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A configuración do mercado de traballo non pode entenderse sen ter en conta o cambio social que supuxo 
a incorporación masiva das mulleres ao ámbito do emprego. Un feito que non foi casual nin puntual, senón 
que foi produto de anos de loitas e reivindicacións feministas. Trátase dun dos fenómenos de maior calado 
na historia recente e ven acompañado de moitos fenómenos paralelos, algúns deles xa analizados en 
capítulos anteriores, como o aumento da presenza das mulleres no sistema educativo en todas as súas 
etapas ou a diminución da taxa de natalidade. Aínda que a participación masiva das mulleres na esfera 
produtiva do traballo é recente, ao longo da historia existiron determinados nichos de emprego nos que as 
mulleres tiveron unha presenza moi significativa. Porén, non hai que esquecer que as mulleres sempre 
ocuparon un papel principal no traballo reprodutivo, doméstico e de coidados. Un traballo que contou 
historicamente cun escaso recoñecemento e, por suposto, sen remuneración. 
 
Se facemos un breve repaso histórico sobre a participación das mulleres na esfera produtiva, cabe sinalar 
que na etapa anterior á Ilustración, eran tres os sectores de traballo principais dalgunhas mulleres en 
Galicia: o traballo no sector téxtil, principalmente no fiado de produtos como o lino; na agricultura, 
nomeadamente como forma de economía de subsistencia familiar; e o servizo doméstico, realizado en 
maior medida por rapazas novas.  
 
Xa na época da Ilustración, e especialmente nas cidades, as mulleres empréganse en distintas profesións, 
como as de comadroas, mestras, lavandeiras, etc. Porén, o servizo doméstico, como extensión do traballo 
reprodutivo, ocupa un lugar predominante como fonte de emprego para mulleres de curta idade, 
principalmente procedentes do rural e solteiras. Destaca tamén o traballo nos obradoiros de artesanía, se 
ben a súa labor considérase socialmente como auxiliar. Pola súa parte, o sector téxtil continúa a recoller 
traballo feminino para o fiado, ao que se suma a elaboración de encaixes e puntillas.  
 
En Europa, o cambio máis importante no ámbito laboral aparece coa chegada das fábricas e da 
industrialización, o que supuxo unha gran transformación do mercado de traballo produtivo. Pero polo que 
respecta ás mulleres, o seu recrutamento nas fábricas veu da man do alistamento dos homes nos conflitos 
bélicos nacionais e internacionais. Porén, nas fábricas existía unha clara división sexual do traballo, estando 
as mulleres presentes en moita maior medida en sectores como o téxtil ou produtos manufacturados, e os 
homes en sectores vinculados á construción. Así, os mandatos de xénero estaban tamén moi presentes, 
existindo un pensamento colectivo acerca dos traballos que eran válidos para ás mulleres e cales o eran 
para os homes. 
 
Se nos circunscribimos á provincia da Coruña, o emprego das mulleres nas fábricas foi especialmente 
relevante na Fábrica de Tabacos da cidade da Coruña, que na segunda metade do século XIX empregaba 
a unha gran cantidade de mulleres (algunhas fontes sitúan en torno a unhas 4.000). Nesta fábrica, as 
condicións de traballo eran pésimas, pois as mulleres recibían o salario por traballo feito, o que obrigaba a 
estas a ser rápidas para conseguir un xornal mínimo. En calquera caso, a remuneración era moito máis 
baixa do que cobraba un home no mesmo sector, polo que podería dicirse que a fenda salarial de xénero 
era especialmente visible.  
 
Se temos en conta a realidade particular da nosa comunidade xa no século XX, observamos que Galicia 
contaba aínda cunha forte economía de subsistencia, na que o sector primario, de gandería e agricultura, 
ocupaba un lugar central. É dicir, o ámbito rural compoñía non só a economía, senón tamén a vida 
comunitaria de mulleres e homes. Dentro deste contexto, as mulleres traballaban no campo case toda a 
súa vida, pero iso non se traducía na consecución de dereitos laborais, xa que non estaban dadas de alta 
na Seguridade Social, non cotizaban polo seu traballo e non optaban a ter unha pensión de xubilación, 
sendo a súa labor case invisible a nivel normativo. Esta situación, aínda que é cada vez máis residual, 
segue a darse nalgunhas explotacións galegas hoxe en día.  
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Outra das realidades de Galicia relacionada co sector primario é a histórica dedicación dos homes ao 
ámbito marítimo, tanto ao marisqueo e pesca de baixura, como á pesca de altura, que facía que centos de 
homes se trasladasen durante longas tempadas a outros territorios. Neste caso, o papel das mulleres 
novamente volvía a ser o de organizadoras do lar e da economía doméstica, pero sempre tendo en conta 
que as relacións de poder non mudaban; de xeito que en ausencia dos homes as mulleres asumían a 
xestión da economía, pero en presencia dos mesmos o seu rol volvía a ser unicamente o de ama de casa. 
Destaca tamén que nas últimas décadas, as mulleres incorporáronse de maneira significativa ao sector 
pesqueiro, nomeadamente ás labores de marisqueo e tamén como redeiras.  
 
A finais do século XX, novamente as fábricas téxtiles, así como a industria conserveira, foron tamén dous 
nichos de emprego moi relevantes dentro da provincia da Coruña para as mulleres, as primeiras 
especialmente nas comarcas da Coruña, Santiago e O Sar, e as segundas principalmente situadas nas 
comarcas da Barbanza, Fisterra e Bergantiños. 
 
O traballo das mulleres ao longo da historia sempre estivo ligado á construción social e cultural que se 
facía, e continúa a facerse aínda hoxe, do sexo feminino. Neste senso, a sociedade patriarcal asignou ás 
mulleres o rol de coidadora e de ama de casa, o que provocou que o traballo feito na esfera privada, fóra 
do ámbito público, non fose recoñecido dentro do mercado laboral. Mesmo hoxe, na esfera produtiva 
obsérvase como en moitos casos existe unha extensión dos roles tradicionais de xénero na configuración 
por sexos do mercado laboral. 
 
No ámbito lexislativo, a igualdade introdúcese na Constitución española de 1978 no seu artigo 14 onde 
recolle que “os españois son iguais ante a Lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón 
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”, 
o que inclúe a discriminación das mulleres no ámbito laboral. Porén, as medidas lexislativas que empezan 
a favorecer á igualdade no ámbito laboral xorden na década dos anos 2000, nun contexto no que as taxas 
de actividade das mulleres non deixan de crecer, cunha incorporación masiva das mulleres ao mercado de 
traballo, pero cunhas taxas de paro moi superiores ás dos homes. Nesta situación, aparecen as primeiras 
ordes ministeriais para favorecer a igualdade entre mulleres e homes no ámbito laboral (Orde 
PRE/525/2005 e Orde APU/526/2005), nas que se recollen medidas de acción positiva entre as que 
destacan a reserva paras as mulleres do 60% das accións do Plan nacional de acción para o emprego; a 
introdución nos pregos de contratación pública de cláusulas que favorezan a contratación de mulleres; a 
composición paritaria dos órganos de selección de persoal da Administración Xeral do Estado; ou a reserva 
de postos de traballo para mulleres en sectores da administración amplamente masculinizados. Nestas 
ordes ministeriais comezan a incluírse medidas tamén para o ámbito do emprego no sector privado para 
promover a incorporación de mulleres nos órganos de dirección; favorecer o emprendemento de mulleres; 
e outras moitas. Ademais, apróbase o Plan de igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado, no 
que se recollen medidas para promover a igualdade de xénero no acceso ao emprego público; favorecer a 
promoción profesional das empregadas públicas; facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, 
entre outras.  
 
Todo este conxunto de medidas preceden ao desenvolvemento por parte do goberno español da Lei 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, que na súa exposición 
de motivos recoñece a insuficiencia do pleno recoñecemento da igualdade formal ante a Lei, recollido na 
Constitución, e a necesidade de desenvolver novos instrumentos xurídicos que contribúan a eliminar as 
manifestacións aínda subsistentes de discriminación por razón de sexo. Neste sentido, as medidas 
recollidas en torno ao traballo abarcan os Títulos IV e V, sobre o dereito ao traballo en igualdade de 
oportunidades e o principio de igualdade no emprego público respectivamente. E a partir da citada Lei 
desenvólvense novos instrumentos como o Plan Estratéxico de igualdade de Oportunidade 2008-2011, cun 
eixo sobre participación económica e outro sobre corresponsabilidade, e o I Plan de igualdade entre 
mulleres e homes na Administración Xeral do esta e nos seus Organismos Públicos, aos que seguiron 
sucesivos plans en anos posteriores. 
 
En Galicia os primeiros pasos lexislativos en materia de igualdade entre mulleres e homes no ámbito laboral 
danse no ano 2004 coa aprobación da Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
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homes, que recollen no seu capítulo VI medidas para a igualdade laboral entre mulleres e homes como a 
elaboración dun Plan de emprego feminino; un Programa de apoio ás empresas con plans de igualdade; 
actuacións de sensibilización, etc. Porén, algúns dos artigos da citada Lei derróganse coa aprobación da 
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Esta Lei, específica do ámbito 
laboral, comprende o cambio e a transformación social que supuxo a masiva e continua incorporación das 
mulleres ao mercado laboral. Ten como obxectivo buscar a igualdade e a paridade dentro do traballo 
produtivo, pero tamén toma en consideración as consecuencias do traballo doméstico non remunerado, así 
como as necesidade de alcanzar unha efectiva conciliación e corresponsabilidade. 
 
No ano 2015, apróbase o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, co que as Leis 
7/2004 e 2/2007 son derrogadas. Neste decreto lexislativo recóllense unha ampla batería de medidas para 
a integración da igualdade na política de emprego e relacións laborais no seu capítulo V,  entre as que 
destacan as medidas de acción positiva nas actividades de formación, o Plan galego de emprego feminino, 
o fomento do empresariado feminino, actuacións de sensibilización, etc. Pero destacan especialmente os 
seus títulos II, III e IV sobre as condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega, a 
igualdade nas empresas.  
 
No referente a conciliación e ao mercado de traballo, dentro do territorio galego, como actuacións máis 
recentes destacan o Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021 e o VII Plan Estratéxico 
de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020. Este último dedica a 
terceira área estratéxica do plan a Igualdade no Emprego e Innovación. Este plan entende que a distribución 
actual do mercado de traballo supón unha gran barreira para moitas mulleres, polo que todas as medidas 
van encamiñadas a eliminar a discriminación por razón de sexo que se produce no mundo laboral. 
Prestando especial atención á segregación vertical no mercado laboral, xa que son unha serie de barreiras 
invisibles que supoñen unha gran limitación para o sexo feminino. 
 
Na actualidade, a pesar das medidas lexislativas desenvolvidas polas diferentes Administracións, o 
mercado de traballo segue a perpetuar as desigualdades de xénero e a condicionar as oportunidades 
laborais de mulleres e homes, existindo polo tanto, numerosos aspectos de mellora de cara ao futuro. O 
que se pretende con este capítulo é precisamente detectar cales son as diferenzas máis notables entre 
mulleres e homes no mercado laboral, aplicando unha perspectiva de xénero, para determinar se estas 
diferenzas supoñen un impacto diferencial, e polo tanto, axudan a manter desigualdades estruturais entre 
unhas e outros. O obxectivo final non é outro que identificar aquelas liñas de traballo prioritarias para mitigar 
as desigualdades detectadas. 
 
 

 

 
A participación das mulleres na esfera produtiva ten numerosas vantaxes a nivel social, pois supón un 
menor risco de pobreza asociado non só ao acceso a uns ingresos mínimos froito do traballo produtivo, 
senón tamén a unha maior cobertura social, co acceso a prestacións como as de desemprego ou xubilación. 
O incremento das taxas de actividade das mulleres tivo e terá nos próximos anos unha importante 
repercusión no incremento das mulleres que perciben pensións de xubilación en detrimento das pensións 
de viuvez ou non contributivas. Pero non só a nivel individual existen beneficios da participación das 
mulleres no sistema produtivo. Numerosos estudos sinalan que canto menor é a fenda de xénero no 
emprego maior é a eficiencia produtiva. Ademais, unha baixa participación das mulleres no mercado laboral 
ten repercusións negativas no Produto Interior Bruto. 
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A taxa de actividade é un dos indicadores que mellor sintetizan o grao de incorporación ao mercado laboral 
da poboación, xa que indica cantas persoas traballan ou buscan emprego, sobre o total de poboación en 
idade legal para traballar, que en España se sitúa a partir dos 16 anos. A poboación activa comprende, por 
tanto, as persoas que, nun  período dado, subministran man de obra para a produción de bens e servizos 
económicos ou que están dispoñibles e realizan servizos para incorporarse a esa produción.  
 
Se analizamos a evolución das taxas de actividade por sexo da provincia da Coruña nas últimas décadas, 
podemos observar unha redución moi significativa das diferenzas rexistradas entre mulleres e homes. Unha 
redución que ven derivada principalmente da paulatina participación das mulleres na actividade laboral. 
Aínda que os datos dispoñibles parten do ano 1996 a taxa de actividade das mulleres comeza o seu 
incremento a partir dos anos oitenta e vemos que parece estancarse a partir do ano 2009, ano no que se 
rexistra a taxa máis alta (50,5%), e a partir do cal comeza a sufrir lixeiros altibaixos para situarse no último 
ano 2017 no mesmo valor que en 2009. 
 
Pola súa parte, na taxa de actividade dos homes non se observan tendencias significativas salvo a que se 
rexistra a partir do ano 2008, pois vemos que presenta un descenso continuo. Unha posible explicación ao 
descenso da actividade dos homes e ao estancamento do crecemento da taxa de actividade das mulleres 
nos últimos anos, pode ter que ver cunha maior continuación dos estudos da poboación máis nova na última 
década, que fai que a incorporación ao mercado laboral de rapaces e rapazas retrásese uns anos 
permanecendo máis tempo como poboación inactiva. Neste sentido, é probable que a crise económica 
tivese un impacto crucial nesta situación, pois a escaseza de oportunidades laborais entre a poboación 
nova derivase nunha maior aposta pola formación. 
 

  
Taxas de actividade por sexo na Provincia da Coruña. Período 1996 – 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa. 

 
Ao analizar a evolución das cifras absolutas que presenta a provincia da Coruña nos últimos anos, 
obsérvase un constante e progresivo aumento no número de homes inactivos e unha paulatina e constante 
diminución do número de mulleres inactivas. 
 
