
DATOS SOBRE AS CONDICIONS DE EMPREGO E DE TRABALLO NA 
MOCIDADE GALEGA 
 
 
A información que se vai presentar está sacada das publicacions producidas dende o 

OBJOVEN (Observatorio Joven de Empleo en España), referidas ao  TERCEIRO e 

CUARTO TRIMESTRE DE 2011. Según se indica, a fonte utilizada para os traballos 

foi a Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada dende o Instituto Nacional de 

Estadística.  

 

A investigación recae sobre dous bloques: 1) un  relacionado coa actividade dos mozos 

e mozas, e 2) outro adicado ás súas condicions de emprego e traballo. As variables 

estudadas en cada un deles son as seguintes: 

 

1).1.  Tasa de actividade – Entendéndose por población activa aquela que ten máis de 16 

anos e se atopa en situación de ocupación ou paro. 

1).2. Tasa de ocupación – Aquel segmento da población maior de 16 anos que ten 

emprego por conta allea ou propia e que traballou alomenos unha hora a cambio de 

salario durante a semana de referencia na que se fixo a enquisa. 

1).3. Tasa de paro – Población parada é aquela que se atopa  sen emprego, ben porque o 

buscou durante o mes anterior ao da realización da enquisa e está dispoñible para poder 

traballar nas dous semanas seguites; ou non tiña emprego, atopouno e incorporarase nos 

tres meses seguintes aos de realización da  enquisa. 

1).4. Tasa de inactividade – Aquela parte da población xove de 16 anos ou máis que non 

é nin parada nin ocupada. 

 

É importante ter en conta que considérase población activa a parada e máis a 

ocupada. 

 

Cuanto ao segundo bloque, son obxecto da analise no estudo as variables seguintes, 

 

2).1. A situación profesional da población xove ocupada. 

2).2. O tipo de contrato da población asalariada. 

2).3. O tipo de xornada laboral da población ocupada. 

2).4. As situacións de traballo.  



 

Imos desenvolver de contado os datos referentes a cada unha das diferentes variables 

facendo a comparación entre os  dous trimestres. 

 

1) Relacionado coa actividade 

 

1).1. Tasa de actividade, e 1).4. Tasa de inactividade 

                                   3º trimenstre                             4º trimestre 

Actividade              Homes.     74,00%                   Homes:    72,8% 

                               Mulleres:   67,8%                     Mulleres: 67,6%                                                

Total actividade ……..  70,9%                        Total actividade:    70,2% 

Total inactividade……. 29,1%                        Total inactividade: 29,8% 

 

Observacions:  

1ª.- Aumentou a porcentaxe total de inactividade no 4º trimestre en 0,7% con respecto 

ao trimestre anterior. 

2ª.- O diferencial de activos entre sexos segue mantendo unha variedade a prol dos 

homes. Obsérvase unha tendencia a manterse nas mulleres (apenas 0,2% menos no 

último dos trimestres), mentras que aumenta sesiblemente  nos homes (1,80% menos). 

 

Atendendo ás DIFERENTES SITUACIONS nas que poden atoparse OS INACTIVOS, 

o estudo ofrece estas valoracións: 

 

                                 3º trimestre                                    4º trimestre 

ESTUDOS-           Homes:     80.5                            Homes:        83.9 

                                Mulleres: 75.8                           Mulleres:      77.2 

                                Total :      77.9                           Total:            80.3 

 

TRABALLO NO FOGAR – 

                                Homes:    11.4                            Homes:         7.6 

                                Mulleres:  22.5                           Mulleres:     20.6 

                                Total:        17.5                           Total:           14.6 

 

INCAPACIDADE PERMANENTE – 



                                 Homes:      2.4                           Homes:          4.6 

                                 Mulleres:   1.0                           Mulleres:       1.1 

                                 Total:         1.7                           Total:             2.7 

 

RECIBINDO AXUDAS – 

                                  Homes:      0.9                           Homes:         0.3 

                                  Mulleres:   0.2                           Mulleres:       0.2 

                                  Total:         0.5                           Total:             0.2  

 

Omitimos os  demáis conceptos que aparecen no estudo como os de INCAPACIDADE 

e OUTROS, pola súa escasa relevancia. 

