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INTRODUCIÓN 

O Instituto Galego das Cualificacións vén desenvolvendo diversos 

traballos dentro da denominada área do mercado laboral galego. 

Neste ámbito, contamos con estudos que, partindo das variables 

representativas do mercado de traballo, realizan unha análise a 

distintos niveis territoriais: autonómica, provincial ou comarcal. 

A publicación de Saídas profesionais comarcais abriu unha liña de 

traballos fundamentados nunha metodoloxía elaborada a través de 

indicadores sintéticos que servían ademais de base para a 

realización da aplicación web “Datos sobre ocupacións”1.  

Dado o interese suscitado, a Consellería de Traballo e Benestar 

decidiu incluír a antedita aplicación dentro do Plan galego de 

estatística elaborando o proxecto técnico que o sustenta. No entanto, 

actualmente esta metodoloxía está en proceso de reestruturación por 

cambios insalvables das codificacións das bases de datos, polo que 

non podemos presentar, polo de agora, un traballo similar ao 

realizado nos últimos anos2. 

En calquera caso, e na espera de novas dispoñibilidades técnicas, 

decidimos presentar un traballo que transitoriamente substituirá o 

anterior, xa que consideramos fundamental contar cunha ferramenta 

de traballo que sinale cara ás ocupacións que presentan mellor 

situación relativa nos 53 mercados de traballo locais.  

                                                 
1 Apartado incluído dentro da aplicación web “Indicadores do mercado 
laboral”. 
2 Véxase o apartado de Metodoloxía. 

 

Coa publicación deste traballo, o Instituto Galego das Cualificacións 

persegue acadar un dos seus obxectivos prioritarios: coñecer a 

situación e a evolución do mercado de traballo galego nos distintos 

ámbitos territoriais, co fin de comprobar cales son as ocupacións máis 

representativas, e proporcionarlles a dita información aos 

profesionais do emprego, formación e orientación laboral. 
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METODOLOXÍA 

Antecedentes metodolóxicos 

A aplicación web “Datos sobre ocupacións” fai referencia aos grupos 

ocupacionais máis contratados en distintos ámbitos territoriais 

galegos, incluíndose unha pequena análise descritiva da súa situación 

no mercado laboral. Así mesmo, presenta unha serie de indicadores 

elaborados no Instituto Galego das Cualificacións que serven non só 

para describir, senón tamén para estudar a tendencia, o grao de 

ocupabilidade e a temporalidade que presentan esas ocupacións.  

Para a realización da publicación Saídas profesionais comarcais, 

partiamos do ámbito territorial da comarca e da última serie 

quinquenal incorporada na mencionada aplicación. 

Na actualidade, a información de “Datos sobre ocupacións” non está 

operativa (aparece cos últimos datos da serie 2006-2010), xa que o 

cambio na Clasificación nacional de ocupacións a catro díxitos 

experimentou modificacións substanciais que non permiten realizar as 

evolucións temporais dos distintos grupos primarios.  

No momento de trazar este traballo, baseámonos na Clasificación 

nacional de ocupacións publicada en 1994 (CNO-94). Non obstante, 

na actualidade aprobouse unha nova Clasificación nacional de 

ocupacións no ano 2011 (CNO-11). A publicación desta nova 

clasificación no Real decreto 1591/2010, do 26 de novembro, 

supón un corte na serie de datos de contratos, polo que se reinician 

as series desde xaneiro de 2011.  

 

 

Estes cambios nos grupos ocupacionais non permiten correlacionalos; 

de feito, nun estudo interno realizado no Instituto Galego das 

Cualificacións, atopamos que un 70% dos grupos primarios que se 

utilizarían no estudo non atopaban correspondencia coa CNO 

anterior, o que non permite realizar unha evolución nin series deles, 

circunstancia indispensable para poder calcular os indicadores que 

se desenvolven no traballo: indicador de tendencia, de 

ocupabilidade e de estabilidade. 

A casuística resulta moi variada, e podemos atopar grupos primarios 

antes inexistentes; antigos grupos que se desdobran en dous; grupos 

en que, aínda chamándose de modo similar, non coincide o seu 

contido ao conteren grupos de ocupacións (ocupacións a oito díxitos) 

distintos, e demais situacións concretas que, en calquera caso, 

imposibilitan a correlación entre grupos primarios da CNO-94 coa 

CNO-11. 

A situación, pois, non permite, polo de agora, seguir realizando a 

metodoloxía empregada nas anteriores publicacións de Saídas 

profesionais comarcais. Habería que agardar un tempo para poder 

realizar as series e cálculos cun mínimo de rigor estatístico. 

Poderiamos pensar en esperar, polo menos, tres anos para contar 

cunha primeira serie de 2011-2013, e ir incorporando anos ata 

acadar un período quinquenal que constituiría un período de tempo 

axeitado para retomar a metodoloxía proposta. 
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Metodoloxía transitoria  

Partimos dos grupos primarios (catro díxitos) da Clasificación 

nacional de ocupacións de 2011 (CNO-11). Estas agregacións 

representan conxuntos de ocupacións afíns situados a un mesmo nivel 

profesional. 

O período temporal de estudo comprende os anos 2011 e 2012, xa 

que son os dous anos completos para os que temos información 

estatística agregada aos grupos a catro díxitos. 

O ámbito territorial son as 53 comarcas galegas. 

As variables e os indicadores manexados son os que seguen: 

 CONTRATADOS: Partimos do dato de persoas contratadas, 

independentemente do número de contratos que poidan ter. 

Esta variable manéxase co fin de evitar a temporalidade e a 

distorsión do dato real de creación do emprego. 

 

 DEMANDANTES “demanda preferente”: Cada demanda de 

emprego solicitada por un traballador pode recoller ata un 

máximo de seis ocupacións nas que quere traballar. Ao falar 

de contratados consideramos máis oportuno traballar cun 

dato de demandantes e non de demandas de xeito global3. 

                                                 
3 No informe do ano anterior utilizábamos as seis demandas xa que, ao dispor dun 

só ano para realizar a análise, optamos por empregar un requisito máis esixente 
con ánimo de obter resultados máis restritivos. Ao contar con dous anos comezamos 
a realizar unha metodoloxía máis próxima á metodoloxía habitual utilizada 
anteriormente ao cambio da CNO. 

Por este motivo, partimos da premisa de que a ocupación 

solicitada no primeiro lugar conleva unha preferencia do 

traballador á hora de buscar emprego. Por outra banda, 

utilizamos as demandas medias recollidas ao longo do ano 

(total de demandas grupo ocupacional/12) para, deste 

xeito, evitar posibles estacionalidades en meses puntuais4.  

 

 INDICADOR DO SALDO NETO: Este indicador elabórase 

dividindo o número de contratados en cada grupo 

ocupacional polo número de demandas medias preferentes 

recollidas para traballar nese grupo. Cando este indicador 

presenta un resultado igual ou superior ao 100%, xa 

indicaría que o número de contratados anuais supera ou 

iguala o número de demandas medias recollidas. A 

porcentaxe resultante indicaría, pois, unha mobilidade dos 

demandantes nese grupo ocupacional.  

 

Por exemplo, se temos un total de 100 demandas medias nunha 

comarca para traballar de camareiros asalariados, terá que 

haber, polo menos, un total de 100 persoas contratadas ao 

ano para recomendar ese grupo ocupacional. En caso contrario, 

entendemos que xa hai suficientes peticións de emprego como 

para sinalar esa ocupación como unha posible saída comarcal.  

                                                 
4 A diferenza da base de datos de contratos, que é unha base de datos 
acumulativa, a de demandas o que nos presenta é unha foto fixa da situación que 
se recolle nestas a finais de cada mes, motivo polo que consideramos oportuno 
calcular medias para diluír estacionalidades en meses concretos. 
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Elaboración das táboas por comarca 

A táboa consta de dúas partes: 

1) Os dez grupos ocupacionais máis contratados 

Relacionamos os dez grupos ocupacionais que contan con máis 

contratados ao longo do ano 2012 en cada unha das comarcas. 

Este dato está á marxe da metodoloxía desenvolta, e vén dar 

unha información xeral da contratación. 

2) Os dez grupos ocupacionais con mellores perspectivas 

Ordenamos os grupos ocupacionais de máis a menos contratados 

e imos seleccionando só aqueles que cumpren, en maior medida, 

cos seguintes requisitos: 

 Indicador de saldo neto igual ou maior do 100% 

 Aumento do número de contratados no período 

2011-2012 

Segundo o cumprimento destes, imos seleccionando os grupos 

ocupacionais seguindo a seguinte orde: 

TIPO DE CRECEMENTO 
SALDO NETO  

= ou < 100% >100% 

Crecemento / estabilidade 1º 3º 

Decrecemento 2º 
 

 

 

Seguindo estes criterios metodolóxicos elaboramos unha táboa 

de dez grupos primarios con boas perspectivas de emprego. 

Serían desexables aqueles que cumpren co requisito do saldo 

neto e ademais aumentan o número de contratados no último 

ano. 

