
INFORME SOBRE AS CONDICIONS DE EMPREGO E DE TRABALLO DA 
MOCIDADE EN GALICIA.  – CUARTO TRIMESTRE DO  2010. 
 
 

Os datos que se expoñen seguidamente están extraídos do boletín OBJOVEM, 

(Observatorio Joven de Empleo en España),  publicación editada en forma cuatrimestral 

polo Consejo de la Juventud de España.  As informacions que ofrece teñen como fontes 

a Enquisa de Poboación Activa (EPA), e mesmo outros traballos de investigación feitos 

dende a organización redactora. 

 

Na parte da investigación que nos interesa, isto é a que concerne á Comunidade Galega 

nos aspectos referidos á situación laboral da nosa mocidade, reflictimos aquelas 

magnitudes que resultan máis siñificativas tanto en relación co conxunto do Estado 

español, como polas singularidades que ofrecen  tamén en comparativa. 

 

No total da poboación  xuvenil galega, temos que, 

 

                            0 69% ESTÁ EN SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, FRONTE A 

UN 31% DE INACTIVOS. 

 

Nos ACTIVOS, un 76,5% ten emprego e un 23,5% está en paro. 

 

1)TASA DE INACTIVIDADE, variable na que se integran tanto os que non 

traballan nin están en paro ou traballan nos labores do fogar, os datos para Galicia 

son os seguintes: 

 

                         Con carácter global, o informe recolle que, a tasa é prácticamente 

igual á  media de todo o Estado en canto aos mozos galegos, mentras que é de 6,7 

puntos superior para as mulleres.  

 

                          Referente ás causas de inactividade, aparecen estes valores: 

 

 ESTUDOS:  81,6% para homes, e 75,2% para as mulleres, delas un 22,.3% están 

adicadas ós labores domésticos. 

 



Dentro deste grupo, un 22,5% de homes  e un 20,5% das mulleres querrían ter 

emprego.  

 

O dato máis singular que aparece no informe, é o de que en Galicia, de xeito ben 

diferente ao resto das CC.AA, un 6,2% dos varons están en situación de 

inactividade  por ter outras responsabilidades familiares ou persoais. 

 

2) TASA DE OCUPACION, que agrupa aos que durante un periodo determinado 

teñen emprego, sexa por conta propia ou allea. 

 

                            Segundo o informe, a mocidade galega presenta uns valores 

superiores en 4 puntos á media estatal. 

 

Se establecemos a  relación da tasa de ocupación cunha terceita variable, que é a 

TASA DE PARO, no estudo  que estamos comentando mantense  a mesma 

proporción favorable para a mocidade galega, isto é, uns resultados de  4 puntos 

inferiores  ao resto do Estado. 

 

Na procura de causas expricativas  destes resultados, señálanse como determinante 

máis plausible á do nivel de estudos, que vai dende un 56,6% dos parados que non 

teñen estudos ata un 17,6% dos que sí os teñen. 

 

Atendendo a nacionalidades, o lugar de nacemento ten menos influenza en Galicia 

que en outras CC.AA, ainda que son máis os parados  nacidos fóra (33,5% en 

países da UE; 23,6% noutros países), fronte a un 23,2% dos nacidos en España. 

 

4) CONDICIONS DE EMPREGO. Un 40,5% dos mozos/as galegos teñen contratos 

temporais, e un 84,6% teñen xornadas completas de traballo. 

 

O valor anterior que se da para contratos temporais supera a media estatal en 2 

puntos para os homes, e 4 para as mulleres.  

 



No traballo en xornadas a tempo parcial, os varons galegos están 8 puntos por 

baixo da media estatal. Pola contra, as mulleres superan en 7 puntos esa mesma 

media.  

 

 

5) TIPO DE TRABALLO ASALARIADO. 

 

O 74,7%  da mocidade galega ocupada traballa como asalariado no sector privado, 

e un 11,7% no público.  

 

O dato maís indicativo do estudo é o de que, Galicia reflexa un alto nivel de 

“aprendizaxe”, dado que un 11,8% dos mozos/as son empresarios que dan traballo 

a outras persoas  ou ben  o fan de xeito autónomo, cun resultado final de que a 

porcentaxe de traballadores por conta propia é superior a dos  ocupados na 

Administración Pública. 

 

CONCLUSIONS. 

 

A) Aínda que, polo xeral, os datos da nosa Comunidade resultan favorables en 

comparación cos da media estatal, mantense a tendencia negativa en varios 

aspectos para a poboación feminina da nosa mocidade, singularmente polo 

vencello ós labores domésticos. 

 

B) Non é menos rechamante a elevada porcentaxe diferencial  entre os  parados 

sen estudos cara aos que os teñen ( 56,6% (v) 17,6%). 

 

C) Esa tendencia negativa que señalábamos no apartado A) en relación coas mozas 

galegas, aparece reflictida na variable do emprego a tempo parcial, cuns valores 

manifestameste inferiores aos ofrecidos pola media estatal. 

 

D) Resulta moi salientable o dato que aparece ao final, referido á tendencia 

progresiva entre a mocidade galega de erixirse en empresarios, polo que ten de 

positivo tanto en autocreación do seu propio emprego como de converterse en  

fornecedores del para outros. 



 

O estudo non entra na análise das causas desta transformación. Coa visión que 

propicia un horizonte físico máis próximo, albiscamos como posibles as seguintes: 

1) unha política eficaz de concienciación sobre as ventaxes do autoemprego  ou da 

iniciativa empresarial levada a cabo dende institucions oficiais ou organismos 

corporativos. 2) as expectativas pouco optimistas nos últimos tempos do horizonte 

laboral por conta allea.   

 

 

                        Santiago, 15 de xuño de 2.011. 

 

              OBSERVATORIO GALEGO DA XUVENTUDE 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

   

 

 

 

 
 
 


