,7 puntos porcentuais menos que no con-

xunto do Estado), o que implica 71.417

contratos temporais máis que no ano 2013.

Tendo en conta os tipos de contratos de du-

ración temporal, obsérvase un importante

crecemento dos contratos eventuais se-

gundo circunstancias da produción e dos

contratos por obra e servizo (38.292 e

21.481 contratos máis que no ano ante-

rior). Tan só os contratos de substitución

por xubilación aos 64 anos descenden en

relación ao ano anterior. 

Os contratos eventuais segundo circuns-

tancias da produción e os de obra ou ser-

vizo seguen sendo os máis numerosos, ao

acoller o 45,8% e o 38,3% da contratación

temporal total, respectivamente. Tal como

acontece nas novas contratacións indefini-

das, 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 paralelo, as mulleres

asinan máis contratos de obra ou eventuais

a tempo parcial.
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A consecuencia do peso relativo dos contra-

tos por obra ou servizo determinado, o

35,3% dos contratos temporais (255.927

contratos) teñen unha duración indetermi-

nada. Entre os contratos cunha duración

concreta, só unha mínima parte asínanse

por máis de seis meses (só 24.893 dun total

de 443.584 contratos). A este respecto, e

tal como se mostra no cadro 2.1.26., máis

da metade dos contratos temporais de du-

ración ata 6 meses son contratos de dura-

ción entre 15 días e 1 mes e un 16,3%, de

sete ou menos días.

En canto á distribución sectorial dos contra-

tos iniciais no ano 2014, o cadro 2.1.27.

mostra como setenta e sete de cada cen con-

tratos son asinados polo sector servizos, aco-

llendo a industria o 13,8%, a construción o

6% e o restante 3,3% o sector primario. De

xeito máis detallado, o 21% das contrata-

cións pertencen á rama de “Hostalería”, con

160.170 contratos, por diante do "comercio

por xunto e polo miúdo, reparación de vehí-

culos de motor", con 84.762 contratos (o

11,1%); o “Transporte e almacenamento,”,

con 69.622 contratos (9,1%) e das “activi-

dades administrativas e servizos auxiliares”,

con 68.153 contratos, o 8,9 % dos totais. 

Comparado co total estatal, cómpre salien-

tar o peso relativo da contratación das in-

dustrias extractivas, que representan o

9,4% do total estatal, así como do trans-

porte e almacenamento, cun 8,3%, das ac-

tividades artísticas, recreativas e de

entretemento, cun 8,1%, ou das industrias

manufactureiras, cun 7,1%.

Atendendo á desagregación sectorial se-

gundo tipo de contrato, no sector servizos

destaca polo seu número o contrato even-

tual por circunstancias da produción. Así,

dos 25 mil novos contratos asinados neste

sector no ano 2014 en Galicia, 11.500 foron

contratos eventuais.  O sector no que a con-

tratación indefinida ten un maior peso por-

centual é o primario (15,2% do total de

contratos), seguido da construción (6,9%);

o sector servizos (4,8%) e a industria

(3,9%) se sitúan por debaixo da media ga-

lega (5,1%).

O número de contratos xestionados a través

de empresas de traballo temporal medra

novamente no ano 2014. Neste último exer-

cicio, o número total de contratos de posta

a disposición asinados polas ETT en Galicia

foi de 109.169, o que indica un incremento

de 10.358 contratos. A importancia relativa

do número de contratos de posta a disposi-

ción en Galicia no total estatal foi do 4,1%

fronte ao 4,4% do ano anterior.

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

pública ou privada, e todas aquelas non in-

cluídas nas categorías anteriores.

En Galicia, o número de inactivos no ano

2014 era de 1.094.700 persoas, o 7% do

total estatal. Corenta e seis de cada cen

inactivos galegos son persoas cunha pen-

sión de xubilación ou prexubilados (508.200

persoas), que representan o 8,6% do total

do Estado. En segundo lugar en canto a nú-

mero de persoas, están as dedicadas a “la-

bores do fogar”, con 217.700 persoas,

maioritariamente mulleres (85%) (cadro

2.1.29.).

No ano 2014, tal como aconteceu no ano

anterior, a  poboación inactiva aumenta en

3.300 persoas, un 0,3% en relación ao ano

anterior. Este aumento dáse exclusivamente



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

88

n 2.1.29.



89

nos homes (7.300 inactivos máis), fronte ao

descenso en 3.800 das mulleres en situa-

ción de inactividade.

Dentro das causas de inactividade, baixou o

número de persoas dedicas ás labores do

fogar, das persoas incapacitadas permanen-

tes, e do grupo de outras situacións. Por

contra, increméntase o número de estudan-

tes (2.000 máis), xubilados (9.000 máis) e

perceptores de pensións distintas á de xu-

bilación (7.900 máis). o
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