No ano 2010 o número de homes activos na provincia da Coruña era de 291,7 (expresado en miles de 
persoas), cifra que no 2017 redúcese aos 274, polo que se produce un descenso de aproximadamente un 
6% en oito anos. No caso das cifras de inactivos, no 2010 o numero era de 179,9 (expresado en miles de 
persoas) e no 2017 pasa aos 186,7, acadando un incremento dun 3,3% neste período. No caso das 
mulleres inactivas, tal e como se anticipou, o número experimenta unha pequena redución. Así, no ano 
2010 o número de mulleres inactivas era de 264,8 (expresado en miles de persoas) e esta cifra redúcese 
un 5,14% no 2017, contabilizándose así 251,2 mulleres inactivas. Aínda desta leve diminución, constátase 
que no ano 2017 na provincia da Coruña hai máis mulleres inactivas que homes. Este dato, que indica que 
as mulleres teñen unha menor participación no emprego, apunta cara unha redución das súas 
oportunidades laborais, e por tanto, a súa menor autonomía económica. 
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Poboación de 16 anos ou máis da provincia da Coruña segundo sexo e a súa relación coa actividade. 
Período 2010 – 2017 (valores absolutos) 
 

Anos 
Homes Mulleres 

Activos Inactivos Activas Inactivas 

2010 291,7 179,9 253,2 264,8 

2011 289,8 181,4 261,3 256,4 

2012 290,7 179,4 264,5 252,1 

2013 284,5 183,2 258,5 255,9 

2014 281,3 184,1 257,1 254,8 

2015 278,7 184,7 254,0 255,9 

2016 276,0 185,9 256,0 252,5 

2017 274,0 186,7 256,7 251,2 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa. 

 
Se poñemos en contexto os datos para a provincia da Coruña cos do seu entorno máis inmediato 
comprobamos que a situación da provincia é a máis favorable, pois presenta as taxas de actividade máis 
altas das catro provincias de Galicia, tanto no caso das mulleres como no caso dos homes. Porén, as taxas 
son máis baixas que as que se observan para o conxunto do Estado no ano 2017. A taxa de actividade das 
mulleres no 2017 situouse no 53,2% en España, é dicir, 2,7 puntos porcentuais por encima da taxa da 
Provincia da Coruña. Pola súa parte, a taxa de actividade dos homes en España foi do 64.5%, 5 puntos 
porcentuais superior á da Provincia da Coruña. Neste sentido, comprobamos que aínda que a fenda 
rexistrada entre homes e mulleres na incorporación ao mercado de traballo é maior en España (11,3 puntos 
porcentuais fronte a 9,1), na Provincia da Coruña existe unha menor incorporación das mulleres ao sistema 
produtivo que a que se rexistra a nivel estatal. 
 

  
Taxas de actividade por sexo nas provincias galegas. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa. 

 
Na análise por grupos de idade comprobamos que os únicos dous grupos onde se contabilizan, segundo 
os datos da Enquisa de Poboación Activa, máis mulleres activas que homes son o grupo de 30 a 34 e o 
grupo de 60 a 64. No que respecta ao grupo de 30 a 34 anos, obsérvase que a diferenza é moi baixa, pois 
apenas supera as mil persoas. Porén, esta situación varía radicalmente no seguinte grupo de idade, o dos 
35 aos 39 anos, pois a diferenza de poboación activa entre mulleres e homes sitúase en torno ás 5.000 
persoas, neste caso con menos mulleres que homes. Unha posible explicación a esta diferencia de xénero 
observada neste tramo de idade correspóndese, como se puido ver no apartado de poboación, coa etapa 
vital na que se leva a cabo a crianza dos fillos e fillas. Así, o maior número de nacementos rexistrados no 
ano 2016 segundo a idade da nai correspóndese coa franxa de idade que vai dos 33 aos 37 anos, sendo 
aos 35 anos cando se producen o maior número de nacementos. Desta maneira, a partir dos 35 anos 
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moitas mulleres abandonan o emprego ou a súa procura cando a vida laboral entra en conflito con outras 
responsabilidades, e pasan a desempeñar o emprego no sistema reprodutivo (tarefas domésticas, 
maternidade, crianza de fillas ou fillas, etc.), algo que non sucede do mesmo xeito no caso dos homes. Esta 
sobrecarga de roles nas mulleres, en ocasións, conduce a unha inactividade máis ou menos prolongada, 
ou a unha redución da xornada, o que supón dispoñer dunha menor independencia económica e maiores 
dificultades para reincorporarse ao sistema produtivo.  
 
Por outra banda, no que respecta ao grupo de idade de 60 a 64 anos, si que se observa unha diferenza 
significativa entre a poboación activa de mulleres e homes. Neste caso existen dous posibles factores 
explicativos: o primeiro non é outro que o maior número de mulleres neste grupo de idade, tal e como vimos 
no capítulo de poboación; o segundo, ten que ver posiblemente co maior número de prexubilacións 
concedidas a homes, que pasan a formar parte da poboación inactiva.  
 

  
Poboación activa na provincia da Coruña por grupos de idade. Ano 2017 (valores absolutos 
expresados en miles de persoas) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa. 

 
Se pasamos da análise das cifras absolutas á das taxas de actividade comprobamos que a maioría da 
poboación nas franxas de idade entre os 30 e os 49 anos sitúase en situación de actividade. Porén, no 
caso dos homes vemos que a taxa de actividade nestas idades sempre é superior ao 90%, mentres que no 
caso das mulleres nunca acada dito valor. Por outra banda, vemos tamén que ata os 34 anos a diferenza 
na taxa de actividade entre homes e mulleres non é nunca superior aos catro puntos porcentuais, pero a 
partir do grupo de idade de 35 a 39 anos as diferenzas nas taxas de actividades entre homes e mulleres 
sitúanse por riba dos 8 puntos porcentuais, síntoma inequívoco do impacto que a maternidade ten sobre 
as mulleres, e non sobre os homes, na esfera produtiva do traballo. 
 
Igual que viramos nos datos absolutos, a taxa de actividade só é maior para as mulleres no intervalo de 
idade dos 60 aos 64 anos. Porén, a diferenza entre mulleres e homes é de tan só 1,7 puntos porcentuais, 
derivada probablemente da existencia dun maior número de prexubilacións nos homes neste grupo de 
idade.  
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Taxa de actividade de mulleres e homes por grupos de idade na Provincia da Coruña. Ano 2017 

 

 
 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
No capítulo Educación vimos que, sen ter en conta a variable idade, as mulleres contan cun menor nivel 
formativo que os homes. Porén, esta situación ven dada pola realidade de moitas mulleres maiores que 
tiveron dificultades para acceder á formación regrada ou para continuar os seus estudos unha vez rematada 
a educación primaria. Hoxe en día, os datos apuntan cara un maior éxito educativo das mulleres fronte 
aos homes e un menor abandono educativo temperán. Destes datos cabería esperar un impacto 
claro na incorporación das mulleres ao mercado de traballo, algo que comprobamos á hora de analizar 
a evolución das taxas de actividade dos últimos anos. Neste sentido, parece necesario analizar se a 
situación entre homes e mulleres é diferencial segundo o seu nivel formativo e se se rexistra algún cambio 
entre as xeracións novas que se incorporan ao mercado de traballo. A tal efecto analizamos as taxas de 
actividade da poboación entre 25 e 34 anos segundo o seu nivel formativo con respecto ás rexistradas para 
a poboación xeral. 
 
Na seguinte táboa podemos observar, como xa viramos anteriormente, que as diferenzas por sexo nas 
taxas de actividade son menores entre a poboación máis nova (3,1 puntos porcentuais fronte aos 9 da 
poboación xeral), diferenzas que varían en función do nivel de estudos acadado. Neste sentido, 
comprobamos que apenas existen nesgos de xénero entre a poboación con Educación Superior tanto para 
a poboación xeral como para a poboación do grupo de idade entre 25 e 34 anos, polo que parece claro que 
a Educación Superior favorece unha incorporación igualitaria de homes e mulleres ao mercado de 
traballo. A situación varía se baixamos o nivel educativo da poboación e analizamos os datos sobre 
Educación Secundaria, xa sexa na primeira ou na segunda etapa, pois vemos que entre a poboación maior 
de 16 anos as taxas de actividade de homes e mulleres con Educación Secundaria presentan unha 
diferenza entre os 8 e os 11 puntos porcentuais, nesgo que nos caso da poboación entre 25 e 34 anos 
obsérvase tamén na Educación Secundaria de primeira etapa. (7,9 puntos). 
 

  
Taxa de actividade da poboación de 16 anos ou máis e de 25 a 34 anos segundo sexo e nivel 
formativo da provincia da Coruña.  Período 2010 – 2017 
 

Nivel de estudos 
Poboación de 16 anos e máis Tramo de poboación de 25 a 34 anos 

Homes Mulleres Diferenza Homes Mulleres Diferenza 

Total 59,5 50,5 -9 88,2 85,1 -3,1 

Persoas analfabetas 7,5 2,3 -5,2 0 0 0 

Estudos primarios 18 8,6 -9,4 77,1 44,1 -33 

Educación secundaria. Primeira etapa 64,2 53,1 -11,1 95,5 88,6 -6,9 

Educación secundaria. Segunda etapa 67,8 59,7 -8,1 83,5 82,8 -0,7 

Educación superior 79,3 81,9 2,6 88,9 89,1 0,2 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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Como tendencia xeral percíbese, por tanto, que hai unha maior porcentaxe de homes activos no 
mercado laboral cunha menor formación que a das mulleres, o que é indicativo das maiores 
dificultades que experimentan as mulleres para poder acceder ao mercado laboral se non se acada 
un nivel formativo determinado. A cuestión agora é indagar nas razóns maioritarias para a inactividade 
de mulleres e homes. Tal e como se observa na táboa seguinte, o motivo principal da inactividade na 
provincia da Coruña é o feito de estar en situación de retiro, xubilación ou ser pensionista, e neste caso, 
apenas son destacables as diferenzas entre mulleres e homes. Como segunda causa de inactividade da 
poboación aparecen as “labores da casa”, e neste caso, vemos que trátase dunha causa de 
inactividade moi feminizada, o que ven a poñer de manifesto unha acusada división sexual do 
traballo, asumindo moitas mulleres gran parte do traballo reprodutivo. A terceira causa da inactividade 
é por motivos de estudos, na que tampouco se dan grandes diferenzas entre mulleres e homes.  

 

  
Clase de inactividade por sexo na Provincia da Coruña (expresado en miles de persoas e 
porcentaxes). Ano 2017 
 

Clase principal de inactividade 
Datos absolutos Porcentaxes 

Homes Mulleres Homes Mulleres 

Total 186,7 251,2 42,6% 57,4% 

Alumnado 29,5 29,4 50,1% 49,9% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 126,3 125,7 50,1% 49,9% 

Labores da casa 11,3 75,1 13,1% 86,8% 

Outros 17,6 19,9 47,1% 53,2% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 2 1,1 64,5% 35,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Facendo unha análise máis pormenorizada das principais causas de inactividade por grupos de idade, 
constátase que a razón principal de non participar do sistema produtivo entre as persoas de 16 a 24 anos 
é estar cursando estudos. Probablemente, teña moito que ver con estas cifras as baixas expectativas 
de atopar un traballo, polo que moitas persoas novas pospoñen a procura de emprego e prolongan 
os seus estudos. Entre as persoas de 25 a 34 anos os estudos tamén son unha causa importante da 
inactividade, pero o destacable deste rango de idade é a gran cantidade de mulleres que se encontran 
inactivas por mor da súa participación na esfera reprodutiva, definida na Enquisa de Poboación Activa como 
“labores do fogar”, motivo principal de inactividade entre as mulleres que tamén se observa nos seguintes 
grupos de idade, entre 35 a 54 anos. Pola súa parte, entre as persoas maiores de 55 anos a causa da 
inactividade principal é por retiro, xubilación ou ser pensionista, pero nesta franxa de idade tamén destaca 
a gran diferencia que existe na inactividade polas “labores do fogar” entre homes e mulleres, supoñendo 
para elas unha maior carga e un maior custo de oportunidade. Polo tanto, as mulleres fórmanse e 
incorpóranse á esfera produtiva do traballo na mesma ou en medida similar aos homes, pero unha 
parte importante delas saen antes do mercado laboral para participar da esfera reprodutiva. Neste 
sentido, obsérvase certa pervivencia dos roles tradicionais de xénero, pero como veremos, as 
menores oportunidades para as mulleres na esfera produtiva tamén xogan un papel fundamental 
nesta situación. 
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Clase de inactividade por sexo e grupos de idade na provincia da Coruña (expresado en miles de 
persoas e Porcentaxes). Ano 2017. 
 

POBOACIÓN DE 16 A 24 ANOS HOMES  MULLERES % Mulleres 

Alumnado 24,5 23,9 49,4% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 0 0,1 50,0% 

Labores da casa 1 1,3 56,5% 

Outros 0,9 0,6 40,0% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 0,3 0,3 50,0% 

POBOACIÓN DE 25 A 34 ANOS HOMES  MULLERES % Mulleres 

Alumnado 4,1 3,7 47,4% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 0,3 0,2 40,0% 

Labores da casa 1 4,2 80,8% 

Outros 0,9 0,5 35,7% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 0,6 0,4 44,4% 

POBOACIÓN DE 35 A 44 ANOS HOMES  MULLERES % Mulleres 

Alumnado 0,7 1,2 63,2% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 0,5 0,8 61,5% 

Labores da casa 1,5 9,3 86,1% 

Outros 2,8 1,2 30,0% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 0,3 0,2 40,0% 

POBOACIÓN DE 45 A 54 ANOS HOMES  MULLERES % Mulleres 

Alumnado 0 0,4 80,0% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 1,7 1,2 40,0% 

Labores da casa 2,7 13,5 83,3% 

Outros 4,2 3,4 44,7% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 0,3 0,1 25,0% 

POBOACIÓN DE 55 E MÁIS ANOS HOMES  MULLERES % Mulleres 

Alumnado 0,1 0,2 100,0% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 123,7 123,3 49,9% 

Labores da casa 5,1 46,9 90,2% 

Outros 8,8 14,1 61,6% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 0,6 0,1 14,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Se aglutinamos os datos sobre actividade e inactividade de poboación, comprobamos que a baixa 
participación das mulleres no emprego con respecto aos homes ven determinada en gran medida pola súa 
participación na esfera reprodutiva, pois un 14,8% das mulleres en idade laboral realizan traballo doméstico 
non remunerado. Esta situación é moi diferencial con respecto aos homes, pois a participación das mulleres 
na esfera reprodutiva é cinco veces maior á deles. Pode afirmarse que a renuncia da maioría destas 
mulleres ao mercado laboral vese forzado, entre outros factores, polas dificultades para conciliar o emprego 
coas responsabilidades domésticas e familiares. Polo tanto, pode falarse dunha falta de equidade no 
reparto das tarefas entre as parellas e da ausencia ou da insuficiencia de servizos para o coidado de 
menores ou de persoas dependentes que permitan incorporar en maior medida ás mulleres á esfera 
produtiva. Estes e outros factores contribúen a afastar a moitas mulleres con cargas familiares do mercado 
laboral, o que en moitos casos, pode derivar en complicadas situacións familiares, derivadas por exemplo 
de menores ingresos ou dunha situación de dependencia económica. Así mesmo, no caso dunha ruptura 
matrimonial ou viuvez pode darse unha situación complicada para aquelas mulleres que estiveron afastadas 
do mercado de traballo pola asunción do traballo doméstico, situación que aumentou significativamente nos 
últimos anos, pois entre 2010 e 2017 aumentaron un 20% o número de mulleres divorciadas. 
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Distribución da poboación activa e inactiva por causa de inactividade segundo sexo. Ano 2017 
(Expresado en miles de persoas e valores porcentuais) 
 

Anos 
Homes Mulleres 

Absolutos Porcentaxes Absolutos Porcentaxes 

Poboación activa 274,0 59,5% 256,7 50,5% 

Labores da casa 11,3 2,5% 75,1 14,8% 

Alumnado 29,5 6,4% 29,4 5,8% 

Poboación retirada, xubilada e pensionista 126,3 27,4% 125,7 24,7% 

Outras causas de inactividade 17,6 3,8% 19,9 3,9% 

Non sabe. Non refire estado de inactividade 2 0,4% 1,1 0,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Aínda que a situación dentro da provincia varíe duns territorios a outros, a falta de información da Enquisa 
de Poboación Activa desagregada a nivel comarcal imposibilita realizar unha análise pormenorizada dos 
datos de incorporación ao mercado laboral de homes e mulleres. En calquera caso, nos seguintes epígrafes 
analizaremos datos como os de afiliación á Seguridade social, onde comprobaremos notables diferenzas 
entre homes e mulleres, síntoma dunha menor presenza efectiva das mulleres na esfera produtiva en 
territorios determinados, que probablemente ven asociada a unha maior pervivencia dos roles tradicionais 
de xénero, a partir dos cales as mulleres asumen en maior medida o traballo doméstico e de coidados da 
esfera reprodutiva. 
 