Cómpre salientar tamén que só entran na análise os grupos que 

contan con, polo menos, dez contratados anuais. Esta cifra fai 

que nalgunhas comarcas con pouco volume contractual non 

poidamos presentar a listaxe completa, circunstancia que 

aparece indicada en cada caso.  

Algúns dos grupos ocupacionais con mellores perspectivas 

coinciden cos que aparecen dentro dos dez máis contratados, 

circunstancia que resulta idónea, xa que se darían os dous 

requisitos.  

 

Esta análise non resulta concluínte, como toda análise meramente 

cuantitativa, aínda que si pode ser útil ao dar unha visión máis 

sintética do mercado de traballo, podendo servir como base para 

emprender outros estudos máis cualitativos que determinen o grao 

de significación real destas nas distintas comarcas galegas. 
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Outras consideracións metodolóxicas 

 

 Os grupos de ocupacións con compoñente artística (valla 

como exemplo o grupo de compositores, músicos e 

instrumentistas) non son considerados neste traballo, xa que a 

súa propia connotación específica non os converte en saídas 

profesionais tradicionais.  

 

 No ano 2012 todos os empregados domésticos deberán 

formar parte do Réxime Xeral dos Traballadores. Por este 

motivo aparecen dentro dos grupos primarios con máis 

contratados. No entanto, na aplicación da metodoloxía 

consideramos que distorsiona o resultado neste primeiro ano 

de obligatoriedade ao implicar unha regularización dun 

colectivo que se traduce nun alto número de contratados.  

Esta situación aparece recollida en varias comarcas 

especialmente nas metropolitanas. Polo de agora non o temos 

en conta e esperamos á súa evolución nos próximos anos 

para incluílo na análise.  

O resto dos grupos, sen excepción, entran na consideración 

analítica, aínda que algúns referidos a sectores como educación 

fagan referencia expresa ao emprego público e non tanto á 

creación de emprego local. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 

O cambio da Clasificación nacional de ocupacións fai que aparezan 

por primeira vez grupos ocupacionais que non tiñan presenza en 

anteriores análises. Valla como exemplo o grupo ocupacional de 

“outro persoal de limpeza”, que fai referencia expresa aos 

limpadores de piscina, mentres que na CNO-94 esta ocupación 

aparecía diluída dentro dun grupo ocupacional moi amplo 

denominado “persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de 

piso) e outros establecementos similares”. 

Así mesmo, grupos ocupacionais antes integrados aparecen agora 

desagregados. Por exemplo, o de peóns agrarios divídese agora en 

dous grupos: “peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, 

viveiros e xardíns)” e “peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, 

viveiros e xardíns”. 

Á marxe dos cambios metodolóxicos e de agregación e/ou 

desagregación de grupos ocupacionais, seguimos atopando 

diverxencias nos mercados de traballo local. Non obstante, estas 

diverxencias mantéñense en aspectos moi concretos xunto con outras 

situacións que se repiten dun xeito xeral, tanto nas ocupacións máis 

contratadas como naqueles grupos ocupacionais que presentan 

mellores perspectivas segundo a metodoloxía manexada. 

Imos trazar a análise comarcal para cada provincia para tratar de 

homoxeneizar os resultados e obter conclusións máis xerais. 

 

PROVINCIA DA CORUÑA 

Esta provincia aparece integrada por 18 comarcas: A Barcala, A 

Coruña, Arzúa, Barbanza, Bergantiños, Betanzos, Eume, Ferrol, 

Fisterra, Muros, Noia, O Sar, Ordes, Ortegal, Santiago, Terra de 

Melide, Terra de Soneira e Xallas.  

O volume de contratados aparece claramente marcado pola 

importante presenza das comarcas que integran as tres cidades: A 

Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela, que acadan un 71% do 

total dos contratados na provincia da Coruña no ano 2012. O punto 

perdido con respecto ao ano pasado mostra unha lixeira caída 

contractual na comarca ferrolana. A comarca da Barbanza presenta 

un 7% do total de contratados situándose a tres puntos porcentuais 

de Ferrol. 

Pola contra, hai outras comarcas que non presentan máis dun 1% do 

total de contratados: Muros, Ortegal, Terra de Melide, Xallas, Arzúa, 

Terra de Soneira e Fisterra. A comarca de Barcala é a que ten un 

menor peso contractual reflectindo un total de 621 contratados e non 

acadando nin tan sequera o punto porcentual descrito nas sete 

comarcas anteriores.  

Graficamente, a situación queda reflectida no seguinte gráfico de 

sectores, onde se evidencia o peso das comarcas máis 

metropolitanas, especialmente a da Coruña, cun 43% da 

contratación: 
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Independentemente do maior ou menor peso contractual, o que si 

atopamos é que dentro das ocupacións máis contratadas aparecen 

unha serie de grupos ocupacionais cunha presenza reiterada ao 

longo das 18 comarcas.  

En todas elas, e sen excepción, aparecen dentro dos máis 

contratados os grupos ocupacionais de camareiros asalariados e 

vendedores en tendas e almacéns. En segundo termo, aparece moi 

destacado o persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares, seguidos de albaneis, cociñeiros e peóns 

das industrias manufactureiras.  

Porén, se contrapoñemos estes resultados cos obtidos ao aplicar a 

metodoloxía e determinar os grupos ocupacionais con mellores 

perspectivas de emprego, atopamos dúas coincidencias, que son os 

camareiros asalariados, que aparece na práctica totalidade das 

comarcas, e os cociñeiros; os outros catro grupos aparecen 

destacados nalgunha comarca, agás o persoal de limpeza que non 

aparece en ningunha das comarcas con resultado positivo, debido á 

existencia dun número moi elevado de persoas que demandan 

traballar nesas ocupacións, apuntando cara a unha sobresaturación 

do mercado de traballo.  

As ocupacións que presentan unha menor saturación e mostran as 

mellores perspectivas a nivel xeral son os camareiros, os monitores de 

actividades recreativas, os axudantes de cociña e os cociñeiros; en 

menor medida, poderiamos salientar os condutores de automóbiles, 

taxis e furgonetas, pescadores en augas costeiras e auga doce, e os 

peóns de obras públicas.  

En calquera caso, cada comarca presenta unhas certas 

peculiaridades que conforman as súas características 

socioeconómicas e a configuran, en maior ou menor medida, con 

respecto aos outros mercados de traballo locais. 

A Coruña 
43% 

Santiago 
18% 

Ferrol 
10% 

A Barbanza 
7% 

Bergantiños 
4%  Betanzos 

2% 

Ordes 
2% 

Noia 
2% 

Eume 
2% 

O Sar 
2% 

Fisterra 
1% 

Terra 
de 

Soneira 
1% 

Arzúa 
1% 

Xallas 
1% 

Ortegal 
1% 

Muros 
1% 

Terra de  
Melide 

1% 

A Barcala 
0% 

Outros 
5% 

Nº DE CONTRATADOS COMARCAS DA CORUÑA  
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Se atendemos a cada caso individual, atopamos unha serie de 

grupos ocupacionais que presentan os resultados máis axeitados, ao 

sinalar grupos que se atopan dentro dos 10 máis contratados e 

ademais non presentan unha sobresaturación do mercado de traballo.  

Neste punto da análise é cando se aprecian en maior medida os 

diferentes resultados acadados nas 18 comarcas coruñesas, ao 

salientar en cada caso uns grupos ocupacionais moi dispares. 

Cómpre destacar novamente o bo resultado xeneralizado dos 

camareiros asalariados, seguido dos cociñeiros e, en menor medida, 

os monitores de actividades recreativas e de entretemento, 

pescadores de augas costeiras e augas doces, e os pescadores de 

altura.  

No entanto, debemos incidir no feito de que cada comarca ofrece 

resultados moi específicos que configuran as perspectivas de 

emprego de cada mercado de traballo local.  

Imos tratar de conxugar estes dous elementos: 

o Grupos ocupacionais máis contratados na comarca 

o Grupos ocupacionais con mellores perspectivas de emprego 

para seleccionar todos os grupos ocupacionais que cumpran con 

ambos os dous criterios. Deste xeito, elaboramos uns cadros-resumo 

por grandes sectores económicos que nos serven para ofrecer uns 

resultados conclusivos da situación particular descrita para cada 

comarca e perfilar así as perspectivas de emprego nesta provincia. 

Táboa-resumo sector primario  

SECTOR 
PRIMARIO 

COMARCAS  

Agrogandeiro Ordes, Terra de Melide, 
Xallas 

Actividades 
forestais 

Ortegal 

Pesca Barbanza, Bergantiños, 
Fisterra, Muros, Noia, 
Ortegal, Terra de Soneira 

 

O subsector primario que destaca nun maior número de comarcas, 

tanto polo volume de contratados como por unha baixa saturación 

do mercado de traballo, é a pesca. Certo é que para avaliar unha 

posible sobresaturación do mercado de traballo analizamos 

unicamente os demandantes recollidos nas oficinas de emprego de 

Galicia, polo que todas as persoas que demandan estas ocupacións 

e non estean anotadas nas anteditas oficinas non constarían para 

efectos deste cálculo. 