 

Observacións: 

1ª.-   Chama a atención a alta porcentaxe de inactivos que teñen nos estudos a causa da 

súa situación, sendo moi siñificativo que no 4º trimestre acade un total dun 83.9% nos 

homes, isto é,  3.4 puntos porcentuais en relación co trimestre anterior, do que resulta un  

total para ambos os sexos dun 80.3, cifra considerada como moi alta. 

2ª.-  Tamén resulta moi expresiva a cifra de inactivos adicados aos labores do fogar, que 

resulta particularmente alta no segmento feminino, cun diferencial moi pronunciado 

cara ao dos homes. (22.5 e 20.6 para as mulleres nos dous trimestres, fronte a 11.4. e 7.6 

nos homes). Pero, curiosamente, estas mesmas magnitudes serven para evidenciar unha 

mingua progresiva na tendencia, curiosamente semellante en puntos de baixa (arredor 

de 3), ainda que se siga mantendo unha evidente superioridadeen cifras  por parte das 

mulleres. 

3ª.-  Son mesmamente ilustrativas as cifras que presenta o concepto “recibindo axudas”, 

no que se pode advertir un retroceso considerable no total. Por sexos, é evidente o 

baixón operado no segmento constituido polos homes, manténdose sen embargo no das 

mulleres. 

 

1).2  Tasa de ocupación 

                             3º trimestre                                   4º trimestre 

                          Homes:     75.8                               Homes:     73.8 

                          Mulleres:   74.6                              Mulleres:   72.7  

                          Total:         75.2                              Total:         73.3 



Observacións:  

1ª – No último trimestre o total da tasa ten unha baixada  de 1.9 puntos, tendencia que se 

reparte con 2 puntos  no segmento masculino, e 1.8 no feminino. 

2ª  -  Resultan moi pequenas as diferenzas nos valores para cada un dos sexos, de só 1.9 

no total comparado dos dous trimestres. 

 

1.3. Tasa de paro 

En primeiro lugar o estudo fai diferenciación segundo TRAMOS DE IDADE: 

 

--Paro de 16 a 29 anos de idade 

                        3º trimestre                                     4º trimestre 

                        Homes:        28. 6                           Homes:    31.3        

                        Mulleres:      28.5                           Mulleres:  31.0  

                        Total:            28.6                           Total:        31.2 

 

--Paro de 16 a 34 anos 

                        3º trimestre                                    4º trimestre 

                        Homes:          24.2                          Homes:      26.2 

                        Mulleres:       25.4                          Mulleres:    27.3   

                        Total:             24.8                          Total:          26.7 

 

DESAGREGANDO POR TRAMOS, temos 

 

                            3º  trimestre                                4º trimestre 

De 16 – 19 anos    Homes:     44.8                         Homes:        44.4                              

                              Mulleres:  45.0                         Mulleres:     51.6 

                              Total:        44.9                         Total:           47.2 

 

De 20 – 24 anos     Homes:    31.4                         Homes:         39.6 

                               Mulleres:  29.6                        Mulleres:       32.6 

                               Total:        30.6                        Total:            36.4 

 

De 25 – 29 anos     Homes:      25.1                       Homes:           25.6 

                               Mulleres:    26.4                      Mulleres:        28.8 



                                  Total:            25.8                     Total:          27.2 

 

De 30 – 34 anos        Homes:         18.8                      Homes:       20.2 

                                  Mulleres:       21.7                     Mulleres:     23.1 

                                  Total:             20.2                     Total:           21.6 

 

Atendendo ao NIVEL DE ESTUDOS, temos 

 

--Sen estudos, nin primarios   Homes:    30.4                Homes:        32.6 

                                                Mulleres:  35.8                Mulleres.     35.1 

                                                Total:        32.3                Total:          33.5 

 

--Con estudos secundarios       Homes.    21.8                Homes:        23.2        

                                                 Mulleres:  26.2               Mulleres.     32.5 

                                                 Total:        23.8               Total:           27.7 

 

--Con estudos de FP.                Homes:     18.3               Homes:        21.4 

                                                 Mulleres:   21.9               Mulleres:     27.1 

                                                 Total:         20.0               Total.           24.2   

 

--Con estudos universitarios    Homes:      19.4               Homes:        18.3 

                                                 Mulleres.    19.4               Mulleres:     18.2  

                                                 Total.          19.4               Total:           18.3  

 