 

 

 

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é unha das principais fontes de datos para analizar o mercado 
laboral, aínda que existen outras fontes como as afiliacións á Seguridade Social ou o paro rexistrado no 
Servizo de Emprego Público Estatal (SEPE). En calquera caso, os datos procedentes da EPA adoitan ser 
máis representativos da realidade, principalmente se queremos analizar os datos de desemprego, pois os 
datos do SEPE recollen o número de persoas que voluntariamente deciden rexistrarse no sistema de 
desemprego co obxectivo de obter algunha prestación ou conseguir a intermediación da Administración 
para atopar emprego. Ese carácter de voluntariedade fai que moitas persoas desempregadas que buscan 
activamente un emprego non esteen rexistradas nas cifras que proporciona o SEPE.  
 
A EPA é unha enquisa realizada trimestralmente polo Instituto Nacional de Estatística a preto de 65.000 
fogares recollendo información dunhas 200.000 persoas, o que fai desta fonte estatística sobre o mercado 
laboral unha das máis fiables. Aínda que noutros epígrafes analizaremos tamén os datos de afiliación á 
Seguridade Social e de contratación, para este epígrafe analizaremos os datos que a EPA proporciona 
sobre poboación ocupada e poboación parada da provincia da Coruña, que o INE define da seguinte forma: 
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Poboación ocupada 
Abrangue aquelas persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha 
actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións: 
❖ Traballando polo menos unha hora por un soldo, salario ou beneficio empresarial ou ganancia familiar, en metálico ou en especie. 
❖ Con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade ou accidente, vacacións ou razóns análogas 
Poboación parada 
É aquela que se compón de persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia estiveron sen traballo, dispoñibles para 
traballar e buscando emprego. Tamén son persoas paradas as que atoparon un emprego e están esperando a incorporarse, sempre e 
cando se cumpran as dúas condicións previas. 
Taxa de ocupación 
Porcentaxe de poboación ocupada sobre a poboación de 16 ou máis anos. 
Taxa de paro 
Porcentaxe de poboación parada sobre o total da poboación activa. 

 

 
Antes de analizar as características sociodemográficas da poboación ocupada e desempregada cabe 
analizar a evolución nos últimos anos das taxas de ocupación e paro na provincia da Coruña, e cal é a 
situación e a evolución observada por sexo. Neste sentido, comprobamos no gráfico seguinte que de xeito 
similar ao que observábamos nas taxas de actividade, as taxas de ocupación son significativamente 
superiores entre a poboación de homes que entre a poboación de mulleres, situándose a diferenza 
entre ambos no último ano 2017 en 8,2 puntos porcentuais. A tendencia amosa ademais o impacto da 
crise económica, principalmente entre a poboación de homes, pois se observa un descenso continuo da 
taxa de ocupación de homes dende o ano 2010 ata o ano 2014, ano a partir do cal comeza unha tendencia 
positiva. No caso da poboación de mulleres o impacto da crise económica nas taxas de ocupación foi máis 
moderado, e rexistra tamén a partir do ano 2013 unha tendencia alcista. 
 
Pola súa banda, na análise da evolución das taxas de desemprego para mulleres e homes comprobamos 
que tan só nos anos máis acusados da crise económica a taxa de desemprego de homes superou á 
de mulleres. Esta situación, ao igual que o maior descenso nas taxas de ocupación dos homes, ven 
probablemente determinada polo impacto que a recesión tivo en sectores amplamente masculinizados 
como a construción ou a industria auxiliar vinculada á construción. No último ano 2017, obsérvase unha 
diferenza dun punto porcentual entre mulleres e homes nas taxas de paro da provincia da Coruña, 
situándose a taxa de paro de homes nun 13,7% e a de mulleres nun 14,7%. Neste sentido, parece claro 
que nas situacións de maior normalidade económica as mulleres teñen máis dificultades para atopar 
un emprego que os homes. 
 

  
 Taxa de ocupación e de paro por sexo na Provincia da Coruña. Período 2010 – 2017 
 

 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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Se poñemos en contexto os datos da provincia da Coruña cos da comunidade galega comprobamos que 
as súas taxas de ocupación son as máis altas de Galicia, tanto para homes como para mulleres, ao igual 
que viramos coas taxas de actividade. Pola súa parte, as taxas de paro da provincia da Coruña son as 
segundas máis baixas de Galicia tras a provincia de Lugo.  
 
Cabe analizar tamén a situación da provincia da Coruña con respecto á media nacional. Neste caso, 
segundo datos do INE para 2017 a taxa de ocupación das mulleres da provincia é igual á media 
nacional (43,1%), mentres que os homes da provincia presentan 3,3 puntos porcentuais menos ca 
media nacional (54,6% en España fronte a 51,3% na provincia da Coruña). Pola súa parte, as taxas de 
desemprego da provincia son inferiores ás que presenta España no seu conxunto, tanto para homes (15% 
en España fronte a 13,7% na provincia da Coruña) como para mulleres (18,3% en España fronte a 14,7% 
na provincia da Coruña). Por outra banda, comprobamos tamén que no último ano 2017 a fenda nas taxas 
de paro entre homes e mulleres é maior para España (3,3 puntos porcentuais) que para a provincia da 
Coruña (1 punto porcentual). 

 

  
Taxa de ocupación e de paro por sexo nas provincias galegas. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Na análise por idades comprobamos que as maiores taxas de ocupación sitúanse nos grupos de idade 
ente os 30 e os 54 anos, e aínda que se rexistran en todos os grupos fendas significativas entre mulleres 
e homes, nos grupos de idade entre os 40 e os 54 as fendas están por encima dos 10 puntos porcentuais.  
Pola súa parte, os únicos grupos de idade onde a situación é igualitaria ou incluso cunha maior taxa 
de ocupación para as mulleres son os que se sitúan por debaixo dos 25 anos ou por riba dos 60 
anos. 
 

  
Taxa de ocupación por sexo e grupos de idade na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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No relativo ás taxas de paro comprobamos que afectan especialmente á poboación máis nova, pois en 
torno a 1 de cada 2 persoas entre os 16 e os 19 anos que queren traballar non o conseguen. Ademais, 
vemos que entre os menores de 25 anos as taxas de paro son máis elevadas para os homes. Esta 
situación pode derivar do analizado no capítulo de educación no que observabamos un maior 
abandono educativo temperán dos rapaces, que non conseguen completar a formación básica e, 
polo tanto, contan con maiores dificultades para atopar un emprego. Pola súa parte, vemos tamén 
que as taxas de paro son maiores nos homes entre os 55 e os 64 anos, situación que pode vir determinada 
polos efectos da crise económica que afectou especialmente a sectores masculinizados como a construción 
e que deixou a moitos homes maiores en situación de desemprego e con enormes dificultades para a súa 
reincorporación ao mercado de traballo. 
 

  
Taxa de paro por sexo e grupos de idade na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
No cómputo total da poboación parada vemos que os datos absolutos son practicamente iguais por sexo, 
37,5 para os homes e 37,7 para as mulleres, expresados en miles de persoas. Pero cómpre realizar unha 
análise máis detallada dos datos absolutos de desemprego por grupos de idade que se recollen no gráfico 
que segue. Destacan especialmente os datos para o grupo de idade entre os 30 e os 34 anos, pois 
vemos unha fenda de 1.500 persoas, rexistrando un 37,5% máis de paradas que de parados, algo que 
vemos tamén ao analizar a taxa de paro do gráfico anterior, pois obsérvase unha diferenza entre homes e 
mulleres de 4,4 puntos porcentuais. Parece claro que existe unha penalización do mercado laboral 
para as mulleres neste grupo de idade por mor da posibilidade de ter fillas e/ou fillos nestas idades, 
apoiada polos datos vistos en poboación sobre a idade media á maternidade. Esta situación, porén, non 
afecta do mesmo xeito aos homes que incluso poden verse beneficiados pola preferencia das empresas 
de contratar a un home fronte a unha muller nestas idades. 
 
Outra situación a destacar é a observada nos datos absolutos de desemprego para o grupo de idade entre 
os 40 e os 44 anos, pois vemos que tamén se rexistra unha fenda de 1.500 persoas entre a poboación 
desempregada de mulleres e homes, e un nesgo de xénero de 3,9 puntos porcentuais na taxa de paro. 
Neste caso, é necesario recordar as taxas de actividade vistas no gráfico 4, pois apreciábamos que a taxa 
de actividade das mulleres ten o seu valor máis alto entre os 30 e os 34 anos (88,9%), diminúe 
significativamente entre os 35 e os 39 anos (83,8%) e volve aumentar entre os 40 e os 44 anos (87,5%). 
Como explicamos no seu momento, a baixada na taxa de actividade entre os 35 e os 39 anos ten que ver 
probablemente cunha maior asunción por parte das mulleres do traballo na esfera reprodutiva e co coidado 
de fillas e/ou fillos. Pola súa parte, o aumento na taxa de actividade entre os 40 e os 45 anos ten que ver 
coa reincorporación ao mercado de traballo e a procura activa de emprego de moitas mulleres tras ter fillas 
e/ou fillos. Porén, os datos amosan que esa reincorporación non é doada para moitas mulleres, o 
que explica que entre os 40 e os 49 anos se rexistren os valores máis altos de mulleres 
desempregadas en termos absolutos. 
 

51,2

32,8

20,9

14,0 13,6
9,6 12,2

9,4
14,1 13,6

0,0

48,8

26,4
21,9

18,4
14,5 13,5

16,0

10,0 9,3 9,1
5,0

de 16 a 19
anos

de 20 a 24
anos

de 25 a 29
anos

de 30 a 34
anos

de 35 a 39
anos

de 40 a 44
anos

de 45 a 49
anos

de 50 a 54
anos

de 55 a 59
anos

de 60 a 64
anos

de 65 e máis
anos

Homes Mulleres



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 17 

  
Poboación parada por grupos de idade e sexo na Provincia da Coruña (expresando en miles de 
persoas). Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Nos datos de ocupación por estado civil volvemos a observar situacións diferencias entre mulleres e homes. 
Salvo no caso dos homes viúvos, que contan con taxas de ocupación moi baixas, as taxas de 
ocupación de homes solteiros, casados e separados ou divorciados son moi similares entre uns e outros, 
oscilando entre o 52,7% e o 53,8%, é dicir, cunha diferenza entre unhas situacións e outras que apenas 
supera un punto porcentual. A situación entre as mulleres é completamente diferencial. Por un lado vemos 
que as taxas de ocupación das mulleres cuxo estado civil é o de casadas descenden significativamente 
con respecto ás mulleres solteiras, e por outro, acadan a maior taxa cando o estado civil é o de 
separadas ou divorciadas. Neste sentido, parece claro que existe unha maior asunción do traballo na 
esfera reprodutiva das mulleres cando están casadas, situación que muda necesariamente tras vivir un 
proceso de separación ou divorcio. Por outra banda, vemos que o estado civil só ten un impacto 
significativo na situación laboral e, por tanto, na vida das mulleres, mentres que a situación dos 
homes vese inalterable.  
 

  
Taxas de ocupación segundo estado civil e sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
A Enquisa de Poboación Activa ofrece tamén información sobre persoas ocupadas por sexo e relación de 
parentesco coa persoa de referencia, que ven definida como a persoa de 16 ou máis anos que é 
considerada polas persoas integrantes do fogar como cabeza de familia, aínda que cando non é posible 
determinar a persoa de referencia, establécese que esta sexa a que proporciona a información sobre o 
resto das persoas do fogar. 
 
Analizando os dato absolutos ofrecidos polo IGE, obsérvase que hai un maior número de homes 
considerados como cabeza de familia que de mulleres. Porén, vemos tamén que nos anos nos que o 
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desemprego derivado da crise económica acadou as cotas máis elevadas (2011-2015), as diferenzas entre 
mulleres e homes víronse reducidas. Vemos ademais, que nestes anos o número de homes para os que a 
persoa de referencia era a súa parella foi máis elevado que o de mulleres. Esta situación muda a partir do 
ano 2016, no que o desemprego descende significativamente. Como consecuencia vemos que novamente 
increméntanse as diferenzas entre homes e mulleres como cabezas de familia, e invértese a situación de 
homes e mulleres para os que a persoa de referencia é a súa parella, pois as mulleres volven a ser maioría 
nesta categoría. Neste sentido, vemos que durante a crise económica houbo un cambio de roles en moitos 
fogares, nos que o rol tradicional de home como cabeza de familia e sustentador principal do fogar viuse 
neutralizado, pero coa recuperación económica a situación volve ao seu punto de partida a os roles 
tradicionais de xénero volven a perpetuarse novamente en moitos fogares da provincia da Coruña. 
 