As outras dúas actividades teñen menos presenza, de feito o 

subsector forestal só se reflicte con bos resultados en Ortegal. As 

comarcas de Ordes e Betanzos tamén contan con boas perspectivas 
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aínda que o nivel de contratación non sitúa a estas ocupacións dentro 

das dez máis contratadas. 

 As actividades gandeiras aparecen tamén con boas perspectivas na 

comarca de Arzúa. 

Táboa-resumo sector secundario 

INDUSTRIA COMARCAS  

Industrias téxtiles A Barcala, Bergantiños, 
Xallas 

Industria 
alimentaria 

Barbanza, Muros, Terra de 
Soneira 

Madeira e moble Ordes, Terra de Soneira 

Fabricación 
mecánica 

Eume, O Sar 

 

A industria alimentaria que aparece salientada nas tres comarcas é 

a das conservas do peixe, que parece acadar este ano mellores 

resultados que en estudos pasados. Tamén aparece salientada nesta 

provincia a madeira e moble coa ocupación de carpinteiro. 

A fabricación mecánica aparece destacada noutras comarcas, aínda 

que as ocupacións non aparecen recollidas dentro das dez máis 

contratadas. Esta situación recóllese en Ordes, Ferrol e A Coruña.  

Situación similar repítese no referente á industria téxtil, destacando 

as comarcas de Terra de Melide e Fisterra. 

CONSTRUCIÓN COMARCAS  

Obra civil Arzúa, Barbanza, Ortegal, 
Terra de Melide e Terra de 
Soneira 

Albanelería Xallas 

 

Os peóns de obra civil e os operarios de movemento de terras 

acadan boas perspectivas nos territorios citados. Así mesmo, os 

peóns aparecen salientados noutras comarcas, aínda que non 

aparecen dentro dos dez grupos primarios máis contratados: A 

Barcala, Ferrol, Noia e O Sar. 

 

O sector servizos aparece especialmente salientado na área de 

restauración, concretamente nos camareiros asalariados e cociñeiros, 

e tamén os animadores turísticos e monitores socioculturais, e os 

transportes por estrada.  



 
 

17 

Táboa-resumo sector servizos 

SERVIZOS COMARCAS  

Restauración A Barcala, A Coruña, Arzúa, 
Barbanza, Bergantiños, 
Betanzos, Eume, Ferrol, 
Fisterra, Muros, Noia, Ordes, 
Ortegal, Santiago, Terra de 
Melide, Terra de Soneira, 
Xallas 

Animadores 
turísticos e 
socioculturais 

A Barcala, A Coruña, Arzúa, 
Santiago 

Administración e 
xestión 

A Barcala, A Coruña, Eume 

Comercio A Coruña, Noia, Santiago 

Transportes por 
estrada 

A Barcala, Betanzos, Noia, 
Terra de Melide 

Sanidade  Noia, Terra de Soneira 

Servizos de 
dependencia 

Arzúa, Muros 

Loxística e 
almacén 

Barbanza, Eume 

Formación Santiago 

 

Hai subsectores económicos salientables nalgunhas comarcas pero 

non incluídos na táboa anterior, ao non corresponderse con 

ocupacións situadas dentro das dez máis contratadas. Podemos citar 

as seguintes: 

- O subsector da seguridade presenta certa relevancia nas 

comarcas de Xallas, Terra de Melide e Ortegal.  

 

- O medio ambiente está reflectido nos clasificadores de 

escouras, operarios de punto limpo e recolledores de 

ferralla, e os recolledores de residuos con presenza nas 

comarcas do Sar e Muros.  

 

- As actividades físicas e deportivas aparecen salientadas en 

Barbanza e Ferrol,  mentres que a atención á infancia nas 

áreas metropolitanas da Coruña e Santiago.  
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PROVINCIA DE LUGO 

Esta provincia aparece integrada por 13 comarcas: A Fonsagrada, A 

Mariña Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental, A Ulloa, 

Chantada, Lugo, Meira, Os Ancares, Quiroga, Sarria, Terra Chá e 

Terra de Lemos.  

O volume de contratados aparece claramente marcado pola 

importante presenza da comarca de Lugo, que acada un 42% do 

total da provincia no ano 2012, superando nun punto porcentual a 

porcentaxe relativa reflectida no ano anterior. As tres comarcas 

marinenses logran un total dun 26% dos contratados. A Terra Chá 

ocupa o terceiro lugar en peso relativo do número de contratados na 

provincia reflectindo un 10% do total. 

Pola contra, hai outras comarcas que non acadan os 1.000 

contratados anuais, polo que o movemento contractual destas resulta 

pouco significativo. As comarcas con menor peso contractual son A 

Fonsagrada (327 contratados), Meira (473 contratados), Quiroga 

(489 contratados), A Ulloa (895 contratados) e Os Ancares (805 

contratados). De feito, a comarca de Fonsagrada presenta un volume 

contractual que non permite recomendar dez grupos ocupacionais 

con boas perspectivas, xa que a metodoloxía manexada esixe que 

ao menos haxa dez contratados anuais en cada un deles para que o 

resultado reflectido teña un certo rigor estatístico.  

Graficamente, a situación queda reflectida no seguinte gráfico de 

sectores, onde se evidencia o peso da comarca de Lugo: 

 

Independentemente do maior ou menor peso contractual, o que si 

observamos é que dentro das ocupacións máis contratadas existen 

unha serie de grupos ocupacionais cunha presenza reiterada ao 

longo das 13 comarcas.  
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En todas elas, e sen excepción, aparece dentro das máis contratadas 

o grupo ocupacional de camareiros asalariados, seguidos dos 

condutores asalariados de camións, vendedores en tendas e 

almacéns e persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares. En segundo termo, destacan tamén en 

gran medida os albaneis, os traballadores de coidados persoais a 

domicilio, os axudantes de cociña e os cociñeiros asalariados. 

Se contrapoñemos estes resultados cos obtidos ao aplicar a 

metodoloxía e determinar os grupos ocupacionais con mellores 

perspectivas de emprego, atopamos unanimidade nos camareiros 

asalariados e bos resultados tamén nos axudantes de cociña e 

cociñeiros. As outras ocupacións destacadas como as máis 

contratadas teñen presenza positiva en ao menos catro comarcas, 

mentres que a de albanel é a que presenta peores resultados 

debido á existencia dun número moi elevado de persoas que 

demandan traballar nesas ocupacións, o que indica unha 

sobresaturación do mercado de traballo.  

As ocupacións que, pola contra, rexistran unha menor saturación e 

presentan as mellores perspectivas a nivel xeral son os citados 

camareiros (moi por riba do resto das ocupacións), seguidos dos 

axudantes de cociña, condutores de autobuses e peóns agrícolas 

(agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns). En menor medida, 

podemos citar tamén os cociñeiros e os condutores de automóbiles, 

taxis e furgonetas.  

En calquera caso, cada comarca ten unhas certas peculiaridades que 

conforman as súas características socioeconómicas e a configuran, en 

maior ou menor medida, con respecto aos outros mercados de 

traballo locais.  

Se atendemos a cada caso individual, atopamos unha serie de 

grupos ocupacionais que presentan os resultados máis axeitados, ao 

sinalar grupos que se atopan dentro dos 10 máis contratados e 

ademais non presentan unha sobresaturación do mercado de traballo.  

Neste punto da análise é cando se aprecian en maior medida os 

diferentes resultados acadados nas 13 comarcas luguesas, ao 

salientar en cada caso uns grupos ocupacionais moi dispares. 

Cómpre destacar novamente o bo resultado xeneralizado dos 

camareiros asalariados, seguidos moi de lonxe polos axudantes de 

cociña e os peóns gandeiros. Emporiso, debemos incidir no feito de 

que cada comarca presenta resultados moi específicos que 

configuran as perspectivas de traballo de cada mercado de traballo 

local.  

Imos tratar de conxugar estes dous elementos: 

o Grupos ocupacionais máis contratados na comarca 

o Grupos ocupacionais con mellores perspectivas de emprego 

 

para seleccionar todos os grupos ocupacionais que cumpran 

con ambos os dous criterios e elaborar uns cadros- resumo 

por grandes sectores económicos que nos sirvan para 

presentar uns resultados conclusivos da situación particular 

descrita para cada comarca e perfilar así as perspectivas de 

emprego nesta provincia. 
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Táboa- resumo sector primario  

SECTOR PRIMARIO COMARCAS  

Agricultura Chantada, Meira, Quiroga, 
Terra de Lemos 

Gandaría A Fonsagrada, A Ulloa, 
Chantada, Meira, Terra Chá 

Actividades 
forestais 

A Fonsagrada, Meira, Os 
Ancares  

Pesca e acuicultura A Mariña Occidental  

 

O subsector primario que destaca nun maior número de comarcas, 

tanto polo volume de contratados como por unha baixa saturación 

do mercado de traballo, é o sector gandeiro. No entanto, a 

agricultura aparece tamén moi presente nas comarcas descritas e, en 

menor medida, en Sarria e Terra Chá onde arroxa boas 

perspectivas de emprego pero sen situarse dentro dos dez grupos 

primarios máis contratados.  

A acuicultura presenta bo resultado na comarca da Mariña 

Occidental. Na Mariña Oriental aparecen destacados os pescadores 

de altura pero sen situarse dentro das máis contratadas da comarca.  