Considerando a ORIXE dos parados, aparece, 

 

--Do Estado español, 

                                                 Homes:         22.5               Homes.       25.9 

                                                 Mulleres:       23.8              Mulleres.     26.7 

                                                 Total:             23.1              Total.          26.3  

 

--Da UE – 27 

                                                 Homes:          46.6              Homes:        40.1 

                                                 Mulleres:       46.1              Mulleres:     44.4 



                                                  Total:               46.3               Total:        42.5 

 

--Do resto do mundo 

                                                 Homes:             33.5    

                                                 Mulleres:          31.8 

                                                 Total:                32.7 

Non aparecen datos para o 4º trimestre. 

 

Observacións: 

1ª.-  Nos dous tramos analisados aparece unha tendencia ao aumento no número de 

parados, de xeito máis pronunciado no que vai dende os 16 aos 29 anos. Por sexos, 

tamén  son as mulleres as que acadan os valores máis altos. 

2ª.-  Na desagregación dos tramos mantéñense os valores máis altos para as mulleres, de 

xeito moi salientable nos dous tramos primeiros, que para o 4º trimestre resulta de máis 

de 6 puntos sobre o dos homes. 

3ª.- Atendendo ao nivel de estudos, as cifras totais aumentan no 4º trimestre para os tres 

primeiros grupos de conceptos, sen embargo diminúen no último,(estudos 

universitarios). Resulta interesante a observación de que son iguais as cifras de parados 

en ambos os dous sexos.  

4ª.- Cuanto á variable orixe, dos datos que aparecen despréndese que os que se agrupan 

no concepto “do Estado español” son os parados  menos numerosos. Tamén que o 

diferencial entre sexos é pouco siñificativo. 

 

2) Relacionado coas condicións de emprego 

 

2).1. Situación profesional da poboación xove ocupada 

 

                                                3º trimestre                              4º trimestre 

EMPRESARIADO CON 

ASALARIADOS                   Homes:     3.6                           Homes:    4.8      

                                               Mulleres:   2.7                          Mulleres:  2.6 

                                               Total:         3.2                          Total:        3.7 

 

TRABALL. INDEPENDENTE 



OU EMPRESARIADO SEN 

ASALARIADOS                       3º  trimestre                              4º trimestre 

                                                   Homes:      10.3                        Homes:      10.1 

                                                   Mulleres:     5.7                        Mulleres:     5.9 

                                                   Total:           8.2                        Total.           8.1 

 

AXUDA NA EMPRESA 

OU NEGOCIO FAMILIAR       Homes:       1.5                         Homes:        1.9 

                                                    Mulleres:     1.8                        Mulleres:      0.7   

                                                    Total:           1.7                        Total:           1.4 

 

ASALARIADO SECTOR 

PUBLICO                                   Homes:       10.0                         Homes:        9.8 

                                                    Mulleres:     13.3                        Mulleres:    12.6      

                                                    Total:           11.5                        Total:          11.1 

 

ASALARIADO SECTOR 

PRIVADO                                   Homes.        74.5                         Homes:       73.3 

                                                     Mulleres:     76.4                         Mulleres:    78.1 

                                                     Total:           75.4                         Total:          75.6 

 

Observacións: 

1ª.-  Aumenta o número de persoas empregadas nos totais do  concepto de “asalariado 

no sector privado”, ainda que en proporción mínima de apenas 0,20. Pero o máis 

destacable dentro deste mesmo concepto é que as mulleres aventaxan aos homes, 

advertíndose unha tendencia progresiva. En concreto, o  diferencial  no 4º trimestre é de 

case 5 puntos (78.1 mulleres  fronte a 73.3 homes). 

2ª.- Tamén  en “asalariado sector público” son máis as mulleres, ainda que a 

comparartiva entre os dous trimestres amose un declive no total. O diferencial en puntos 

mantense en arredor de 3 de avance para o segmento feminino. 

3ª.-  En “traballo independente ou empresariado sen asalariados”, resulta moi inferior a 

participación feminina, aproximadamente a metade da dos homes, tendencia que se 

mantén. 