  
Poboación ocupada por sexo e relación de parentesco ca persoa de referencia, na provincia da 
Coruña. Período 2010 – 2017 (valores absolutos, expresado en miles) 

 

Ano 

Persoa de 
referencia (P.R.) 

Cónxuxe ou parella 
da P.R. 

Fillo/a, fillastro/a 
(da P.R. ou parella 

do mesmo) 
Outro parente 

Sen parentesco coa 
P.R. 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

2010 114,9 94,2 76,7 70,4 42,6 36,1 17,7 14 1,6 0,6 

2011 109,8 101,3 77,7 68,8 41 31,7 16,4 14,2 1,5 1,6 

2012 105,7 105,5 78,9 71,6 36,5 27,7 13,7 11,2 1,3 1,1 

2013 103,8 98 77,3 70,2 31,4 27,2 12,7 11,2 0,9 0,9 

2014 104,9 95,5 72,3 70,9 31,6 28,2 13,3 11,6 1,5 1,1 

2015 108,7 96,4 73,4 70 33,2 30,1 14,1 11 1,9 1,1 

2016 119 98,9 65,7 77,3 37,6 27,4 12,4 9,9 1,3 0,5 

2017 117,4 106,1 69,9 73,5 36,5 29,7 12,4 8,3 0,4 1,5 
*P.R.= Persoa de referencia 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Na análise da poboación ocupada por nivel de estudos acadado, obsérvase que os homes con estudos 
primarios teñen maior facilidade para formar parte do mercado laboral. Só hai máis mulleres ocupadas con 
estudos primarios na franxa de idade de 55 anos e máis. No que respecta á Educación Secundaria 
observamos diferenzas moi significativas nos grupos de idade dos 35 aos 54 anos, con especial incidencia 
na primeira etapa desta. No referente á Educación Superior vemos, porén, que hai máis mulleres ocupadas 
en todos os rangos de idade salvo na franxa de 55 e máis anos. Neste sentido, parece claro que o maior 
nivel formativo facilita a incorporación das mulleres ao mercado de traballo. Porén, a falta de 
formación superior deriva nun importante nesgo de xénero que dificulta ás mulleres o acceso ao 
traballo na esfera produtiva. 
 

  
Número de persoas ocupadas segundo sexo, nivel de formación alcanzado e grupos de idade na 
Provincia da Coruña (Expresado en miles de persoas). Ano 2017.  

 

Nivel de formación 
De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 44 anos De 45 a 54 anos 

De 55 e máis 
anos 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Analfabetas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

Estudos primarios 0,3 0,2 1,3 0,7 1,3 0,6 4,4 1,3 4,9 6,2 

Educación secundaria. 
Primeira etapa 2,6 1,7 10,3 5,3 20,2 11 25,4 17,7 13,2 15,2 

Educación secundaria. 
Segunda etapa 2,7 2,6 11,3 9,2 16,3 10,1 15,1 12,9 8,5 7,9 

Educación superior 2,5 3,7 19,8 25,9 36,2 44,8 24,6 27,5 15,6 14,5 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
En canto á poboación parada, expresada en miles de persoas, en relación co nivel de estudos acadados, 
vemos que hai un maior número de homes parados con Estudos Primarios e con Estudos Secundarios. 
Estes datos veñen determinados en gran medida coa menor taxa de actividade das mulleres con estes 



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 19 

niveis de formación que viamos anteriormente, o que repercute no menor número de desempregadas. No 
caso da poboación con Educación Superior, nivel de formación no que a taxa de actividade é lixeiramente 
maior entre as mulleres, a situación varía significativamente, pois o número de mulleres en situación de 
desemprego é superior ao número de homes. 
 

  
Poboación desempregada por nivel de estudos e sexo, A Coruña 2017 (Valores absolutos, 
expresado en miles de persoas) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Se analizamos a taxa de paro por nivel de formación rexistrado segundo sexo comprobamos que é maior 
para as mulleres en todas as categorías, excepto en Estudos Primarios, onde é 5 puntos porcentuais 
superior para os homes, en gran medida, como se sinalou anteriormente, porque moitas das mulleres con 
Estudos Primarios non forman parte da poboación activa, que fai que a taxa de paro non sexa tan alta. 
Aínda que a taxa de paro por nivel de formación de mulleres e homes é menor canto maior é a formación, 
vemos que coa mesma formación as mulleres continúan a estar nunha situación de desvantaxe cando 
falamos de desemprego. 
 

  
Taxa de paro por  nivel de formación alcanzado e sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
No referente á taxa de ocupación por sector do nivel de formación acadado só contamos con datos a nivel 
Galicia. Neste caso vemos que as taxas de ocupación só son maiores no caso das mulleres en catro 
sectores de formación: “Educación”, “Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)”, “Agricultura, 
gandería, pesca, silvicultura e veterinaria” e “Servizos”, mentres que no resto de categorías as taxas de 
ocupación son máis altas entre os homes. Destacan especialmente as fendas observadas en sectores de 
formación como o da “Formación xeral, formación básica de adultos e habilidades persoais” ou as “Artes, 
humanidades e linguas”, cunhas diferenzas de 11,7 e 11,6 puntos porcentuais respectivamente. 
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Taxa de ocupación segundo sector do nivel de formación alcanzado e sexo en Galicia. Ano 2017 
 

Sector de formación 
Taxa de ocupación 

Homes Mulleres Fenda 

Formación xeral, formación básica de adultos e habilidades persoais 38,3 26,6 -11,7 

Educación 53,9 64,1 10,2 

Artes, humanidades e linguas 71,7 60,1 -11,6 

Ciencias sociais, periodismo e documentación 69,8 69,5 -0,3 

Negocios, administración e dereito 65,9 64 -1,9 

Ciencias naturais, químicas, físicas e matemáticas 76,5 61,5 -15 

Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) 76,4 81,1 4,7 

Mecánica, electrónica e outra formación técnica; industria e construción 69,8 66,1 -3,7 

Agricultura, gandería, pesca, silvicultura e veterinaria 67,9 77,3 9,4 

Saúde e servizos sociais 80,2 74,2 -6 

Servizos 66,5 73,8 7,3 

Sectores descoñecidos ou non especificados 24 10,3 -13,7 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
En canto a taxa de paro por sexo e sector do nivel de formación acadado, obsérvanse igualmente a fenda 
de xénero que existe practicamente para a totalidade dos sectores. A taxa de paro para as mulleres é maior 
en todos os sectores con independencia do nivel de formación acadado, salvo para a “Educación”, 
“Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)” e “Agricultura, gandería, pesca, silvicultura e 
veterinaria”. Neste caso, destaca especialmente a fenda rexistrada entre mulleres e homes na taxa de paro 
de sectores de formación como o das “Ciencias naturais, químicas, físicas e matemáticas”, cunha diferenza 
de 9,3 puntos porcentuais, e a observada no sector de formación de “Mecánica, electrónica e outra 
formación técnica; industria e construción”, cunha diferenza de 7,8 puntos porcentuais. 
 

  
Taxa de paro segundo sector do nivel de formación alcanzado e sexo en Galicia. Ano 2017 
 

Sector de formación 
Taxa de paro 

Homes Mulleres Fenda 

Formación xeral, formación básica de adultos e habilidades persoais 18 19,4 1,4 

Educación 14,5 8,6 -5,9 

Artes, humanidades e linguas 11,6 17,5 5,9 

Ciencias sociais, periodismo e documentación 14,3 20,2 5,9 

Negocios, administración e dereito 11,8 16,9 5,1 

Ciencias naturais, químicas, físicas e matemáticas 11,6 20,9 9,3 

Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) 13,4 10,7 -2,7 

Mecánica, electrónica e outra formación técnica; industria e construción 12,5 20,3 7,8 

Agricultura, gandería, pesca, silvicultura e veterinaria 8,9 6,7 -2,2 

Saúde e servizos sociais 3,7 9,4 5,7 

Servizos 12,9 13,8 0,9 

Sectores descoñecidos ou non especificados 24,4 29,9 5,5 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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Ata o de agora realizouse unha análise sobre a participación de mulleres e homes na esfera produtiva do 
traballo na provincia da Coruña e do seu grao de ocupación e desemprego en base ás diferentes categorías 
sociodemográficas como a idade, o nivel de estudos ou o estado civil. Cómpre agora analizar as 
características da poboación ocupada en base a diferentes variables como a rama de actividade, a situación 
profesional ou a ocupación buscando as diferenzas que se dan nestas características por sexo. O obxectivo 
non é outro que identificar as desigualdades de xénero existentes na esfera produtiva do traballo, intentando 
buscar explicacións ás diferenzas observadas. 
 
Como vimos no capítulo dedicado á educación, os estereotipos de xénero poden xogar un papel moi 
importante á hora de que mulleres e homes escollan os seus itinerarios formativos. De feito, os datos de 
matriculación tanto na Formación Profesional como na Universidade amosan que existen determinadas 
familias formativas nas que se matriculan maioritariamente mulleres e noutras nas que as mulleres apenas 
están representadas. Esta situación ten a súa repercusión nos datos observados sobre persoas ocupadas 
por ramas de actividade e sexo, pois obsérvanse ramas de actividade marcadamente masculinizadas ou 
feminizadas. En moitas ocasións o propio mercado de traballo contribúe a perpetuar esta situación, pois 
aínda hoxe mulleres e homes teñen moi difícil a súa entrada en certos nichos de emprego.  
 
Analizando os datos da provincia da Coruña na táboa seguinte, comprobamos que en ramas de actividade 
como as “Industrias extractivas”, a “Construción”, a “Pesca e acuicultura” ou o “Transporte e 
almacenamento” as mulleres apenas representan un 20% das persoas ocupadas. Pola contra, nas 
“Actividades sanitarias e servizos sociais”, “Resto de actividades” e “Educación” a presenza de mulleres é 
amplamente maioritaria, representando a un mínimo de 2 de cada 3 persoas ocupadas.  Deste xeito, 
comprobamos que tamén no mercado de traballo os roles de xénero están moi presentes, pois, como 
vemos, as ramas de actividade con maioría de mulleres, moi vinculadas ao traballo de coidados, supoñen 
unha extensión da esfera reprodutiva levada ao mercado de traballo.  
 
Pola súa banda, as ramas de actividade onde se observa un maior equilibrio por sexos entre a poboación 
ocupada son a “Agricultura, gandaría, caza e silvicultura” e o “Comercio por xunto e ao retallo; reparación 
de vehículos de motor”. 
 

  
Número de persoas ocupadas por ramas de actividade e sexo na provincia da Coruña. Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas e valores porcentuais) 

 

Rama de actividade Homes Mulleres % Mulleres 

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura  9,9 9,1 47,9% 

Pesca e acuicultura 7,1 1,7 19,3% 

Industrias extractivas  0,7 0 0,0% 

Industria manufactureira 42,9 21,6 33,5% 

Enerxía, subministro de auga e xestión de residuos  4,3 1,2 21,8% 

Construción  25,8 3,1 10,7% 

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor  34,8 37,7 52,0% 

Transporte e almacenamento 16,1 4,1 20,3% 

Hostalaría 15,5 18,7 54,7% 

Actividades de información, financeiras, inmobiliarias e profesionais  34,7 29,1 45,6% 

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria  17,3 13,5 43,8% 

Educación 10,9 22,9 67,8% 

Actividades sanitarias e de servizos sociais  7,9 29,3 78,8% 

Resto de servizos  8,7 27,1 75,7% 

Total 236,5 219 48,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación 
 
Na análise das ocupacións da poboación ocupada da provincia da Coruña podemos observar moi 
claramente o que se denomina como “teito de cristal”, que se define como as barreiras, moitas 
veces invisibles, coas que se atopan as mulleres para progresar nas súas carreiras profesionais e 
asumir postos de responsabilidade. Como se viu anteriormente, as mulleres manteñen una taxa de 
ocupación do 43,1%, e como se recolle na anterior táboa, representan o 48,1% da poboación ocupada na 
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provincia, e tan só o 25,6% dos cargos de dirección e xerencia son mulleres, porcentaxe que é incluso 
inferior ao que se rexistra para toda España, e que se sitúa en torno ao 31%.  
 
En canto ao resto de ocupacións, aprécianse nesgos de xénero moi importantes en moitas delas. Destacan 
especialmente os datos rexistrados sobre “Ocupacións militares”, “Persoal artesán e traballador cualificado 
das industrias manufactureiras e a construción” e “Persoal operador de instalacións e maquinaria, e  persoal 
montador”, ocupacións nas que as mulleres representan menos do 20% das persoas ocupadas. Neste 
sentido, volvemos comprobar a influencia dos roles e os estereotipos de xénero na configuración 
do mercado de traballo, pois, polo xeral, trátase de ocupacións tradicionalmente masculinas, nas que as 
mulleres teñen moi difícil a súa entrada.   
 
Pola súa parte, obsérvase un maior número de mulleres como “Persoal empregado contable, administrativo 
e persoal empregados de oficina”, “Ocupacións elementais” e “Persoal traballador dos servizos de 
restauración, persoais, protección e vendedor”, ocupacións nas que as mulleres representan máis do 60% 
das persoas ocupadas. 
 