En canto ás actividades forestais tamén habería que destacar o bo 

resultado reflectido na comarca de Terra de Lemos.  

Táboa- resumo sector secundario 

INDUSTRIA COMARCAS  

Industria 
alimentaria 

A Ulloa 

 

A industria non presenta gran relevancia nos resultados desta 

provincia. A industria alimentaria resulta a única salientable 

destacando tamén outras comarcas como Chantada, Os Ancares e 

Sarria, aínda que nestes casos non se corresponde cos dez grupos 

ocupacionais máis contratados.  

A panadería é a actividade máis reiterada na rama da 

alimentación.  

A fabricación mecánica aparece con boas perspectivas na Mariña 

Occidental e as industrias extractivas en Quiroga, pero en ambos os 

dous casos o número de contratados recollidos non xustifica a súa 

inclusión na táboa anterior.  

A construción aparece timidamente dentro das ocupacións con boas 

perspectivas, aínda que nunha serie de áreas que recollemos na 

táboa seguinte: 
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EDIFICACIÓN E 
OBRA CIVIL 

COMARCAS  

Obra civil A Fonsagrada 

Encofrado A Ulloa 

Albanelería Quiroga 

 

O sector servizos resulta moi diverso dependendo da comarca de 

que se trate, aínda que a área de restauración aparece salientada 

de xeito unánime.  

Táboa-resumo sector servizos 

SERVIZOS COMARCAS  

Restauración A Fonsagrada, A Mariña 
Central, A Mariña Occidental, 
A Mariña Oriental, A Ulloa, 
Chantada, Lugo, Meira, Os 
Ancares, Quiroga, Sarria, Terra 
Chá e Terra de Lemos 

Transportes por 
estradas 

A Fonsagrada, Meira, Os 
Ancares, Terra de Lemos 

Comercio A Fonsagrada, A Mariña 
Oriental, A Ulloa 

Sanidade  Terra de Lemos 

Loxística e 
almacén 

A Mariña Oriental, Chantada 

Servizos de 
dependencia 

A Fonsagrada, Chantada, 
Meira, Os Ancares, Sarria 

Animación 
comunitaria 

A Mariña Central 

Servizos de 
limpeza 

A Mariña Central, A Mariña 
Oriental, A Ulloa, Chantada 

Administración e 
xestión 

Lugo 

Seguridade Quiroga 
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Nesta provincia os servizos de dependencia teñen unha maior 

repercusión que noutras como consecuencia do envecellemento 

poboacional. Tamén aparecen destacadas estas ocupacións en Lugo 

e Quiroga, aínda que non entre as dez máis contratadas. 

O transporte por estrada aparece tamén moi destacado debendo 

de citar o resultado da Mariña Central, A Ulloa, Lugo, Sarria e Terra 

Chá. O comercio destaca, non só nas comarcas salientadas na táboa, 

senón tamén en Lugo, Sarria, Terra Chá, A Mariña Occidental e 

Terra de Lemos. 

 

PROVINCIA DE OURENSE 

Esta provincia aparece integrada por 12 comarcas: A Limia, Allariz-

Maceda, Baixa Limia, O Carballiño, O Ribeiro, Ourense, Terra de 

Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Valdeorras, Verín e 

Viana.  

O volume de contratados aparece claramente marcado pola 

importante presenza da comarca de Ourense, que acada un 57% 

do total na provincia no ano 2012, seguida a moita distancia pola 

comarca de Valdeorras, cun 9% dos contratados ourensáns. 

Graficamente, a situación queda reflectida no seguinte gráfico de 

sectores, onde se evidencia o peso da comarca de Ourense: 

 

 

As comarcas con menor peso contractual son: Terra de Caldelas (207 

contratados), Terra de Trives (372 contratados), Baixa Limia (435 

contratados) e Viana (726 contratados). De feito, tanto a Baixa 

Limia como Terra de Caldelas non presentan dez grupos primarios 

con boas perspectivas xa que, o baixo movemento contractual non 

permite obter este número de recomendacións.  
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Independentemente do maior ou menor peso contractual das 

comarcas, o que si atopamos é que dentro das ocupacións máis 

contratadas aparecen unha serie de grupos ocupacionais cunha 

presenza reiterada ao longo das 12 comarcas.  

En todas elas, e sen excepción, aparecen dentro das máis 

contratadas os grupos ocupacionais de camareiros asalariados e o de 

persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares, seguidos dos vendedores en tendas e almacéns, 

traballadores dos coidados persoais a domicilio, condutores 

asalariados de camións e os cociñeiros asalariados. En segundo 

termo, destacan tamén en gran medida os albaneis, peóns agrícola 

(agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) e os traballadores 

dos coidados ás persoas en servizos de saúde. 

Non obstante, se contrapoñemos estes resultados cos obtidos ao 

aplicar a metodoloxía e determinar os grupos ocupacionais con 

mellores perspectivas de emprego, habería coincidencias na 

ocupación referida de camareiros asalariados, como vén sendo 

habitual tamén nas outras provincias, e tamén en gran medida cos 

traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde e os 

condutores de camións. O resto das ocupacións máis contratadas, 

aparecen salientadas nalgunha comarca, coa excepción dos 

vendedores en tendas e almacéns debido á existencia dun número 

moi elevado de persoas que demandan traballar nesas ocupacións, 

o que indicaría unha sobresaturación do mercado de traballo.  

As ocupacións que, pola contra, presentan unha menor saturación no 

mercado de traballo e presentan as mellores perspectivas a nivel 

xeral son os camareiros, seguidos dos traballadores dos coidados ás 

persoas en servizos de saúde (ambos os dous incluídos dentro das 

ocupacións máis contratadas). En menor medida, podemos citar 

tamén os axudantes de cociña, monitores de actividades recreativas 

e de entretemento, e os traballadores dos servizos de protección e 

seguridade.  

En calquera caso, cada comarca presenta unhas certas 

peculiaridades que conforman as súas características 

socioeconómicas e a configuran, en maior ou menor medida, con 

respecto aos outros mercados de traballo locais.  

Se atendemos a cada caso individual, atopamos unha serie de 

grupos ocupacionais que presentan os resultados máis axeitados, ao 

sinalar grupos que se atopan dentro dos 10 máis contratados e 

ademais non presentan unha sobresaturación do mercado de traballo.  

Neste punto da análise é cando se aprecian en maior medida os 

diferentes resultados acadados nas 12 comarcas ourensás, ao 

salientar en cada caso uns grupos ocupacionais moi dispares. Hai 

que destacar novamente o bo resultado dos camareiros 

asalariados, dos traballadores dos coidados ás persoas en 

servizos de saúde e dos condutores de camións. No entanto, 

debemos incidir no feito de que cada comarca presenta resultados 

moi específicos que configuran as perspectivas de traballo de cada 

mercado de traballo local.  

Imos tratar de conxugar estes dous elementos: 

o Grupos ocupacionais máis contratados na comarca 
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o Grupos ocupacionais con mellores perspectivas de emprego 

para seleccionar todos os grupos ocupacionais que cumpran con 

ambos os dous criterios e elaborar uns cadros-resumo por grandes 

sectores económicos que nos sirvan para presentar uns resultados 

conclusivos da situación particular descrita para cada comarca e 

perfilar así as perspectivas de emprego nesta provincia. 

Táboa-resumo sector primario  

SECTOR 
PRIMARIO 

COMARCAS  

Agricultura O Ribeiro, Terra de Caldelas, 
Terra de Trives 

Gandería A Limia, Allariz- Maceda, 
Terra de Caldelas  

Actividades 
forestais 

Terra de Trives 

 

O subsectores primarios de agricultura e gandería aparecen 

incluídos tanto polo seu volume de contratados como por unha baixa 

saturación do mercado de traballo.  

A actividade gandeira sobresae tamén na Terra de Celanova, aínda 

que non aparece dentro dos dez grupos ocupacionais máis 

contratados. Esta mesma situación reflíctese na Limia e en Allariz- 

Maceda no que respecta á actividade agraria. 

Táboa-resumo sector secundario 

INDUSTRIA COMARCAS  

Madeira e moble O Carballiño 

 

No Carballiño aparecen tamén salientados os peóns das industrias 

manufactureiras, e en menor medida tamén aparece recollido o 

grupo de operadores de máquinas de branquexar, tinguir, estampar 

e rematar téxtiles, aínda que non aparece dentro dos dez máis 

contratados. 

O sector de edificación aparece salientado na seguinte táboa: 

EDIFICACIÓN E 
OBRA CIVIL 

COMARCAS  

Albanelería Terra de Trives, Viana 
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Obra civil Verín 

 

A comarca de Valdeorras tamén conta con ocupacións desta familia 

con boas perspectivas de emprego aínda que non aparecen dentro 

das dez ocupacións máis contratadas.  

