
 

 

PARO MES DE OUTUBRO 2016 

O paro incrementouse en Galicia durante o mes de outubro en 4.604 persoas, o que 

supón un incremento de 2,37% con respecto ao mes de setembro. Sin embargo 

destaca que disminue nun -10,42%, é dicir -23.152 persoas menos con respecto ao 

mes de outubro de 2015. Por provincias nas que más aumenta é en Ourense con un 

incremento do 4,15%, seguía de Pontevedra (3,42%) e Lugo (2,19%). A que menos 

incrementa o número de parados é A Coruña que sube un 0,87%, en comparación co 

mes anterior.  

 

PARO XUVENIL MENORES DE 25 ANOS 

O paro xuvenil no mes de outubro, nos menores de 25 anos, foi do 4,67%, ocupando 

Galicia o mellor resultado, é dicir sendo a Comunidade na que menos sube o paro con 

respeto a media estatal.  

Entre as comunidades con porcentaxes de mozos e mozas, menores de 25 anos, 

rexistrados no paro, por baixo da media estatal, atopanse nove coa  porcentaxe máis 

baixa, sendo  Galicia a que ocupa o primeiro lugar con 4,67% ,  seguida da Rioxa 5,5%, 

País Vasco cun 6,3% e Cataluña cun 6,7%. As comunidades coa taxa máis alta son 

Estremadura 12,2%, Baleares 11,2%, Andalucía 10,5% e Navarra 10,1%. As cidades 

autónomas de Ceuta 16,02% e Melilla 17,40% máis. 

 

Paro xuvenil por provincias: 

Os valores máis baixos por provincias son A Coruña 4,50%, Pontevedra 4,6% e Ourense 

5,1% e as taxas máis altas atopámolas en Jaén 13,4%, Córdoba 12,4% e Badajoz 12,3%. 

 

Comparativa interanual (outubro 2016 con outubro 2015) 

A nivel interanual, respecto de outubro de 2015, o paro disminuíu en todas as 

comunidades salvo en Canarias. 

Galicia convértese na sexta comunidade onde máis baixou o paro cun 17,72% menos. 

Os principais danse en Cantabria 21,1% menos, A Rioxa  20,2%, Baleares cun 18,9% e 

Andalucía co 18,2% menos. En Canarias subiu un 18,2% máis. 

O paro descendeu nos últimos doce meses en case todas as provincias salvo en 

Tenerife. As provincias con maior descenso son Xaén e Ávila cun 22,9% menos, Segovia 

cun 22,6% e Pontevedra co 22,0% menos. As provincias onde se incrementou son 

Tenerife con un 18,3%  e As Palmas con un 18,2% máis. 

 



VARIACIÓNS DO PARO REXISTRADO MOZOS/AS 16-24 ANOS 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS E CIDADES AUTÓNOMAS 

 

FUENTE: Elaboración INJUVE a partir de datos do SEPE (ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO, PUESTOS DE TRABAJO Y COLOCACIONES) 

 

 

A nivel Galicia 

Ao finalizar o mes de outubro, o número de menores de 25 anos rexistrados nas 

oficinas dos servizos públicos de emprego foi de 9.285, un 7,20% máis que o pasado 

mes de setembro, o que supuxe unha subida de 623 persoas. Doutra banda, hai 2.000 

persoas menos que en outubre de 2015, un descenso interanual do 17,72%. 

A nivel estatal 

Ao finalizar o mes de outubro, o número de menores de 25 anos rexistrados nas 

oficinas dos servizos públicos de emprego foi de 319.362, un 3,30% máis que o pasado 

mes de setembro, o que supuxo unha subida de 10.189 persoas. Doutra banda, hai 

53.025 persoas menos que en outubro de 2015, un descenso interanual do 14,24%. 

 

 