  
Número de persoas ocupadas por ocupación e sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017 (valores 
absolutos expresados en miles de persoas e valores porcentuais) 
 

Ocupacións Homes Mulleres % Mulleres 

Ocupacións militares 2,5 0,4 13,8% 

Persoal director e xerente 13,6 4,9 26,5% 

Persoal técnico e profesional científico e intelectual 36,2 50,3 58,2% 

Persoal técnico; persoal profesional de apoio 29,5 19,5 39,8% 

Persoal empregado contable, administrativo e persoal empregados de oficina 14,9 28,9 66,0% 

Persoal traballador dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedor 37,8 65,6 63,4% 

Persoal traballador cualificado no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 13 9,9 43,2% 

Persoal artesán e traballador cualificado das industrias manufactureiras e a construción  47,8 6,4 11,8% 

Persoal operador de instalacións e maquinaria, e  persoal montador 25,4 5,3 17,3% 

Ocupacións elementais 15,9 27,8 63,6% 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación 
 
En relación á situación profesional da poboación ocupada por sexo na provincia da Coruña obsérvase 
novamente unha situación diferencial entre homes e mulleres. En primeiro lugar, vemos que hai un maior 
número de homes como traballadores independentes e empresarios con persoal asalariado. Esta situación 
pon de manifesto o menor nivel de emprendemento das mulleres da provincia con respecto aos 
homes, para o que existen diversas hipóteses explicativas. Algunhas delas pasan por un contexto social 
que non motiva o emprendemento feminino e maiores dificultades de acceso ao crédito e á financiación. 
Sobre este último aspecto, o acceso á financiación, dáse incluso unha socialización diferencial para homes 
e mulleres. Estas teñen que ver, por un lado, coa consideración de que as iniciativas emprendidas polas 
mulleres presentan un maior risco, en boa parte apoiada na crenza de que o desexo das mulleres é 
centrarse máis na familia e que os problemas de conciliación poden afectar á viabilidade do seu proxecto, 
e isto deriva nunha menor confianza nos negocios emprendidos por mulleres. E por outro, porque a 
capacidade de innovación e valores como liderado, autonomía e capacidade de decisión, son atribuídos en 
maior medida aos homes que ás mulleres. A estas cuestións tamén hai que engadir, en xeral, a menor 
capacidade para aportar recursos económicos propios das mulleres que se requiren para a inversión inicial, 
tal e como se verá no capítulo de Benestar Social. Así mesmo, como se viu no capítulo de Educación, a 
segregación horizontal das opcións formativas escollidas por homes e mulleres, e a configuración 
ocupacional por ramas de actividade que se acaba de revisar, son cuestións que tamén poden derivar en 
maiores dificultades no acceso á financiación dos proxectos empresariais emprendidos por mulleres. E isto, 
porque moitos dos proxectos empresariais concéntranse no sector servizos e en actividades moi 
feminizadas, e en xeral, adoitan ser negocios pouco interesantes e de pouca viabilidade para as entidades 
financeiras, especialmente os de menor tamaño. E todo isto tradúcese nun desequilibrio na posición de 
negociación de mulleres e homes para o acceso á financiación dun proxecto empresarial. 
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Así mesmo, existen diversas axudas e medidas de apoio institucional para o emprendemento, algunhas 
impulsadas polas Administracións locais, aínda que en menor medida, e outras polas Administracións supra 
locais. Como exemplo destas últimas, destacan as axudas Galicia Emprende do IGAPE, das que se poden 
beneficiar as pequenas e medianas empresas exceptuando as actividades do sector da pesca e a 
acuicultura, de produción agrícola e as do sector do aceiro, entre outras; as axudas para o fomento do 
emprendemento en economía social da Xunta, na que se contemplan incentivos  para a incorporación de 
mulleres, de persoas con discapacidade ou en situación de risco de exclusión social, e maiores de 45 anos;  
o Programa I da Consellería de Economía, emprego e Industria da Xunta, para axudar ao mantemento do 
emprego autónomo onde tamén se contemplan incentivos para a incorporación de mulleres; as axudas 
para promover o autoemprego das persoas galegas retornadas, tamén con incentivos para as solicitantes 
mulleres; ou o Programa Emega da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, que se trata dunha 
subvención específica para o fomento do emprendemento feminino en Galicia.  
 
Pola súa parte, a Deputación Provincial da Coruña tamén conta cunha liña, PEL Emprende, da que se 
poden beneficiar homes e mulleres. Tal e como se recolle no capítulo dedicado ao estudo do ámbito 
institucional das políticas públicas, no último ano beneficiáronse 76 mulleres e 80 homes, así como un total 
de 38 empresas. No que respecta ao tipo de negocios que emprenden as mulleres e homes que se acollen 
a estas axudas, obsérvase que os homes lideran iniciativas vinculadas a actividades que teñen que ver coa 
automoción, telecomunicacións ou informática, e agrícola ou forestal. Pola súa parte, as mulleres centran 
os seus proxectos empresariais basicamente nos ámbitos da restauración, servizos de beleza e estética, e 
comercio. Polo que, como se comentou, nótase a pegada da segregación de xénero nos ámbitos formativo 
e laboral que dalgunha maneira condiciona o emprendemento empresarial de mulleres e homes e o acceso 
á financiación das entidades financeiras.  
  
En calquera caso, continuando coa análise dos datos da táboa que segue, constátase que existe unha 
maior porcentaxe de mulleres traballadoras independentes ou autónomas (44,8%) que de 
empresarias con persoal asalariado (36,3%), probablemente porque o autoemprego, nalgúns casos, 
permite equilibrar mellor a vida laboral e familiar. Respecto a estas últimas, constátase que a proporción 
de mulleres que optan por facerse empresarias (36,3%), unha das vías para superar o teito de cristal 
que existe na maioría das empresas, é moito menor que a dos homes (63,70%). 
 
No caso de axuda familiar, definida segundo a metodoloxía do IGE como as persoas que traballan sen 
remuneración regulamentaria na empresa dun familiar co que conviven, vemos que, aínda que o seu valor 
sobre o conxunto é moi reducido, hai un maior número de homes (61,1%). E no caso das persoas 
asalariadas obsérvase que existe unha maior porcentaxe de homes no sector privado (52,5%) e unha maior 
porcentaxe de mulleres no sector público (56,7%), probablemente derivada das propias características do 
emprego do sector público, no que un gran número de postos de traballo pertencen a ramas de actividade 
moi feminizadas como as actividades sanitarias educativas, tal e como vimos anteriormente. 
 

  
Número de persoas ocupadas por situación profesional e sexo na provincia da Coruña. Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas e valores porcentuais) 
 

Situación profesional Homes Mulleres % Mulleres 

Persoa traballadora independente  34,6 28,1 44,8% 

Persoa empresaria con persoal asalariado 19,3 11 36,3% 

Axuda familiar 1,1 0,7 38,9% 

Persoa asalariada sector público 36,8 48,2 56,7% 

Persoa asalariada sector privado 144,5 130,6 47,5% 

Persoal de cooperativa 0,2 0,2 50,0% 

Outra situación 0,1 0,3 75,0% 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
No referente ao persoal asalariado dentro do sector privado, os datos mostran dinámicas moi similares ás 
observadas para o conxunto da poboación ocupada, pois hai un maior número de homes traballando en 
todas as franxas de idade, salvo no grupo de idade de 55 e máis anos onde traballan máis mulleres. 
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Unha posible explicación do cambio de dinámica na última franxa de idade, tal e como se sinalou 
anteriormente, é que os homes soen xubilarse antes cas mulleres. Pola súa parte, na franxa de 16 a 
24 anos hai un número lixeiramente maior de homes, probablemente debido a un maior abandono 
educativo temperán dos homes que probablemente pasan a formar parte do mercado traballo. A 
partir da franxa dos 25 aos 34 anos as diferenzas comezan a acrecentarse e na franxa de idade de 35 a 
44 anos os datos reportan unha das maiores diferenzas, derivado probablemente de que moitas 
mulleres abandonan o traballo produtivo e asumen o traballo reprodutivo de coidado de fillos e 
fillas, pois como vimos, actualmente en Galicia a idade media ca que se concibe a primeira filla ou fillo 
atópase nesta franxa de idade. Está é unha posible explicación para comprender como dos 35 aos 54 anos 
hai unhas diferenzas de entre 6.000 e 7.000 persoas. 
 

  
Persoal asalariado no sector privado por sexo e grupos de idade na provincia da Coruña. Ano 
2017 (valores absolutos expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Pola contra, na análise dos datos de persoas asalariadas no sector público por sexo e grupos de idade, 
obsérvase que en todas as franxas de idade hai un maior número de mulleres. Esta situación, como se 
sinalou anteriormente, pode vir determinada polas propias ramas de actividade principais das 
Administracións públicas, nas que a Educación e a Sanidade contan cun papel principal. Pero tamén ten 
que ver con que no mercado de traballo do sector privado existe certa penalización profesional á 
maternidade que expulsa a moitas mulleres que posteriormente teñen moitos obstáculos para a súa 
reincorporación. Esta penalización profesional á maternidade non se da do mesmo xeito no sector público, 
o que facilita que as mulleres manteñan os seus postos de traballo. 
 

  
Persoal asalariado do sector público por sexo e grupos de idade na provincia da Coruña. Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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Unha vez analizadas as características sociodemográficas de poboación ocupada, as ramas de actividade, 
ocupacións e situacións profesionais, cómpre analizar cales son as condicións laborais de traballadoras e 
traballadores en base a diferentes parámetros como a temporalidade, a parcialidade, o número medio de 
horas traballadas ou o subemprego. Neste sentido, un primeiro campo de análise sobre as condicións 
laborais de mulleres e homes é a relación laboral das persoas asalariadas na provincia da Coruña. A través 
do seguinte gráfico podemos comprobar que a relación laboral maioritaria é a de duración indefinida, 
que contan co 72,5% das persoas asalariadas na provincia da Coruña. Porén, os datos son diferencias 
entre mulleres e homes, pois para os homes a porcentaxe ascende ata 76,3%, mentres que para as 
mulleres descende ao 68,6%, é dicir, existen 7,8 puntos porcentuais de diferenza entre mulleres e 
homes. Pola contra, a temporalidade afecta en maior medida ás mulleres, pois comprende ao 29,4% 
das mulleres asalariadas, porcentaxe que se reduce ao 23,1% no caso dos homes asalariados. 
 

  
Poboación asalariada por sexo e relación laboral na provincia da Coruña. Ano 2017 (valores 
absolutos expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Se analizamos a evolución dos últimos anos vemos que as diferenzas entre mulleres e homes, lonxe de 
mitigarse, estanse acrecentando. En termos xerais, a poboación asalariada tanto de mulleres como de 
homes aumenta a partir do ano 2014. Porén, este aumento é moi diferencial para uns e outras, pois os 
homes aumentan dentro da poboación asalariada indefinida, mentres que no caso das mulleres esta ven 
descendendo continuamente dende o ano 2013, tal e como se pode comprobar na táboa seguinte. Pola 
súa parte, a poboación de mulleres asalariadas con contrato temporal ven aumentando dende o ano 
2014. Deste xeito, mentres a poboación de mulleres cunha relación temporal no ano 2014 era do 
22,6%, no ano 2017 ascendía, como vimos anteriormente, ao 29,4%. 
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Evolución da poboación asalariada por sexo e relación laboral na Provincia da Coruña. Período 2010 
- 2017 (valores absolutos expresados en miles de persoas) 
 

Anos 

Homes Mulleres 

Indefinida 
Indefinida 

descontinua 
Temporal Indefinida 

Indefinida 
descontinua 

Temporal 

2010 152,8 1,3 43,5 126,4 2,1 47,2 

2011 149,5 1,4 40,7 127,8 2,3 46,8 

2012 144,7 1 34,8 128,7 2 44,6 

2013 138,5 1 34,7 130,5 1,9 38,9 

2014 133 0,9 35,8 128,9 2,7 38,5 

2015 134,1 1,5 40,7 127,4 2,6 43 

2016 139 1,4 44 126,6 2,8 47,3 

2017 138,4 1,3 41,8 122,5 3,6 52,6 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
 

Non só a temporalidade é un fenómeno que afecta en maior medida ás mulleres, a parcialidade nas 
xornadas de traballo ten un compoñente de xénero especialmente destacable, pois 3 de cada 4 
persoas ocupadas a tempo parcial na provincia da Coruña no ano 2017 eran mulleres, mentres que 
na poboación ocupada a tempo completo as mulleres apenas representan o 44%. 
 

  
Poboación ocupada por sexo e tipo de xornada na Provincia da Coruña. Ano 2017 (valores absolutos 
expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Para analizar os motivos das xornadas parciais temos que acudir aos datos da Comunidade Autónoma de 
Galicia, xa que non existen datos desagregados a nivel provincial. Neles comprobamos que o motivo 
maioritario da xornada parcial tanto para homes como para mulleres é “Non poder atopar un traballo 
de xornada completa”. Porén, o 76,2% das persoas que sinalaran este motivo eran mulleres, polo que 
parece claro que existen maiores dificultades para conseguir un traballo a tempo completo para as 
mulleres que para os homes. Pero destaca tamén especialmente que o 94,2% das persoas que indicaron 
que o motivo era o “Coidado de nenas e/ou nenos ou de persoas adultas enfermas, incapacitadas ou 
maiores” eran mulleres, do mesmo xeito que o 87,3% das persoas que sinalaron como motivo “Outras 
obrigacións familiares ou persoais”, tamén son mulleres.  
 
A través destes datos podemos comprobar claramente as maiores dificultades das mulleres para 
desenvolver o seu traballo na esfera produtiva. Por un lado, o propio mercado de traballo parece 
priorizar aos homes no traballo indefinido e a tempo completo, por outro, a maior asunción do 
traballo reprodutivo por parte das mulleres dificulta o acceso ao emprego en condicións de 
igualdade con respecto aos homes. 
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Poboación ocupada a tempo parcial por motivo da xornada parcial e sexo en Galicia. Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas e valores porcentuais) 
 

Motivo da xornada parcial Homes Mulleres % Mulleres 

Seguir cursos de ensinanza ou formación 2,4 3,5 59,3% 

Enfermidade ou incapacidade propia 0,7 1,2 63,2% 

Coidado de nenos ou de adultos enfermos, incapacitados ou maiores 0,9 14,5 94,2% 

Outras obrigacións familiares ou persoais 0,9 6,2 87,3% 

Non poder atopar un traballo de xornada completa 20,5 65,5 76,2% 

Non querer un traballo de xornada completa 2 9,9 83,2% 

Outras razóns 4,9 8,5 63,4% 

Non sabe o motivo 0,1 0,2 66,7% 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Esta situación de maior precariedade en termos de temporalidade e parcialidade do traballo das mulleres 
na esfera produtiva, ten un impacto directo no número medio de horas efectivas traballadas, pero 
rexístranse notables diferenzas en función da súa situación profesional. No seguinte gráfico vemos que 
para todas as situacións profesionais o número medio de horas efectivas traballadas polos homes é maior 
que o número medio de horas efectivas traballadas polas mulleres. 
Como vimos anteriormente, as situacións profesionais nas que se atopa a maior parte da poboación na 
provincia da Coruña son as de poboación asalariada do sector público ou privado e poboación empresaria 
con persoal asalariado ou traballadores/as independentes. Se nos centramos nestas categorías 
comprobamos que as menores diferenzas se dan entre a poboación asalariada do sector público e entre 
as persoas traballadoras independentes ou autónomas, mentres que as maiores diferenzas obsérvanse 
entre a poboación asalariada do sector privado. Neste sentido, parece claro que é no sector privado por 
conta allea onde as mulleres atopan as maiores dificultades para conseguir unhas condicións 
laborais igualitarias con respecto aos homes. Pola súa parte, o menor número de horas que traballan 
as mulleres no traballo produtivo leva parello en moitas ocasións un maior número de horas que dedican 
ao traballo reprodutivo, pois a carga de traballo deste último recae principalmente sobre elas. 
 

  
Nº medio de horas efectivas traballadas pola poboación ocupada que traballou na semana de 
referencia por situación profesional e sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017.  
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Na análise do número medio de horas traballadas por rama de actividade e sexo destaca especialmente 
a diferenza observada en “Pesca e Acuicultura”, con 14,8 horas de diferenza. Unha posible explicación 
é a marcada división sexual do traballo nesta rama de actividade e as xornadas que dedícanse aos 
diferentes traballos do sector, pois mentres os homes ocupan principalmente traballos nas embarcacións e 
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nos portos, as mulleres ocúpanse principalmente no marisqueo e no arranxo de redes. Pola súa parte, a 
fenda observada nas “Industrias extractivas” non é significativa, pois como vimos anteriormente, e segundo 
os datos da EPA, non existen mulleres empregadas nesta rama de actividade. 
 