Táboa-resumo sector servizos 

SERVIZOS COMARCAS  

Restauración A Limia, Allariz- Maceda, 
Baixa Limia, O Carballiño, 
Ourense, Terra de Caldelas, 
Terra de Celanova, Terra de 
Trives, Valdeorras, Verín, 
Viana 

Comercio O Ribeiro, Terra de Celanova  

Animadores 
socioculturais 

Baixa Limia, Terra de Trives 

Servizos de 
dependencia 

Allariz- Maceda, Baixa Limia, 
Ourense, Terra de Caldelas, 

Terra de Celanova, Viana 

Servizos de 
limpeza 

Baixa Limia, Terra de Caldelas, 
Terra de Trives  

Seguridade Terra de Caldelas 

Sanidade Terra de Caldelas 

Transportes por 
estrada 

Allariz- Maceda, O Carballiño, 
O Ribeiro, Terra de Trives, 
Viana 

Formación Verín 

 

O sector servizos aparece especialmente destacado na área de 

restauración, concretamente nos camareiros asalariados, seguido da 

dependencia. 

Hai outras comarcas con bos resultados nos sectores anteriores, aínda 

que o seu volume contractual non sitúa as ocupacións dentro das dez 

máis contratadas.  

Esta circunstancia repítese en actividades que non son incluídas na 

táboa anterior, como a imaxe persoal nas comarcas da Limia, O 

Carballiño e Verín; ou en administración e xestión, en Ourense, 
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Valdeorras e Terra de Celanova, por citar algunhas das máis 

repetidas.  

 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Esta provincia aparece integrada por dez comarcas: A Paradanta, 

Caldas, O Baixo Miño, O Condado, Deza, O Morrazo, O Salnés, 

Pontevedra, Tabeirós-Terra de Montes e Vigo.  

A comarca de Vigo acada a metade dos contratados, deixando 

patente o seu peso económico laboral dentro da provincia 

pontevedresa. 

Cómpre salientar tamén que O Salnés se sitúa un punto por enriba 

da comarca de Pontevedra, superando tamén ao número de 

contratados rexistrados nas áreas metropolitanas de Ferrol e Lugo.  

A comarca do Morrazo acada un 7% converténdose na cuarta 

comarca en porcentaxe de persoas contratadas ao longo do 2012 e 

seguida a certa distancia polo Baixo Miño. 

A Paradanta é a única área territorial que non acada os 1.000 

contratados anuais (932 contratados), presentando a menor 

porcentaxe relativa.   

Graficamente, a situación queda reflectida no seguinte gráfico de 

sectores: 

 

Independentemente do maior ou menor peso contractual, o que si 

observamos é que dentro das ocupacións máis contratadas aparecen 

unha serie de grupos ocupacionais cunha presenza reiterada ao 

longo das dez comarcas.  
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En todas elas, e sen excepción, aparecen dentro dos máis 

contratados os grupos ocupacionais de camareiros asalariados, 

vendedores en tendas e almacéns, peóns das industrias manufactureiras 

e persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares. En segundo termo, destacan tamén os albaneis e os 

condutores asalariados de camións.  

Porén, se contrapoñemos estes resultados cos obtidos ao aplicar a 

metodoloxía e determinar os grupos ocupacionais con mellores 

perspectivas de emprego, non atopamos grandes coincidencias agás 

no caso dos camareiros asalariados que aparecen cunha boa 

perspectiva xeneralizada. As ocupacións máis contratadas, salvo 

excepcións puntuais, non aparecen dentro das máis recomendables 

debido á existencia dun número moi elevado de persoas que 

demandan traballar nesas ocupacións, o que indicaría unha 

sobresaturación do mercado de traballo.  

As ocupacións que, pola contra, presentan unha menor saturación e 

presentan as mellores perspectivas a nivel xeral son os camareiros 

asalariados e os axudantes de cociña, seguidos moi de lonxe por un 

nutrido grupo de ocupacións que aparecen salientadas en ao menos 

tres comarcas: peóns forestais, peóns agrícolas (agás en hortas, 

invernadoiros, viveiros e xardíns), traballadores das industrias do 

peixe, monitores de actividades recreativas, empregados 

administrativos con tarefas de atención ao público, pescadores de 

altura, mantedores de edificios e profesores e profesionais do ensino 

(inclúe aos formadores ocupacionais). 

En calquera caso, cada comarca presenta unhas certas 

peculiaridades que conforman as súas características 

socioeconómicas e a configuran, en maior ou menor medida, con 

respecto aos outros mercados de traballo locais.  

Se atendemos a cada caso individual, atopamos unha serie de 

grupos ocupacionais que presentan os resultados máis axeitados, ao 

sinalar grupos que se atopan dentro dos 10 máis contratados e 

ademais non presentan unha sobresaturación do mercado de traballo.  

Neste punto da análise é cando se aprecian en maior medida os 

diferentes resultados acadados nas dez comarcas pontevedresas, ao 

salientar en cada caso uns grupos ocupacionais moi dispares. De 

feito, o único grupo ocupacional que se repite son os camareiros, e 

en menor medida, os axudantes de cociña. No entanto, debemos 

incidir no feito de que cada comarca presenta resultados moi 

específicos que configuran as perspectivas de traballo de cada 

mercado de traballo local.  

Imos tratar de conxugar estes dous elementos: 

o Grupos ocupacionais máis contratados na comarca 

o Grupos ocupacionais con mellores perspectivas de emprego 

para seleccionar todos os grupos ocupacionais que cumpran con 

ambos os dous criterios e elaborar uns cadros-resumo por grandes 

sectores económicos que nos sirvan para presentar uns resultados 

conclusivos da situación particular descrita para cada comarca e 

perfilar así as perspectivas de emprego nesta provincia. 
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Táboa-resumo sector primario  

SECTOR 
PRIMARIO 

COMARCAS  

Agricultura A Paradanta, O Salnés 

Pesca O Morrazo 

 

O subsector primario que destaca nun maior número de comarcas, 

tanto polo volume de contratados como por unha baixa saturación 

do mercado de traballo, é a agricultura. As comarcas do Baixo 

Miño, Deza, Pontevedra e Caldas tamén presentan ocupacións 

agrarias con boas perspectivas de emprego, pero non aparecen 

dentro dos dez grupos ocupacionais máis contratados. Esta mesma 

circunstancia prodúcese no subsector forestal nas comarcas de 

Tabeirós- Terra de Montes, A Paradanta e O Baixo Miño. 

Táboa-resumo sector secundario 

INDUSTRIA COMARCAS  

Industria 
alimentaria 

Caldas, O Baixo Miño, O 
Condado, O Salnés 

Madeira e moble Tabeirós- Terra de Montes,  

Fabricación 
mecánica 

Vigo 

 

A industria aparece claramente inclinada cara á industria 

alimentaria especialmente as conserveiras e a industria do viño. 

Atopamos outras comarcas onde tamén presentan boas perspectivas 

de emprego, aínda que o volume contractual destas ocupacións non 

as sitúa entre as dez máis contratadas, tal sería o caso da industria 

conserveira en Pontevedra e as cárnicas en Deza. 

EDIFICACIÓN E 
OBRA CIVIL 

COMARCAS  

Albanelería O Morrazo 

Obra civil O Morrazo 

 

Cómpre salientar os resultados positivos da construción no Morrazo, 

sector que na actualidade non está ofrecendo boas perspectivas de 

emprego en Galicia. 
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Táboa-resumo sector servizos 

SERVIZOS COMARCAS  

Restauración A Paradanta, Caldas, O 
Condado, Deza, O Morrazo, O 
Salnés, Pontevedra,  Tabeirós- 
Terra de Montes, Vigo 

Animadores 
socioculturais 

Pontevedra 

Comercio Deza, Pontevedra, Vigo 

Transporte por 
estradas 

O Condado, Deza 

Loxística e 
almacén 

O Morrazo,  

Dependencia A Paradanta,  O Condado, 
Deza,  

Formación Tabeirós- Terra de Montes  

 

A restauración resulta o subsector máis destacado como vén sendo a 

tónica habitual nas catro provincias galegas. 

Os animadores turísticos e socioculturais tamén aparecen 

relacionados con boas perspectivas nas comarcas de Caldas e O 

Morrazo, aínda que non aparecen dentro dos dez grupos 

ocupacionais máis contratados. O mesmo sucede coa administración 

e xestión no Salnés, Tabeirós- Terra de Montes e O Condado, ou a 

seguridade en Pontevedra e Tabeirós (subsectores que non están 

incluídos na táboa anterior ao non situar as súas ocupacións dentro 

das dez máis contratadas). 
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RESULTADOS POR COMARCAS 

Podemos concluír que as ocupacións máis contratadas nunha comarca 

non teñen por que coincidir coas ocupacións que ofrecen mellores 

perspectivas para atopar un traballo, xa que, malia ser certo que o 

volume contractual se dirixe cara a esas actividades económicas, o 

mercado de traballo pódese atopar sobresaturado ao se teren 

rexistradas moitas demandas de emprego.  

 

 

 

A situación idónea preséntase cando equilibramos ambos os aspectos 

e aparecen grupos ocupacionais dentro dos máis contratados e 

ademais o mercado de traballo non está sobresaturado, 

circunstancia que se repite fundamentalmente no caso dos 

camareiros asalariados, aparecendo como as ocupacións que 

mostran, en xeral, un mellor posicionamento nos mercados de 

traballo locais.  

