
                     O paro baixou en agosto en Galicia máis que no resto do Estado 

 

 

 

                 O Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunciou  que durante o mes de 

agosto do ano en que andamos, o total de parados en todo o Estado acadou un total de  - 

4.625.634 persoas, aumentando mesmo dito mes en 38.179 desempregados, o que ven 

supoñer un aumento porcentual dun 0,83%. 

 

                   De xeito inverso, en Galicia no mes de agosto a cifra  total de parados en 

Galicia  foi de 257.267, o que supón unha redución de 2.931 persoas  en comparación 

coas do mes de xullo, polo tanto un descenso porcentual de 1,13%, o máis grande do 

Estado. 

 

                   Do total de parados rexistrados no mes de agosto en Galicia, hai 125.777 

homes, mentras que as mulleres son 131.490. As porcentaxes de baixa en relación co 

mes anterior son de 1,01%, e 1,24%, respectivamente. 

 

                  Atendendo ás idades, aparece o dato siñificativo de que se reduce o 

desemprego en menores de 25 anos, concretamente en  522 persoas, un 2,51% menos. 

 

                  Por sectores, só aumenta o paro en agricultura, concretamente en 50 persoas, 

cun total de 6.979. En servizos, a baixa é de 309 persoas, dun total de 144.204. O 

descenso máis acusado aparece no colectivo carente de emprego anterior, donde se 

rexistra unha baixada de 1.104 persoas, ata un total de 24.758. 

 

                 Na división territorial, é a provincia de Lugo a que reflicte os maiores 

descensos, cunha porcentaxe na baixada de 2,33%, isto é, 591 persoas paradas menos 

que no mes anterior, cun total de 24.741. En Ourense hai 657 parados menos, (2,3%), de 

27.921. En Pontevedra e máis A Coruña as baixadas son inferiores, de 973 e 710 

persoas, respectivamente. As porcentaxes resultantes son de 0,95%, e 0,69%, tamén 

respectivamente. 

 



                 O total de contratos asinados no mes de agosto na nosa Comunidade  foi de 

63.955, o que ven supoñer unha minoración de 18,02% en relación co mes de xullo, 

pero, pola contra, un aumento de 6,86% se o comparamos con igual mes do ano 2011. 

 

                  Dese total de contratos, 60.437 teñen carácter temporal, xa que logo un 

94,5%. 
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