En relación ás ocupacións, vemos que as diferenzas observadas son moi similares nas diferentes 
categorías analizadas, rexistrando unha fenda en torno ás 4 horas na maioría delas. Destaca a maior fenda 
observada na categoría de “Ocupacións elementais”, con 6,9 horas de diferenza entre mulleres e homes.  
 

  
Nº medio de horas efectivas traballadas pola poboación ocupada que traballou na semana de 
referencia por rama de actividade, ocupación e sexo na provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Rama de actividade Homes Mulleres Fenda 

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura  45,3 50 4,7 

Pesca e acuicultura 34,6 19,8 -14,8 

Industrias extractivas  39,4 0 -39,4 

Industria manufactureira  37,7 33,2 -4,5 

Enerxía, subministro de auga e xestión de residuos 36,2 28,1 -8,1 

Construción  37,2 30,2 -7 

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos  38 33,2 -4,8 

Transporte e almacenamento  35,1 31,6 -3,5 

Hostalaría  41,2 37,6 -3,6 

Actividades de información, financeiras, inmobiliarias e profesionais  36,2 30,6 -5,6 

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 32 30 -2 

Educación  28,7 25,2 -3,5 

Actividades sanitarias e de servizos sociais 33,2 30,9 -2,3 

Resto de servizos  31,5 27 -4,5 

Ocupacións Homes Mulleres Fenda 

Ocupacións militares 35 31 -4 

Persoal director e xerente 38,9 34,7 -4,2 

Persoal técnico e profesional científico e intelectual 33,3 28,9 -4,4 

Persoal técnicos; profesionais de apoio 35,8 31,6 -4,2 

Persoal empregado contable, administrativo e outro persoal empregado de oficina 33,9 29,9 -4 

Persoal traballador dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedor 38,4 33,7 -4,7 

Persoal traballador cualificado no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 42,7 47,4 4,7 

Persoal artesán e persoal traballador cualificado das industrias manufactureiras e a construción 37,8 33,7 -4,1 

Persoal operador de instalacións e maquinaria, e montadores 36,7 34,1 -2,6 

Ocupacións elementais 33,2 26,3 -6,9 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Outro indicador que ofrece a Enquisa de Poboación Activa é o de poboación subempregada por 
insuficiencia de horas, que ven definida como a poboación ocupada que desexa traballar máis horas, que 
están dispoñibles para traballalas ou que non poden deixar o seu emprego actual debido ao período de 
aviso previo, e que o cómputo de horas efectivas traballadas na semana de referencia, tanto no emprego 
principal coma nun posible emprego secundario, son inferiores ás horas semanais que abranguen unha 
xornada completa. Este indicador ofrece, por tanto, información sobre a precariedade no traballo da 
poboación ocupada. 
 
Na análise da poboación subempregada na provincia da Coruña por grupos de idade e sexo 
volvemos a comprobar que esta problemática afecta principalmente ás mulleres, pois son maioría 
en todos os grupos de idade. Concretamente, as mulleres supoñen o 68,9% da poboación subempregada 
na provincia da Coruña, pero obsérvanse situacións diferencias por sexos. No caso dos homes, a cifra máis 
alta de poboación subempregada rexístrase entre os 25 e os 34 anos, idade na que gran parte da poboación 
incorpórase ao mercado laboral e, por tanto, trátase dunha fase na que os traballos adoitan ser máis 
precarios. A partir deste grupo de idade o número de homes subempregados comeza a descender 
conforme aumentan os grupos de idade. No caso das mulleres, a cifra de poboación máis alta tamén 
rexístrase entre os 25 e 34 anos, descende entre os 35 e os 44 anos, pero entre os 45 e os 45 anos volve 
a presentar valores similares. Este descenso entre os 35 e os 44 anos pode vir derivado de que algunhas 
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mulleres nestas idades indican como motivo da xornada parcial o coidado de menores, tal e como vimos 
na táboa 14, e por tanto ao non querer nese momento un traballo a tempo completo, non entran na definición 
de poboación subempregada.  
 

  
Persoas ocupadas subempregadas por sexo e grupos de idade na provincia da Coruña. Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
O dato máis relevante das persoas subempregadas por sector económico é que a gran maioría atópase 
no sector servizos, que como se comprobou con anterioridade, encóntrase moi feminizado. Neste 
sector, o 72,6% das persoas que se atopan subempregadas son mulleres. Cabe destacar tamén, que no 
sector da construción máis do 80% dos subempregados son homes, aínda que nos datos absolutos 
comprobamos que afecta a moi pouca poboación, pois tan só un 2,6% da poboación subempregada 
atópase neste sector económico. 
 

  
Persoas ocupadas subempregadas por sexo e sector económico na provincia da Coruña.  Ano 2017 
(valores absolutos expresados en miles de persoas) 
 

 
  

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
 

 

 
Como se sinalou anteriormente, existen varias fontes que permiten obter información sobre a poboación 
ocupada e desempregada. Unha é a Enquisa de Poboación Activa (EPA), da que obtivemos a información 
analizada ata o momento, pero existen outras como as afiliacións á Seguridade Social ou o paro rexistrado 
no Servizo de Emprego Público Estatal (SEPE). Aínda que a EPA permite fotografar a realidade dun xeito 
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máis axustado ao que se recolle nos rexistros, ten a desvantaxe de que ao tratarse dunha enquisa non se 
poden desagregar os datos a nivel comarcal ou municipal, pois non contan coa representatividade 
estatística necesaria. A fin de ofrecer información a nivel comarcal sobre emprego e desemprego, 
acudiremos a estas fontes oficias de datos mencionadas con anterioridade. 
Un primeiro campo de análise é a distribución por sexos da poboación afiliada nas diferentes comarcas da 
provincia da Coruña. Se analizamos os datos para o mes de decembro do ano 2017 vemos que nese 
momento había 391.535 persoas afiliadas, das que o 51,4% eran homes e o 48,6% eran mulleres, dato moi 
similar ao que se recollía na Enquisa de Poboación Activa, pois a porcentaxe de mulleres ocupadas 
segundo esta enquisa para o ano 2017 era do 48,1%. 
 
A fenda entre a poboación de homes e mulleres con afiliación á Seguridade Social sitúase en 2,8 puntos 
porcentuais. Porén, segundo podemos comprobar na táboa seguinte, os datos varían significativamente 
dunha comarca a outra. Por unha banda, destaca que as únicas comarcas nas que existen máis 
mulleres afiliadas que homes son as de Coruña e Santiago, aínda que a diferenza entre homes e 
mulleres apenas supera un punto porcentual. O carácter urbano destas dúas comarcas posiblemente 
facilita a incorporación das mulleres ao mercado de traballo, ao contar con maiores oportunidades 
laborais e maiores recursos de conciliación, aínda que cabe recordar tamén que son as comarcas 
con maiores porcentaxes de mulleres. Por outra banda, en comarcas como as de Arzúa, Terra de 
Melide, Barbanza ou Terra de Soneira, a fenda nas porcentaxes de afiliación entre mulleres e homes 
supera os 10 puntos porcentuais. Neste caso, trátase de comarcas de carácter máis rural e avellentado, 
con escasas oportunidades laborais e con poucos recursos que faciliten a conciliación da vida laboral e 
familiar, polo que moitas mulleres asumen o traballo reprodutivo e abandonan o emprego. 
 

  
Afiliacións á Seguridade Social segundo comarca de residencia da persoa afiliada e sexo na 
provincia da Coruña. Decembro do ano 2017 (valores absolutos) 
 

Comarca 
Datos absolutos Porcentaxes 

Homes Mulleres Homes Mulleres Fenda 

Arzúa 3.394 2.679 55,9% 44,1% -11,8% 

Barbanza 10.786 8.744 55,2% 44,8% -10,5% 

A Barcala 1.889 1.661 53,2% 46,8% -6,4% 

Bergantiños 12.927 10.776 54,5% 45,5% -9,1% 

Betanzos 7.471 6.505 53,5% 46,5% -6,9% 

A Coruña 72.768 74.219 49,5% 50,5% 1,0% 

Eume 4.478 3.838 53,8% 46,2% -7,7% 

Ferrol 24.316 22.542 51,9% 48,1% -3,8% 

Fisterra 3.536 2.975 54,3% 45,7% -8,6% 

Muros 1.816 1.614 52,9% 47,1% -5,9% 

Noia 5.458 4.830 53,1% 46,9% -6,1% 

Ordes 7.864 6.568 54,5% 45,5% -9,0% 

Ortegal 1.968 1.685 53,9% 46,1% -7,7% 

Santiago 31.820 32.519 49,5% 50,5% 1,1% 

O Sar 3.018 2.505 54,6% 45,4% -9,3% 

Terra de Melide 2.413 1.915 55,8% 44,2% -11,5% 

Terra de Soneira 2.979 2.434 55,0% 45,0% -10,1% 

Xallas 2.429 2.196 52,5% 47,5% -5,0% 

Total 201.330 190.205 51,4% 48,6% -2,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Afiliacións á Seguridade Social. 
 
Para poñer en relación os datos de afiliación comarcais coa súa poboación realizamos o cálculo das taxas 
que aparecen na táboa seguinte. Nela podemos comprobar que as comarcas con maior poboación 
afiliada en relación a súa poboación entre 16 e 64 anos son Ordes, Betanzos, Arzúa e Terra de 
Melide, mentres que as menores taxas rexístranse nas comarcas da Barbanza, Muros, Fisterra e 
Ferrol.  
 
Se analizamos os datos segundo sexo vemos situacións similares ás observadas na táboa anterior, pois 
as menores fendas entre mulleres e homes nas taxas de afiliación realizadas rexístranse nas comarcas da 
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Coruña e de Santiago, mentres que as maiores fendas rexístranse nas comarcas da Terra de Soneira, 
O Sar, Ordes e Terra de Melide. 
 

  
Taxas de poboación afiliada á Seguridade Social segundo comarca de residencia da persoa afiliada 
e sexo na Provincia da Coruña. Decembro do ano 20171 
 

Comarca Total Homes Mulleres Fenda 

Arzúa 61,18 64,56 57,38 -7,18 

Barbanza 45,54 49,78 41,20 -8,58 

A Barcala 57,86 61,23 54,44 -6,79 

Bergantiños 57,04 61,39 52,58 -8,81 

Betanzos 61,24 64,07 58,29 -5,79 

A Coruña 57,54 58,58 56,55 -2,03 

Eume 52,80 55,97 49,54 -6,43 

Ferrol 48,97 51,16 46,81 -4,35 

Fisterra 48,33 51,95 44,64 -7,32 

Muros 45,88 47,45 44,23 -3,22 

Noia 50,39 52,71 48,00 -4,71 

Ordes 63,48 68,13 58,69 -9,44 

Ortegal 51,55 53,64 49,30 -4,34 

Santiago 58,63 60,25 57,12 -3,14 

O Sar 56,13 60,93 51,27 -9,66 

Terra de Melide 60,24 64,66 55,46 -9,20 

Terra de Soneira 52,57 57,42 47,64 -9,78 

Xallas 58,08 60,62 55,51 -5,11 

Total 55,42 57,63 53,27 -4,36 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Afiliacións á Seguridade Social. 
 
Na análise dos datos de afiliación por idade (recollidos no Anexo I) observamos que excepto nas comarcas 
de Arzúa, A Barcala, Betanzos, Eume, Ferrol, O Sar e Terra de Melide, no resto en todos os grupos de 
idade hai un maior número de homes afiliados que mulleres. Unicamente a partir dos 60 anos detéctanse 
máis mulleres afiliadas á Seguridade Social, en xeral. Así mesmo, as comarcas da Coruña e Santiago, os 
dous maiores núcleos de poboación, sáense da dinámica observada pois, tal e como vimos, nestas dúas 
comarcas o número total de mulleres afiliadas é superior ao de homes.  
 
Para realizar unha análise da situación comarcal por grupos de idade que permita comparar os diferentes 
territorios realizamos o cálculo das taxas de poboación afiliada por grandes grupos de idade. Se realizamos 
unha primeira comparativa das taxas de aflición comarcais calculadas con respecto as taxas provincias 
comprobamos que existen certas particularidades nalgunhas comarcas. Unha primeira realidade observada 
é a elevada taxa de afiliación de homes menores de 30 anos nas comarcas da Terra de Melide, Arzúa, 
Xallas, Terra de Soneira e Ordes, que en todos os casos presentan unhas taxas que superan en 10 puntos 
porcentuais á taxa provincial para o mesmo grupo. Varias son as hipóteses que poden explicar esta 
situación. Unha primeira pode pasar porque exista un maior abandono educativo temperán nestas 
comarcas, que como vimos no capítulo de educación, afecta en maior medida aos homes, e polo tanto 
incorpóranse antes ao mercado laboral. Por outra banda, nestes territorios as oportunidades de 
formación son máis limitadas, polo que é posible que moitas persoas rematen os seus estudos máis 
cedo que noutras comarcas ou que, no caso de querer continuar os estudos, a poboación se desprace ás 
principais cidades nas que se encontran as oportunidades de formación. Porén, a situación diferencial 
rexistrada entre homes e mulleres nas mesmas comarcas apuntan en maior medida a primeira hipótese. 
 
Outra situación destacable é a observada nas taxas de afiliacións de homes de 50 anos e máis que se 
observan nas comarcas da Barbanza, Fisterra, Muros, Noia e Ortegal,  pois en todas elas a taxa sitúase en 
torno a 10 puntos porcentuais menos que a rexistrada para a provincia, chegando no caso de Muros a 
rexistrar 16,7 puntos menos. O feito de que todas as comarcas sexan de costa fai pensar que unha das 

                                                           
1 Para o cálculo das taxas dividiuse o número de persoas afiliadas á Seguridade Social segundo comarca de residencia da persoa afiliada entre a 
poboación residente entre os 16 e os 64 anos na comarca de referencia. Os datos utilizados para o cálculo das taxas proceden da estatística de 
Afiliacións da Seguridade Social de decembro de 2017 e os datos de poboación proceden do Padrón Municipal de Habitantes do ano 2017. 
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causas explicativas poida vir polo sector pesqueiro que emprega a moitos homes e no que as 
xubilacións temperás son moi habituais. Aínda así, outro factor explicativo pode ser a falta de 
oportunidades laborais nestas comarcas, pois como vimos na táboa anterior, trátase de comarcas nas 
que as taxas de afiliación globais son das máis baixas. De feito, a situación das mulleres de 50 anos 
e máis das contornas da Barbanza, Fisterra e Muros é moi similar, pois presentan tamén taxas de 
ocupación en torno a 10 puntos por debaixo das que se rexistran para as mulleres de 50 anos e máis 
no conxunto provincial. 
 