Aínda que non hai que eludir a realidade contractual, á hora de 

tratar de inserir e/ou reinserir os demandantes de emprego, é 

interesante apuntar cara a outras ocupacións que poden indicar 

novas saídas profesionais e reorientar os itinerarios profesionais ás 

persoas que están a buscar traballo. De feito, no sector do comercio 

aparecen os teleoperadores ou axentes comerciais en áreas 

metropolitanas como Vigo, en detrimento dos habituais vendedores 

en tendas e almacéns. Así mesmo, apréciase un auxe das ocupacións 

elementais de peonaxe, circunstancia que se aprecia concretamente 

nas actividades de cociña, aparecendo os axudantes con mellores 

perspectivas de emprego que os propios cociñeiros. 

En cada comarca resáltanse noutra cor os grupos máis contratados 

que, ademais, cumpren cos requisitos metodolóxicos descritos e 

cumpren co requisito de amosaren boas perspectivas de emprego. 

As comarcas aparecen ordenadas por provincias e, dentro destas, 

por orde alfabética.  

Como quedou explicado na introdución, atopamos comarcas con 

baixo movemento contractual que non permiten desenvolver a 

Máis 
contratadas 

Menos 
sobresaturadas 
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metodoloxía na súa totalidade e presentar dez grupos ocupacionais 

con boas perspectivas.  
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COMARCA DA BARCALA (A Baña e Negreira) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Albaneis 

 Camareiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Caixeiros e vendedores de billetes (agás bancos) 

 Conserxes de edificios 

 

 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Conserxes de edificios 

 Pintores e empapeladores 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns de obras públicas 

 Camareiros asalariados 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 
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COMARCA DA CORUÑA (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros e Sada) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Camareiros asalariados 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Promotores de venda 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Peóns de industrias manufactureiras 

 Teleoperadores 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 

 

 Camareiros asalariados 

 Promotores de venda 

 Teleoperadores 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 

 Empregados de servizos de correos (agás empregados de 

mostrador) 

 Montadores de estruturas metálicas 

 Azafatos de terra 
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COMARCA DE ARZÚA (Arzúa, Boimorto, O Pino e Touro) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes5 

 Condutores asalariados de camións 

 Empregados domésticos 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar de 

movemento de materiais 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar de 

movemento de materiais 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Axudantes de cociña 

 Peóns de obras públicas 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Peóns gandeiros 

 

                                                 
5 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE BARBANZA (Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e Ribeira) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Camareiros asalariados 

 Matachíns e traballadores das industrias cárnicas 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Albaneis 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria 

similar de movemento de materiais 

 Pescadores de altura 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Camareiros asalariados 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria de 

materiais 

 Pescadores de altura 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 

 Cociñeiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Condutores asalariados de camións 

 Bañistas- socorristas 
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COMARCA DE BERGANTIÑOS (Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laxe, A Laracha, Malpica de 

Bergantiños e Ponteceso) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos 

 Xastres, modistos, peleteiros e sombreireiros 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns  

 Condutores asalariados de camións 

 Operadores de máquinas de branquexar, tinguir, estampar e 

rematar téxtiles  

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Xastres, modistos, peleteiros e sombreireiros 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 

 Cociñeiros asalariados 

 Axudantes de cociña 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Fontaneiros 

 Enfermeiros non especializados 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 
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COMARCA DE BETANZOS (Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, 

Vilasantar e Vilarmaior) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Outras ocupacións elementais6 

 Condutores asalariados de camións 

 Albaneis 

 Cociñeiros asalariados 

 Axudantes de cociña 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Condutores asalariados de camións 

 Cociñeiros asalariados 

 Axudantes de cociña 

 Caixeiros e vendedores de billetes (agás bancos) 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes7 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público 

non clasificados noutras epígrafes 

 Peóns forestais e da caza 

 Condutores asalariados de automóbiles 

 

                                                 
6 Inclúe ocupacións como: acomodadores, aparcacoches, empregados de gardarroupa, porteiros de espectáculo. 
7 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE EUME (Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Chapistas e caldeireiros 

 Soldadores e oxicortadores 

 Condutores asalariados de camións 

 Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e 

das enxeñerías8 

 

 Camareiros asalariados 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Chapistas e caldeireiros 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Enfermeiros non especializados  

 Montadores de estruturas metálicas 

 Axudantes de cociña 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

                                                 
8 Inclúe fundamentalmente técnicos das artes gráficas e da industria téxtil. 
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COMARCA DE FERROL (Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, As 

Somozas e Valdoviño)  

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Cociñeiros asalariados 

 Montadores de estruturas metálicas 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Albaneis 

 Soldadores e oxicortadores 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes9 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes10 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Instrutores de actividades deportivas 

 Outro persoal de limpeza11 

 Peóns de obras públicas 

 Mecánicos e axustadores de maquinaria naval e ferroviaria 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

                                                 
9 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación aberta e a distancia.  
10 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
11 Limpadores-mantedores de piscina. 
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COMARCA DE FISTERRA (Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns de obras públicas 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Cociñeiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Oficiais, operarios e artesáns doutros oficios non clasificados 

baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 

 Camareiros asalariados 

 Cociñeiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Axudantes de cociña 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 

 Vendedores a domicilio 

 Axentes e representantes comerciais 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 
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COMARCA DE MUROS (Carnota e Muros)  

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Camareiros asalariados 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Albaneis 

 Peóns agropecuarios 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos 

 Cociñeiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Camareiros asalariados 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Recolledores de residuos 

 Peóns da acuicultura 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Cociñeiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 
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COMARCA DE NOIA (Lousame, Noia, Outes e Porto do Son) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Cociñeiros asalariados 

 Enfermeiros non especializados 

 Peóns da pesca 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Cociñeiros asalariados 

 Enfermeiros non especializados 

 Peóns da minaría, canteiras e outras industrias extractivas 

 Axudantes de cociña 

 Outro persoal de limpeza12 

 Peóns de obras públicas 

 

 
                                                 
12 Limpadores-mantedores de piscina. 
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COMARCA DO SAR (Dodro, Padrón e Rois) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Operadores en instalacións para a obtención e 

transformación de metais 

 Montadores de estruturas metálicas 

 Condutores asalariados de camións 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 

 Operadores en instalacións para a obtención e transformación 

de metais 

 Condutores asalariados de camións 

 Cociñeiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Axentes e representantes comerciais 

 Peóns de obras públicas 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non 

clasificados baixo outras epígrafes13 

 Axustadores e operadores de máquinas-ferramenta 

 Clasificadores de escouras, operarios de punto limpo e 

recolledores de ferralla 

 

                                                 
13 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros, montadores de andamios, cercados e toldos, 
portlandistas, poceiros de redes de saneamento e traballadores da construción a grandes alturas.  
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COMARCA DE ORDES (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Albaneis 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Condutores asalariados de camións 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Operadores de maquinaria agrícola móbil 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 

 Camareiros asalariados 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Operadores de maquinaria agrícola móbil 

 Soldadores e oxicortadores 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Axudantes de cociña 

 Instaladores de cerramentos metálicos e carpinteiros metálicos 

(agás montadores de estruturas metálicas) 

 Montadores de estruturas metálicas 

 Peóns forestais e da caza 

 Bañistas- socorristas 
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COMARCA DE ORTEGAL (Cerdido, Mañón, Ortigueira e Cariño) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Peóns de obras públicas 

 Peóns da pesca 

 Peóns forestais e da caza 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns de obras públicas 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Ordenanzas 

 Axudantes de cociña 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Vixilantes de seguridade e similares habilitados para ir 

armados 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes14 

 Pescadores de altura 

 Peóns forestais e da caza 

 

 

 

                                                 
14 Inclúe aos técnicos en protección civil. 
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COMARCA DE SANTIAGO (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Cociñeiros asalariados 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes15 

 Albaneis 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Cociñeiros asalariados 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Axudantes de cociña 

 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 

 Asistentes de dirección e administrativos 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 Profesores de universidades e outro ensino superior (agás 

formación profesional) 

                                                 
15 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 



 
 

47 

COMARCA DE TERRA DE MELIDE (Melide, Santiso, Sobrado e Toques) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Condutores asalariados de camións 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares  

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns gandeiros 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns de obras públicas 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns gandeiros 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns de obras públicas  

 Fontaneiros 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes16 

 Condutores asalariados de camións 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Costureiros á man, bordadores e afíns 

 

 

                                                 
16 Inclúe aos técnicos en protección civil. 
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COMARCA DE TERRA DE SONEIRA (Camariñas, Vimianzo e Zas) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados  

 Pescadores de altura 

 Traballadores das industrias do peixe  

 Albaneis 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Enfermeiros non especializados 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e 

equipos similares 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Enfermeiros non especializados 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos 

similares 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Cociñeiros asalariados 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Axudantes de cociña 
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COMARCA DE XALLAS (Mazaricos e Santa Comba) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Albaneis 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Peóns de obras públicas 