 



2).2. O tipo de contrato da población asalariada 

 

                                              3º trimestre                              4º trimestre 

INDEFINIDO                       Homes:     58.6                        Homes:      59.0                            

                                              Mulleres.  53.2                         Mulleres:   56.1   

                                              Total:        56.0                         Total:        57.6  

 

TEMPORAL                         Homes:     41.4                         Homes:     41.0 

                                               Mulleres:  46.8                         Mulleres:  43.9 

                                               Total:        44.0                         Total.        42.4 

 

Observacións: 

1ª.- Hai un aumento nos contratos indefinidos e un descenso conseguinte dos temporais, 

nunha porcentaxe de 1.6 puntos. 

2ª.-  Na contratación temporal son máis as mulleres que os homes acollidos a esta 

modalidade, ainda que as tasas destas experimentan unha mingua no último dos 

trimestres  en máis de dous puntos (43.9 v. 46.8). 

 

2).3. O tipo de xornada da población ocupada 

 

                                                  3º trimestre                             4º trimestre 

XORNADA COMPLETA        Homes:    90.9                        Homes:     89.5                         

                                                   Mulleres: 75.4                        Mulleres:  76.1 

                                                   Total:       83.7                        Total:        83.2 

 

XORNADA PARCIAL             Homes:      9.1                         Homes:     10.5 

                                                   Mulleres:  24.6                        Mulleres:   23.9 

                                                   Total:        16.3                        Total:         16.8 

 

Observacións: 

1ª.- Chama a atención  a grande diferencia que hai entre os sexos. En “xornada 

completa” os homes superan ás mulleres en máis de 13 puntos no último trimestre, sen 

embargo nótase un forte descenso diferencial se o comparamos co trimestre anterior, 

que era de máis de 25 puntos.   



2ª.- En  “xornada parcial”  aparece o dato do aumento dos homes en máis de 1 punto e o 

descenso no segmento feminino, ainda que sexa só en medio  punto. Con todo a 

diferencia entre sexos segue sendo abismal, tamén de máis de 13 puntos. 

 

3ª.- Nos totais,  aparece en  “xornada completa” unha diminución  mínima de medio 

punto, que se compensa en “xornada parcial”. 

 

2).4.  Situacións de traballo  

 

HORAS TRABALLADAS 

 

                                              3º trimestre                                4º trimestre 

                                        

ATA 20 HORAS                  Homes:       8.1                           Homes:      9.3  

                                              Mulleres:  17.1                           Mulleres:  17.1  

                                              Total:        12.2                           Total:        13.0 

 

De 21 A 40 HORAS             Homes:     67.9                           Homes:      60.9 

                                              Mulleres:   66.3                          Mulleres:   58.0 

                                              Total:         67.1                          Total:         59.5 

 

MAIS DE 41 HORAS           Homes:      24.1                          Homes:      22.5 

                                               Mulleres:   16.6                          Mulleres:   16.6  

                                               Total:         20.7                          Total:         19.7 

 

Observacións: 

1ª.- Aumenta  en o,80 puntos o colectivo de traballadores de ata 20 horas . 

2ª.- Por sexos, aparece unha diferencia notable en “de 24 a 40 horas” no segmento 

masculino, cunha baixada de 7 puntos, tendencia que se repite en “máis de 24 horas” 

con 1 punto e medio.  

3ª.- As mulleres manteñen valores idénticos nos dous trimestres en “ata 20 horas” e 

tamén en  “máis de 41 horas”, experimentando un descenso de case 6 puntos en “de 21 a 

40 horas”. 

                                               --------------------------- 



CONCLUSIONS EN COMPARATIVA COAS MEDIAS ESTATAIS 

 

PRIMEIRA:  As tasas de paro da mocidade galega son inferiores ás do promedio 

estatal, que é  de 30.6 (-4.4 en homes, e -3.3 en mulleres). 

 

SEGUNDA: Asimismo, atendendo aos valores que aparecen de paro diferenciado 

por idade, nivel de estudos e orixe, as tasas que presenta a  nosa Comunidade son 

comparativamente mellores que as da media estatal. 

 

TERCEIRA:  As tasas de parcialidade e temporalidade no traballo son  tamén 

mellores que  ás da media estatal en máis de 2 puntos, excepto no segmento das 

xornadas parciais para os homes galegos, nos que o valor que sae é 

siñificativamente  inferior áo da media estatal en algo máis de 7 puntos. 

 

                                              Santiago, 27 de xuño de 2.012 

                                 OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 