  
Taxa de afiliacións á Seguridade Social segundo o comarca de residencia da persoa afiliada e sexo 
na Provincia da Coruña. Decembro do ano 2017. 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Menores de 30 
De 30 a 49 

anos 
50 anos e 

máis 
Menores de 30 

De 30 a 49 
anos 

50 anos e 
máis 

Arzúa 47,8 75,3 61,4 39,2 65,6 57,9 

Barbanza 29,3 60,5 47,6 27,1 49,6 38,0 

A Barcala 39,6 72,0 58,3 35,9 62,9 52,0 

Bergantiños 41,0 73,7 55,8 37,2 61,0 49,2 

Betanzos 40,7 73,5 63,0 36,0 67,9 55,8 

A Coruña 30,3 68,2 60,7 32,8 66,7 54,1 

Eume 31,9 71,1 49,5 30,5 63,9 41,5 

Ferrol 26,3 60,3 51,5 29,0 58,0 40,7 

Fisterra 35,8 62,8 47,9 31,0 55,4 39,3 

Muros 31,4 61,2 40,5 28,5 56,8 38,3 

Noia 35,6 63,9 47,2 30,4 58,7 44,5 

Ordes 43,0 80,2 65,0 35,7 68,5 57,0 

Ortegal 38,3 65,1 48,1 31,3 59,0 47,7 

Santiago 30,3 69,7 64,4 28,4 67,6 57,9 

O Sar 42,2 71,3 57,6 33,8 62,3 45,5 

Terra de Melide 52,3 75,1 58,9 37,9 63,2 56,5 

Terra de Soneira 43,3 70,1 51,1 35,0 57,5 43,5 

Xallas 43,7 72,4 56,0 37,8 66,1 52,3 

Total Provincia 32,6 67,8 57,4 31,7 63,6 50,3 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Afiliacións á Seguridade Social. 
 
Por outra parte, os maiores nesgos de xénero nas taxas de afiliación rexístranse entre os 30 e os 49 
anos nas comarcas da Barbanza, Bergantiños, Ordes, Terra de Melide e Terra de Soneira, cunhas 
diferenzas entre mulleres e homes entre os 11 e os 13 puntos porcentuais. Destaca tamén 
especialmente a diferenza de 14,4 puntos porcentuais que se rexistra nas taxas de afiliación de mulleres e 
homes menores de 30 anos en Terra de Melide. E nas taxas de afiliación de maiores de 50 anos as 
diferenzas máis considerables vémolas nas comarcas de Ferrol e O Sar, cunha fenda superior aos 10 
puntos porcentuais entre mulleres e homes. 
 
Aínda que o IGE non facilita información desagregada por sexos do número de afiliacións por sector de 
actividade, cómpre contextualizar as comarcas en función dos seus sectores de actividade principais. Na 
seguinte táboa podemos comprobar que o sector de actividade maioritario en toda a provincia da Coruña é 
o Sector Servizos. Porén, existen diferenzas significativas duns territorios a outros. Neste sentido, vemos 
que o Sector Servizos destaca especialmente nas comarcas da Coruña e Santiago, pois emprega a máis 
do 80% da poboación afiliada residente nestes territorios. Pola súa parte, a Industria é o segundo sector de 
actividade en toda a provincia, pero neste caso destaca especialmente na comarca do Sar, onde emprega 
en torno ao 22% da súa poboación residente afiliada.  
 
Os sectores de emprego máis minoritarios no contexto provincial son os da Construción e o Sector Primario. 
No primeiro caso, as comarcas con maiores porcentaxes de poboación afiliada son Bergantiños e Terra de 
Soneira. Pola súa parte, observamos diferenzas significativas no sector primario (Agricultura e Pesca), pois 
aínda que tan só emprega ao 5,4% da poboación afiliada da provincia, en comarcas coma Arzúa, Terra de 
Melide e Xallas emprega en torno ao 20-25% da poboación afiliada á Seguridade Social. 
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Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social segundo sector de actividade por comarca de 
residencia da persoa afiliada na provincia da Coruña. Decembro do ano 2017 
 

Comarca 
Agricultura e 

pesca 
Industria Construción Servizos Non consta 

Arzúa 20,2% 12,9% 8,5% 58,2% 0,1% 

Barbanza 15,6% 17,2% 7,3% 59,6% 0,2% 

A Barcala 12,8% 11,8% 10,5% 64,8% 0,1% 

Bergantiños 7,6% 19,7% 15,8% 56,8% 0,2% 

Betanzos 8,3% 13,3% 8,0% 70,3% 0,1% 

A Coruña 1,0% 10,4% 6,1% 82,4% 0,0% 

Eume 6,1% 19,1% 9,0% 65,7% 0,1% 

Ferrol 3,1% 16,7% 6,8% 73,3% 0,1% 

Fisterra 15,8% 12,6% 10,7% 60,8% 0,2% 

Muros 13,9% 12,9% 10,5% 62,6% 0,2% 

Noia 15,2% 12,5% 9,5% 62,7% 0,2% 

Ordes 14,3% 18,1% 10,3% 57,2% 0,1% 

Ortegal 16,0% 14,2% 9,2% 60,5% 0,1% 

Santiago 2,0% 8,3% 5,8% 84,0% 0,1% 

O Sar 5,1% 21,9% 8,4% 64,5% 0,1% 

Terra de Melide 19,9% 11,0% 9,3% 59,6% 0,2% 

Terra de Soneira 17,1% 14,3% 15,6% 52,7% 0,3% 

Xallas 24,5% 12,6% 12,0% 50,8% 0,1% 

Total Provincia 5,4% 12,7% 7,6% 74,1% 0,1% 
 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Afiliacións á Seguridade Social. 
 
Unha vez analizados os datos sobre persoas empregadas e afiliadas á Seguridade Social a nivel comarcal, 
é conveniente analizar agora a outra cara da moeda, é dicir, os datos sobre desemprego. Para tal fin, 
teremos como fonte estatística a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Non 
obstante, é necesario recordar que os datos de paro rexistrado non reflicten fielmente a situación de 
desemprego pois é posible que exista poboación desempregada non inscrita no Servizo de Emprego 
Público Estatal, ao non contar con dereito a prestación por desemprego ou non estar interesada na 
intermediación da Administración pública na procura de emprego. 
 
Na seguinte táboa recóllese a media de poboación desempregada por comarcas durante o ano 2017 
desagregada por sexos. No conxunto provincial, vemos que houbo unha media de 76.173 persoas 
paradas das que o 56,1% eran mulleres. Porén, a situación varía significativamente nas distintas 
comarcas que conforman a provincia, pois en comarcas como Terra de Soneira ou Xallas as mulleres 
representan máis do 60% da poboación parada rexistrada. A estas séguenlles comarcas como as da 
Terra de Melide, Barbanza ou Bergantiños cunha porcentaxe de mulleres entre a súa poboación parada 
entre o 58% e o 60%. Comarcas que, como viramos anteriormente, xa presentaban nos datos da 
Seguridade Social fendas significativas nas porcentaxes de afiliación por sexos, polo que parece claro 
que trátase de comarcas nas que as mulleres teñen moitas dificultades para atopar un emprego e 
incorporarse ao traballo na esfera  produtiva. Pola súa parte, sorprenden os datos da comarca de Arzúa, 
pois aínda que a porcentaxe de mulleres sobre a poboación afiliada da comarca era a máis baixa de toda 
a provincia, nos datos de paro rexistrado a situación por sexos acercase ao equilibrio, pois as mulleres son 
o 52%. É probable, por tanto, que ou ben exista unha número importante de mulleres non inscritas no 
Servizo Público de Emprego ou ben sitúanse entre a poboación inactiva, asumindo o traballo da esfera 
reprodutiva. 
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Paro rexistrado por comarca e sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Comarcas Total Homes Mulleres % Mulleres 

Arzúa 828 396 432 52,2% 

Barbanza 4.282 1.779 2.503 58,5% 

A Barcala 703 325 378 53,8% 

Bergantiños 5.213 2.188 3.025 58,0% 

Betanzos 2.144 1.030 1.114 52,0% 

A Coruña 28.140 12.522 15.618 55,5% 

Eume 1.465 707 758 51,7% 

Ferrol 12.332 5.392 6.939 56,3% 

Fisterra 1.586 622 964 60,8% 

Muros 742 325 417 56,2% 

Noia 1.830 818 1.012 55,3% 

Ordes 2.142 837 1.305 60,9% 

Ortegal 686 308 378 55,1% 

Santiago 10.400 4.583 5.817 55,9% 

O Sar 1.114 488 627 56,3% 

Terra de Melide 682 302 380 55,7% 

Terra de Soneira 1.097 443 655 59,7% 

Xallas 787 356 431 54,8% 

Total Provincia 76.173 33.421 42.752 56,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
 

  
Taxa de paro rexistrado por comarca e sexo na Provincia da Coruña2. Ano 2017 
 

Comarca Total Homes Mulleres Fenda 

Arzúa 8,33 7,53 9,23 1,70 

Barbanza 9,99 8,22 11,80 3,59 

A Barcala 11,46 10,53 12,39 1,85 

Bergantiños 12,55 10,39 14,76 4,37 

Betanzos 9,39 8,83 9,97 1,14 

A Coruña 11,01 10,08 11,90 1,82 

Eume 9,28 8,82 9,76 0,93 

Ferrol 12,89 11,35 14,41 3,06 

Fisterra 11,75 9,12 14,43 5,31 

Muros 9,93 8,49 11,43 2,94 

Noia 8,96 7,90 10,05 2,15 

Ordes 9,43 7,27 11,66 4,39 

Ortegal 9,71 8,39 11,12 2,72 

Santiago 9,48 8,68 10,22 1,54 

O Sar 11,34 9,85 12,85 3,00 

Terra de Melide 9,48 8,09 10,98 2,88 

Terra de Soneira 10,66 8,54 12,82 4,28 

Xallas 9,87 8,88 10,87 1,99 

Provincia 10,78 9,57 11,97 2,41 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria e Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 
Para poñer en relación os datos de paro rexistrado nas comarcas coa súa poboación realizamos o cálculo 
das taxas que aparecen na táboa anterior, na que vemos que as comarcas que presentan as taxas máis 
altas son a de Ferrol, Bergantiños e Fisterra, mentres que as comarcas coas taxas de paro rexistrado 
máis baixas son as de Arzúa, Noia e Eume. Porén, nalgunhas comarcas as taxas presentan moitas 
diferencias entre mulleres e homes. Concretamente, comarcas como as da Terra de Soneira, Bergantiños, 
Ordes e Fisterra presentan unha fenda nas taxas de paro rexistrado superior aos 4 puntos porcentuais. 

                                                           
2 Para o cálculo das taxas dividiuse o número de persoas no paro rexistrado entre a poboación entre os 16 e os 64 anos nas comarcas de referencia. 
Os datos utilizados para o cálculo das taxas proceden da estatística de Paro rexistrado medio do ano 2017 e os datos de poboación proceden do 
Padrón Municipal de Habitantes do ano 2017. 
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Na análise das taxas por grandes grupos de idade atopamos tamén numerosas peculiaridades entre as 
diferentes comarcas. En primeiro lugar, destaca que practicamente en todas as comarcas a taxa de paro 
rexistrado de mulleres menores de 30 anos e entre 30 e 49 anos supera á dos homes nos mesmos 
grupos de idade. Se comezamos analizando detalladamente as fendas nas taxas entre mulleres e homes 
comprobamos que no grupo de menores de 30 destacan especialmente as diferenzas rexistradas nas 
comarcas do Ortegal, Terra de Melide e Fisterra, cunha fenda entre os 3 e os 4 puntos porcentuais. Pola 
súa parte, no grupo de 30 a 49 anos as maiores diferenzas nas taxas de paro rexistrado obsérvanse 
nas comarcas de Fisterra, Terra de Soneira e Bergantiños. Por outra banda, no grupo de idade de 50 
anos e máis vemos que en comarcas coma Betanzos ou A Barcala as taxas de paro rexistrado de 
homes superan especialmente á de mulleres, mentres que Fisterra, ao igual que nos grupos de idade 
analizados anteriormente, presentan unha taxa de paro rexistrado de mulleres significativamente maior á 
dos homes. 
 

  
Taxa de paro rexistrado segundo o comarca, grupos de idade e sexo na Provincia da Coruña. Ano 
2017 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Menores de 30 
De 30 a 49 

anos 
50 e máis Menores de 30 

De 30 a 49 
anos 

50 e máis 

Arzúa 6,3 5,8 9,9 5,9 10,3 9,9 

Barbanza 7,3 7,8 9,5 9,3 12,6 12,2 

A Barcala 6,2 8,5 15,9 6,4 14,9 12,0 

Bergantiños 7,1 8,3 15,0 9,5 15,4 16,5 

Betanzos 6,4 7,9 11,3 7,9 11,5 8,9 

A Coruña 6,9 9,5 13,0 7,7 12,4 13,4 

Eume 6,1 9,7 9,1 6,4 12,0 8,7 

Ferrol 8,3 11,6 12,6 10,0 16,2 14,2 

Fisterra 6,4 8,5 11,5 9,1 16,6 14,9 

Muros 5,7 8,2 10,3 7,2 12,6 12,1 

Noia 5,0 7,4 10,2 7,2 11,1 10,3 

Ordes 4,7 5,8 10,9 6,4 12,3 13,5 

Ortegal 5,4 8,2 10,0 9,2 13,8 9,3 

Santiago 5,8 8,4 11,0 7,2 11,4 10,2 

O Sar 6,5 8,8 13,3 6,9 13,5 15,1 

Terra de Melide 5,0 6,4 11,5 7,9 12,2 11,4 

Terra de Soneira 4,9 6,9 12,5 7,0 14,2 14,2 

Xallas 4,7 7,6 12,9 5,9 12,8 11,2 

Total Provincia 6,7 9,0 12,1 8,0 13,0 12,7 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria e Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 
Se realizamos unha comparación das taxas de paro rexistrado comarcais con respecto á media provincial 
vemos, en primeiro lugar, que entre a poboación menor de 30 anos, tanto de homes como de mulleres, 
as taxas que rexistran as comarcas de Ordes e do Xallas son menores que as que se rexistra para 
o conxunto provincial, con ao redor de 2 puntos porcentuais menos. Na comarca de Ferrol, porén, 
sucede o contrario, pois rexistra aproximadamente 2 puntos porcentuais máis que á media 
provincial para a poboación menor de 30 anos, algo que tamén se observa na poboación entre os 30 e 
os 49 anos, cunha taxa de paro en torno aos 3 puntos porcentuais por riba da media provincial. No lado 
contrario, é dicir, as comarcas cunha menor taxa de paro entre a poboación de 30 a 49 anos, sitúanse as 
comarcas de Arzúa, Ordes e Terra de Soneira. Porén, en Ordes e Terra de Soneira as menores taxas de 
paro deste grupo poboacional rexístranse só paro os homes, pois as mulleres deste grupo rexistran taxas 
de paro rexistrado similares á media provincial. Neste grupo de idade, destaca especialmente a taxa de 
paro rexistrado das mulleres de Fisterra, que supera en 3,6 puntos porcentuais á taxa que se observa para 
as mulleres entre 30 e 49 anos de toda a provincia. E, por último, no grupo de idade de maiores de 50 anos 
comprobamos que existen pautas similares para ambos sexos na comarca de Bergantiños, con taxas de 
paro rexistrado superiores á media entre 3 e 4 puntos porcentuais, e na comarca do Eume, cunha diferenza 
tamén entre 3 e 4 puntos porcentuais, neste caso por debaixo da media provincial. 
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Segundo sector de actividade, vemos que 2 de cada 3 persoas no paro rexistrado na provincia da 
Coruña pertence ao Sector Servizos, pero con notables diferenzas dunha comarca a outra. Neste sentido, 
destácase que en comarcas como Muros, Noia, Ortegal, Terra de Melide, Terra de Soneira e Xallas a 
porcentaxe de poboación parada no Sector Primario sitúase en torno aos 4 puntos porcentuais por 
riba da porcentaxe provincial. Na Industria destaca principalmente a porcentaxe de poboación parada 
que se observa nas comarcas de Bergantiños e Ordes. E con respecto ao sector da Construción destaca 
principalmente a porcentaxe de poboación desempregada das comarcas do Xallas e Bergantiños. Os datos 
absolutos por comarcas poden consultarse no Anexo III. 
 