 Operadores de maquinaria agrícola móbil 

 Condutores asalariados de camións 

 Axudantes de cociña  

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 

 Camareiros asalariados 

 Operadores de máquinas de coser e bordar 

 Operadores de maquinaria agrícola móbil 

 Axudantes de cociña 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes17 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes18 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Limpador en seco á man e afíns 

 Mecánicos e axustadores de vehículos de motor 

 Albaneis 

 

                                                 
17 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
18 Inclúe aos técnicos en protección civil. 
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COMARCA DA FONSAGRADA (Baleira, A Fonsagrada e Negreira de Muñiz) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do 

medio natural 

  Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Albaneis 

 Vendedores en tendas e almacéns  

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns gandeiros 

 Peóns de obras públicas 

 Operadores de maquinaria forestal móbil 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do 

medio natural 

 Condutores asalariados de camións 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Peóns de obras públicas 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 

 

(*) Esta comarca non recolle dez grupos ocupacionais 

dentro dos grupos con mellores perspectivas, xa que os grupos 

que cumpren cos requisitos metodolóxicos deben contar, polo 

menos, cun mínimo de dez contratados anuais. Na Fonsagrada 

non atopamos grupos que cumpran este requisito agás os oito 

reflectidos. 
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COMARCA DA MARIÑA CENTRAL (Alfoz, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, O Valadouro e Burela) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Axudantes de cociña 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Condutores asalariados de camións 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Albaneis 

 

 Camareiros asalariados 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Cociñeiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Bañistas- socorristas 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes19 

 Outro persoal de limpeza20 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e 

bancarios 

                                                 
19 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
20 Limpadores-mantedores de piscina. 
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COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTAL (Cervo, Xove, Ourol, O Vicedo e Viveiro)  

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Pescadores de altura 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Cociñeiros asalariados 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares  

 Peóns de industrias manufactureiras 

 Peóns da acuicultura 

 Condutores asalariados de camións 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos 

 

 Camareiros asalariados 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns da acuicultura 

 Axudantes de cociña 

 Enfermeiros non especializados 

 Técnicos en instalacións de produción de enerxía 

 Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial 

 Xefes e oficiais de máquinas 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Caixeiros e vendedores de billetes (agás bancos) 
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COMARCA DA MARIÑA ORIENTAL (Barreiros, A Pontenova, Ribadeo e Trabada) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Axudantes de cociña 

 Cociñeiros asalariados 

 Albaneis 

 Bañistas- socorristas 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do 

medio natural 

 Condutores asalariados de camións 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Axudantes de cociña 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Instrutores de actividades deportivas 

 Recepcionistas (agás de hoteis) 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo 

outras epígrafes21 

 Pescadores de altura 

 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 

 
                                                 
21 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
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COMARCA DA ULLOA (Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e 

traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Peóns de obras públicas 

 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 Peóns gandeiros 

 Albaneis 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e 

traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 Peóns gandeiros 

 Cociñeiros asalariados 

 Traballadores cualificados na avicultura e na cunicultura 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Vendedores en tendas e almacéns 
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COMARCA DE CHANTADA (Carballedo, Chantada e Taboada) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Condutores asalariados de camións 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Peóns gandeiros 

 Albaneis 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Cociñeiros asalariados 

 Enfermeiros non especializados 

 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros 

 Operadores de maquinaria agrícola móbil 
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COMARCA DE LUGO (Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Condutores asalariados de camións 

 Empregados domésticos 

 Axudantes de cociña 

 Peóns forestais e da caza 

 Cociñeiros asalariados 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes22 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Camareiros asalariados 

 Axudantes de cociña 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Empregados de servizos de correos (agás empregados de mostrador) 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Caixeiros e vendedores de billetes (agás bancos) 

 Promotores de venda 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e bancarios 

 Escaiolistas 

 

                                                 
22 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia.  
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COMARCA DE MEIRA (Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Peóns gandeiros 

 Condutores asalariados de camións 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Axudantes de cociña 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Peóns forestais e da caza 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns gandeiros 

 Axudantes de cociña 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Peóns forestais e da caza 

 Vendedores en tendas e almacéns 
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COMARCA DOS ANCARES (Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro e Baralla) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns forestais e da caza 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns de obras públicas 

 Albaneis 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes23 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 

 Camareiros asalariados 

 Condutores asalariados de camións 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 

 Operadores de maquinaria forestal móbil 

 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros 

 Peóns forestais e da caza 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 

                                                 
23 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE QUIROGA (Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Soldadores e oxicortadores 

 Albaneis 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Chapistas e caldeireiros 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes24 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Canteiros, tronzadores, labradores e gravadores de pedras 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Cociñeiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes25 

 Peóns da minería, canteiras e outras industrias extractivas 

 Enfermeiros non especializados 

 Albaneis 

                                                 
24 Inclúe aos técnicos en protección civil. 
25 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE SARRIA (O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Condutores asalariados de camións 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes26 

 Cociñeiros asalariados 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Axudantes de cociña 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Albaneis 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Perruqueiro 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Axentes e representantes comerciais 

 Traballadores do tratamento do leite e elaboración de produtos 

lácteos (incluídos xeados) 

 

                                                 
26 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE TERRA CHÁ (Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Xermade, Guitiriz, Muras, A Pastoriza e 

Vilalba) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Condutores asalariados de camións 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Albaneis 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Axudantes de cociña 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns gandeiros 

 Axudantes de cociña 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Axentes e representantes comerciais 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes27 

 Especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns 

 

                                                 
27 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
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COMARCA DE TERRA DE LEMOS (Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao e Sober) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Enfermeiros non especializados 

 Condutores asalariados de camións 

 Axudantes de cociña 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Enfermeiros non especializados 

 Condutores asalariados de camións 

 Axudantes de cociña 

 Auxiliares de enfermaría de atención primaria 

 Axentes e representantes comerciais 

 Pintores e empapeladores 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 Condutores de autobuses e tranvías 



 
 

63 

P
R

O
V

IN
C

IA
 D

E
 O

U
R

E
N

S
E
 

COMARCA DA LIMIA (Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Xinzo de Limia, A Porqueira, Rairiz de Veiga, 

Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio e Vilar de Santos) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares  

 Condutores asalariados de camións 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e 

equipos similares 

 Peóns gandeiros 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao 

público non clasificados baixo outras epígrafes 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns gandeiros 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción28 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Perruqueiros 

 Electricistas da construción e afíns 

 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Técnicos en construción 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes29 

                                                 
28 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros e traballadores da construción a grandes alturas. 
29 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
 



 
 

64 

COMARCA DE ALLARIZ-MACEDA (Allariz, Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, 

Maceda e Paderne de Allariz) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non clasificados 

baixo outras epígrafes30 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Axudantes de cociña 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Condutores asalariados de camións 

 Axudantes de cociña 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes31 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e 

equipos similares 

 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns 

 Peóns forestais e da caza 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 

                                                 
30 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 
31 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais.  
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COMARCA DA BAIXA LIMIA (Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Outro persoal de limpeza32 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes33 

 Cociñeiros asalariados 

 Empregados domésticos 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Animadores comunitarios 

 

 Camareiros asalariados 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Animadores comunitarios 

 Peóns forestais e da caza 

 Enfermeiros non especializados 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Cociñeiros asalariados 

 Outro persoal de limpeza 

 

                                                 
32 Limpadores-mantedores de piscinas. 
33 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 

(*) Esta comarca non recolle dez grupos ocupacionais 

dentro dos grupos con mellores perspectivas, xa que os grupos 

que cumpren cos requisitos metodolóxicos deben contar, polo 

menos, cun mínimo de dez contratados anuais. Na Baixa Limia 

non atopamos grupos que cumpran este requisito agás os nove 

reflectidos. 
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COMARCA DO CARBALLIÑO (Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San 

Cristovo de Cea) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Condutores asalariados de camións 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de 

taboleiros e de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a 

cortiza 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Pintores nas industrias manufactureiras 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e 

de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a cortiza 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 

 Perruqueiros 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes34 

 Axudantes de cociña 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non clasificados 

baixo outras epígrafes35 

 Operadores de máquinas de branquexar, tinguir, estampar e rematar 

téxtiles 

                                                 
34 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais.  
35 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 
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COMARCA DO RIBEIRO (Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, 

Melón e Ribadavia) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes36 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Axentes e representantes comerciais 

 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados 

baixo outras epígrafes 

 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 

 Axentes e representantes comerciais 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes37 

 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (agás en hortas 

invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non clasificados baixo 

outros epígrafes38 

 Recepcionistas de hoteis 

 Canteiros, tronzadores, labradores e gravadores de pedras 

                                                 
36 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
37 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación aberta e a distancia. 
38 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 
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COMARCA DE OURENSE (Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar, A 

Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Condutores asalariados de camións 

 Peóns forestais e da caza 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Empregados domésticos 

 Cociñeiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes39 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes40 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Empregados de servizos de correos (agás empregados do mostrador) 

 Enfermeiros non especializados 

 Animadores comunitarios 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos 

similares 

                                                 
39 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
40 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación aberta e a distancia. 
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COMARCA DE TERRA DE CALDELAS (Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e A Teixeira) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Peóns agropecuarios 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes41 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Peóns de obras públicas 

 Axudantes de cociña 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns agropecuarios 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Camareiros asalariados 

 

                                                 
41 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 

(*) Esta comarca non recolle dez grupos ocupacionais 

dentro dos grupos con mellores perspectivas, xa que os grupos 

que cumpren cos requisitos metodolóxicos deben contar, polo 

menos, cun mínimo de dez contratados anuais. En Terra de 

Caldelas non atopamos grupos que cumpran este requisito agás 

os seis reflectidos. 
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COMARCA DE TERRA DE CELANOVA (A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, 

Quintela de Leirado, Ramirás e Verea) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Empregados domésticos 

 Cociñeiros asalariados 

 Albaneis 

 Promotores de venda 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes42 

 

 Camareiros asalariados 

 Promotores de venda 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes43 

 Peóns gandeiros 

 Outro persoal de limpeza44 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Peóns de obras públicas 

                                                 
42 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
43 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 
44 Limpadores-mantedores de piscinas. 
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COMARCA DE TERRA DE TRIVES (Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán de Río) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Condutores asalariados de camións 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Peóns da construción de edificios 

 Albaneis 

 Profesionais do traballo e a educación social 

 Peóns forestais e da caza 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Condutores asalariados de camións 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Albaneis 

 Profesionais do traballo e a educación social 

 Peóns forestais e da caza 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns da construción de edificios 

 Auxiliares de enfermaría hospitalaria 
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COMARCA DE VALDEORRAS (O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A 

Rúa, Rubia, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Camareiros asalariados 

 Operadores en instalacións para a preparación de minerais e rochas 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Condutores asalariados de camións 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares 

 Operadores en instalacións para a obtención e transformación de metais 

 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Camareiros asalariados 

 Azafatos de terra 

 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 

 Aplicadores de revestimentos de pasta e morteiro 

 Empregados de control de persoal e nóminas 

 Supervisores da construción 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Xefes de sección de tendas e almacéns 

 Sondistas e traballadores afíns 
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COMARCA DE VERÍN (Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Albaneis 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Condutores asalariados de camións 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos 

similares 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes45 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipos 

similares 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes 

 Perruqueiros 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non 

clasificados baixo outras epígrafes46 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes47 

 Bañistas- socorristas 

 Operadores en plantas industriais químicas 

 Vendedores en mercados ocasionais e mercados 

                                                 
45 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación aberta e a distancia. 
46 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros e traballadores da construción a grandes alturas. 
47 Inclúe: gardas de rega e técnicos de protección civil. 
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COMARCA DE VIANA (A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo e Vilariño de Conso) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non clasificados 

baixo outras epígrafes48 

 Albaneis 

 Condutores asalariados de camións 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes49 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Cociñeiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 

 Camareiros asalariados 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Albaneis 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns de obras públicas 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes50 

 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns 

 Axudantes de cociña 

                                                 
48 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros e traballadores da construción a grandes alturas. 
49 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
50 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación aberta e a distancia. 
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COMARCA DA PARADANTA (Arbo, A Cañiza, O Covelo e Crecente) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 

establecementos similares 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de 

saúde non clasificados baixo outras epígrafes51 

 Albaneis 

 Condutores asalariados de camións 

 Cociñeiros asalariados 

 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (agás 

en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde 

non clasificados baixo outras epígrafes 

 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (agás en 

hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Axudantes de cociña 

 Mantedores de edificios 

 Recepcionistas (agás de hoteis) 

 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 

 Peóns forestais e da caza 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns) 

                                                 
51 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE CALDAS (Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Portas, Pontecesures e Valga) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Camareiros asalariados 

 Albaneis 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores das industrias do peixe  

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e traballadores da 

elaboración de bebidas non alcohólicas 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e traballadores 

da elaboración de bebidas non alcohólicas 

 Axudantes de cociña 

 Peóns agropecuarios 

 Mantedores de edificios 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Vendedores en mercados ocasionais e mercados 

 Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial 

 Instrutores de actividades deportivas 
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COMARCA DO BAIXO MIÑO (A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 

 Pescadores de altura 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non 

clasificados baixo outras epígrafes52 

 Traballadores da elaboración do viño 

 Albaneis 

 

 Traballadores da elaboración do viño 

 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (agás en hortas, 

invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Cociñeiros asalariados 

 Axudantes de cociña 

 Mantedores de edificios 

 Peóns forestais e da caza 

 Xefes de sección de tendas e almacéns 

 Capitáns e oficiais de ponte 

 Clasificadores de escouras, operarios de punto limpo e recolledores 

de ferralla 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 

 

                                                 
52 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros e traballadores da construción a grandes alturas. 
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COMARCA DO CONDADO (Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas e Salvaterra de Miño) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Condutores asalariados de camións 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Albaneis 

 Traballadores da elaboración do viño 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Peóns da construción de edificios 

 

 Camareiros asalariados 

 Condutores asalariados de camións 

 Traballadores da elaboración do viño 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Empregados de control de abastecementos e inventario 

 Especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns 

 Chapistas e caldeireiros 

 Outros traballadores das obras estruturais de construción non 

clasificados baixo outras epígrafes53 

 

 

                                                 
53 Inclúe ocupacións como: apuntaladores e demoledores de edificios, colocadores de prefabricados lixeiros e traballadores da construción a grandes alturas. 
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COMARCA DE DEZA (Dozón, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Condutores asalariados de camións 

 Promotores de venda 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Albaneis 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Axudantes de cociña 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 

 Condutores asalariados de camións 

 Promotores de venda 

 Axudantes de cociña 

 Matachíns e traballadores das industrias cárnicas 

 Peóns gandeiros 

 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes54 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 

 

                                                 
54 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
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COMARCA DO MORRAZO (Bueu, Cangas, Marín e Moaña) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Pescadores de altura 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Albaneis 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar de 

movementos de materiais 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 

 Camareiros asalariados 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Pescadores de altura 

 Albaneis 

 Cociñeiros asalariados 

 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar 

de movemento de materiais 

 Pescadores de augas costeiras e augas doces 

 Axudantes de cociña 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 
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COMARCA DO SALNÉS (Cambados, O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, 

Vilanova de Arousa e A Illa de Arousa) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Axudantes de cociña 

 Cociñeiros asalariados 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Albaneis 

 Condutores asalariados de camións 

 

 Camareiros asalariados 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Axudantes de cociña 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Pescadores de altura 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns 

 Peóns agropecuarios 

 Recepcionistas de hoteis 

 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns 
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COMARCA DE PONTEVEDRA (Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Pontevedra, Poio, Ponte Caldelas e 

Vilaboa) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Albaneis 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Peóns forestais e da caza 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Cociñeiros asalariados 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 

 Axudantes de cociña 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes55 

 Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 

 Traballadores das industrias do peixe 

 Auxiliares de vixilante de seguridade e similares non habilitados 

para ir armados 

 Vixilantes de seguridade e similares habilitados para ir armados 

 Mozos de equipaxe e afíns 

                                                 
55 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 



 
 

83 

COMARCA DE TABEIRÓS-TERRA DE MONTES (Cerdedo, A Estrada e Forcarei) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 

similares 

 Condutores asalariados de camións 

 Albaneis 

 Ebanistas e traballadores afíns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes56 

 Carpinteiros (agás ebanistas) 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 

 Camareiros asalariados 

 Ebanistas e traballadores afíns 

 Peóns de industrias manufactureiras 

 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras 

epígrafes 

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Peóns forestais e da caza 

 Condutores de autobuses e tranvías 

 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural 

 Traballadores dos servizos de protección e seguridade non 

clasificados baixo outras epígrafes57 

                                                 
56 Inclúe: formadores de formación non regrada, formadores ocupacionais, formadores-titores de empresa, orientadores escolares e titores de formación 
aberta e a distancia. 
57 Inclúe: celadores sanitarios e coidadores de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais. 
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COMARCA DE VIGO (Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, 

Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior e Vigo) 

GRUPOS OCUPACIONAIS MÁIS CONTRATADOS GRUPOS OCUPACIONAIS CON MELLORES PERSPECTIVAS 

 Camareiros asalariados 

 Vendedores en tendas e almacéns 

 Peóns das industrias manufactureiras 

 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 

 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 

 Teleoperadores 

 Axentes e representantes comerciais  

 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non 

clasificados baixo outras epígrafes 

 Montadores e ensambladores non clasificados noutras epígrafes58 

 

 Camareiros asalariados 

 Teleoperadores 

 Axentes e representantes comerciais 

 Montadores e ensambladores non clasificados noutras epígrafes 

 Axudantes de cociña 

 Pescadores de altura 

 Soldadores e oxicortadores 

 Empregados de servizos de correos (agás empregados de mostrador) 

 Especialistas da administración pública59 

 Outras ocupacións elementais60 

                                                 
58 Inclúe ocupacións como: ensambladores de produtos metálicos, montadores de mobles e produtos de madeira, montador en liñas de ensamblaxe de 
automoción. 
59 Refírese aos inspectores de buques de mariña mercante. 
60 Inclúe ocupacións como: acomodadores, aparcacoches, empregados de gardarroupa, porteiros de espectáculo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