  
Distribución da poboación no paro rexistrado segundo sector de actividade por comarca na 
provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Comarca Agricultura/Pesca Industria Construción Servizos Sen emprego anterior 

Arzúa 6,4% 11,0% 14,6% 60,1% 8,0% 

Barbanza 4,6% 18,0% 9,4% 60,2% 7,9% 

A Barcala 3,6% 11,0% 14,7% 62,7% 8,3% 

Bergantiños 2,6% 22,5% 18,7% 49,3% 6,8% 

Betanzos 3,5% 10,0% 10,9% 68,8% 6,9% 

A Coruña 1,5% 8,7% 8,9% 72,4% 8,5% 

Eume 2,1% 13,0% 13,3% 63,7% 7,9% 

Ferrol 2,3% 11,0% 11,3% 64,2% 11,1% 

Fisterra 4,7% 8,9% 11,5% 67,8% 7,0% 

Muros 7,4% 17,1% 13,1% 57,7% 4,7% 

Noia 6,6% 12,5% 14,8% 58,7% 7,3% 

Ordes 4,5% 24,6% 13,0% 52,5% 5,4% 

Ortegal 6,6% 11,1% 10,3% 66,3% 5,7% 

Santiago 1,6% 7,6% 9,4% 72,7% 8,7% 

O Sar 3,1% 18,6% 11,1% 58,3% 8,8% 

Terra de Melide 6,9% 13,5% 13,6% 56,6% 9,4% 

Terra de Soneira 6,3% 17,9% 16,7% 52,9% 6,4% 

Xallas 5,7% 14,1% 22,0% 51,1% 7,1% 

Total Provincia 2,6% 11,6% 11,0% 66,3% 8,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria e Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 
Na seguinte táboa preséntase a porcentaxe de mulleres no paro rexistrado segundo sector de actividade, 
observando que as mulleres están especialmente representadas entre a poboación parada do Sector 
Servizos (64,4%), mentres que no Sector Primario e no sector da Construción a súa representación é 
minoritaria (24,6% e 10,2% respectivamente). O único sector onde obsérvase en termos xerais certo 
equilibrio entre a poboación parada de homes e mulleres é na Industria, pois as mulleres representan o 
52,4%. Porén, e do mesmo xeito que noutros ámbitos analizados, existen diferenzas salientables no 
territorio, pois en comarcas coma Eume ou Ferrol, a porcentaxe de mulleres paradas na industria é 
significativamente máis baixa que a que se rexistra a nivel provincial. Este dato, pode vir determinado pola 
situación de determinados sectores especialmente masculinizados, como o dos estaleiros, actualmente cun 
alto nivel de desemprego que afecta especialmente aos homes. Do lado contrario sitúanse comarcas coma 
Bergantiños ou Ordes, onde aproximadamente 3 de cada 4 persoas paradas na Industria son mulleres. 
Pero tamén no Sector Primario obsérvanse situacións diferencias no territorio, pois vemos que en comarcas 
como as do Ortegal ou Arzúa a porcentaxe de mulleres entre a poboación parada deste sector é moi 
minoritaria, mentres que comarcas coma Ordes ou Xallas presentan valores significativamente máis altos. 
 
Por último, cabe sinalar a situación observada entre as persoas sen emprego anterior, pois vemos que na 
provincia da Coruña en torno a 2 de cada 3 persoas desempregadas dentro desta categoría son mulleres, 
e ascende ata 3 de cada 4 en comarcas coma Terra de Soneira, O Sar ou Fisterra. Estes datos poden ser 
sintomáticos das maiores dificultades das mulleres para incorporarse ao mercado de traballo na provincia 
da Coruña e especialmente nas comarcas mencionadas. 
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Porcentaxe de mulleres no paro rexistrado segundo sector de actividade por comarca na Provincia 
da Coruña. Ano 2017 
 

Comarca Agricultura/Pesca Industria Construción Servizos Sen emprego anterior 

Arzúa 15,1% 48,4% 6,6% 66,3% 62,1% 

Barbanza 18,8% 64,2% 9,5% 67,1% 61,1% 

A Barcala 28,0% 62,3% 4,9% 63,9% 62,1% 

Bergantiños 24,6% 72,5% 6,3% 71,5% 68,6% 

Betanzos 22,7% 41,4% 8,2% 59,9% 72,1% 

A Coruña 21,6% 47,6% 12,8% 61,8% 61,0% 

Eume 29,0% 23,2% 9,2% 64,8% 70,7% 

Ferrol 26,2% 31,7% 9,4% 67,5% 69,8% 

Fisterra 24,0% 56,0% 7,7% 71,4% 76,6% 

Muros 27,3% 63,8% 9,3% 67,1% 71,4% 

Noia 23,1% 60,7% 5,5% 68,5% 70,1% 

Ordes 34,4% 75,0% 11,8% 68,3% 65,5% 

Ortegal 11,1% 46,1% 7,0% 67,0% 71,8% 

Santiago 29,8% 43,7% 11,8% 62,5% 64,6% 

O Sar 32,4% 51,7% 8,9% 64,9% 76,5% 

Terra de Melide 25,5% 63,0% 9,7% 66,3% 68,8% 

Terra de Soneira 34,8% 74,0% 10,9% 70,3% 82,9% 

Xallas 31,1% 64,0% 15,0% 69,2% 73,2% 

Total Provincia 24,6% 52,4% 10,2% 64,4% 65,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria e Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 
Na análise da distribución da poboación no paro rexistrado segundo nivel de estudos rematados 
comprobamos que máis da metade conta con estudos secundarios. 
 

  
Distribución da poboación no paro rexistrado segundo nivel de estudos rematados por comarca na 
provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Comarca Analfabetos 
Estudos 

primarios 
incompletos 

Estudos 
primarios 
completos 

Estudos 
secundarios 

Estudos 
postsecundarios 

Arzúa 0,8% 18,1% 11,7% 58,9% 17,4% 

Barbanza 1,9% 2,4% 6,6% 61,8% 14,6% 

A Barcala 1,7% 7,9% 15,3% 65,2% 19,1% 

Bergantiños 1,0% 4,1% 4,1% 83,4% 11,0% 

Betanzos 1,8% 12,2% 14,4% 57,4% 23,9% 

A Coruña 12,0% 13,6% 7,2% 47,9% 23,9% 

Eume 0,9% 4,6% 23,1% 52,1% 25,8% 

Ferrol 3,8% 3,4% 23,2% 54,3% 22,3% 

Fisterra 16,7% 16,4% 6,3% 44,6% 13,1% 

Muros 15,4% 18,2% 8,4% 48,8% 15,4% 

Noia 2,2% 3,7% 6,1% 71,9% 17,1% 

Ordes 2,5% 14,0% 21,7% 52,7% 15,8% 

Ortegal 0,7% 7,4% 21,7% 59,7% 19,1% 

Santiago 1,1% 11,2% 13,0% 49,9% 32,9% 

O Sar 1,0% 5,3% 15,5% 69,0% 17,9% 

Terra de Melide 2,2% 33,9% 8,7% 47,4% 12,5% 

Terra de Soneira 13,7% 15,7% 8,1% 54,1% 9,3% 

Xallas 4,4% 11,9% 16,1% 60,2% 11,7% 

Total Provincia 6,3% 9,9% 11,6% 54,6% 21,9% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 
Na táboa anterior pódense observar tamén certas particularidades a nivel comarcal, pois vemos que as 
comarcas de Noia e Bergantiños concentran a súa poboación parada entre a poboación con estudos 
secundarios. Pola súa parte, as comarcas cunha maior porcentaxe de poboación parada con estudos 
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primarios completos ou menos son Terra de Melide, Muros, Fisterra, Ordes e Terra de Soneira. Os datos 
absolutos por comarcas poden consultarse no Anexo IV. 
 
Na análise das porcentaxes de mulleres no paro rexistrado segundo o nivel de estudos na provincia da 
Coruña observamos que, en termos xerais, a situación é equilibrada para a poboación con estudos 
primarios incompletos ou analfabeta, pois as mulleres representan o 52,2% e 52,4% da poboación 
desempregada con estes niveis de formación respectivamente. A partir do nivel formativo de estudos 
primarios completos obsérvase unha tendencia ascendente na porcentaxe de mulleres paradas conforme 
aumentamos o nivel de formación. Deste xeito, vemos que as mulleres representan o 46,8% da poboación 
parada con estudos primarios completos, porcentaxe que ascende ao 55,6% entre a poboación con estudos 
secundarios, ata chegar ao nivel formativo de estudos postsecundarios, onde obsérvase unha clara 
situación de desigualdade entre mulleres e homes, pois 2 de cada 3 persoas paradas con este nivel de 
formación son mulleres. Incluso en comarcas como Terra de Melide ou Xallas as mulleres representan 
en torno ao 80% da poboación parada con estudos postsecundarios. 
 

  
Porcentaxe de mulleres no paro rexistrado segundo nivel de estudos por comarca na provincia da 
Coruña. Ano 2017 
 

Comarca Analfabetos 
Estudos 

primarios 
incompletos 

Estudos 
primarios 
completos 

Estudos 
secundarios 

Estudos 
postsecundarios 

Arzúa 14,3% 44,2% 35,5% 53,4% 76,1% 

Barbanza 71,7% 63,8% 55,0% 57,9% 61,7% 

A Barcala 84,6% 36,1% 41,5% 54,9% 72,8% 

Bergantiños 51,7% 52,8% 54,2% 57,2% 71,1% 

Betanzos 47,5% 42,9% 36,9% 51,4% 71,6% 

A Coruña 51,2% 53,2% 50,4% 53,9% 68,1% 

Eume 78,6% 48,6% 40,0% 51,5% 63,7% 

Ferrol 54,3% 53,9% 42,9% 58,3% 68,2% 

Fisterra 51,2% 57,7% 43,8% 64,4% 76,8% 

Muros 49,6% 58,9% 61,5% 54,0% 58,0% 

Noia 45,7% 39,7% 52,3% 51,0% 65,9% 

Ordes 59,3% 47,7% 51,1% 59,2% 76,4% 

Ortegal 60,0% 40,7% 38,0% 57,7% 70,5% 

Santiago 64,7% 52,2% 48,1% 54,0% 70,1% 

O Sar 50,0% 57,1% 54,9% 55,2% 68,4% 

Terra de Melide 56,3% 47,6% 57,8% 61,4% 82,6% 

Terra de Soneira 50,6% 63,5% 62,6% 64,0% 61,4% 

Xallas 36,8% 47,1% 42,0% 52,6% 78,0% 

Total Provincia 52,2% 52,4% 46,8% 55,6% 68,7% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 
Un último aspecto a analizar dos datos de paro rexistrado na provincia da Coruña é o de duración da 
demanda de emprego. Neste senso, convén aclarar primeiro que considéranse persoas desempregadas 
de longa duración a todas aquelas que levan doce meses ou máis buscando emprego e que non 
encontraron traballo durante este período. Na seguinte táboa comprobamos que ata un 46,3% da poboación 
desempregada rexistrada no Servizo de Emprego Público leva nesta situación máis dun ano, porcentaxe 
que supera o 50% en comarcas como as do Xallas, Bergantiños, A Barcala ou Terra de Soneira. Pola súa 
parte, nas comarcas da Barbanza, Muros e Noia a porcentaxe de poboación que leva desempregada máis 
dun ano non supera o 40%. 
 
Na distribución por sexos da poboación parada rexistrada segundo a duración da demanda de emprego, 
observamos na táboa 28 que a porcentaxe de mulleres aumenta conforme aumenta a duración da 
demanda. Mentres que entre a poboación parada dende hai un mes ou menos as mulleres representan o 
51,9%, entre a poboación que leva desempregada máis dun ano chegan a representar un 58,1%, chegando 
ao 60% nas comarcas de Fisterra, Terra de Soneira, Ordes e Barbanza. Parece claro, por tanto, que o 
desemprego de longa duración afecta en maior medida as mulleres que aos homes, supoñendo un atranco 
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para que as mulleres se incorporen ao emprego. Os datos absolutos por comarcas poden consultarse no 
Anexo V. 
 

  
Distribución da poboación no paro rexistrado segundo duración da demanda por comarca na 
Provincia da Coruña. Ano 2017 (valores porcentuais) 
 

Comarca 
Menos ou igual a un 1 

mes 
Máis de 1 mes e 

menos ou igual a 6 

Máis de 6 meses e 
menos ou igual a 1 

ano 
Máis de 1 ano 

Arzúa 11,5% 27,8% 14,1% 46,6% 

Barbanza 14,1% 34,0% 14,3% 37,6% 

A Barcala 9,7% 25,2% 13,2% 51,9% 

Bergantiños 9,9% 24,8% 12,9% 52,5% 

Betanzos 11,8% 29,5% 14,4% 44,3% 

A Coruña 11,1% 27,9% 14,4% 46,6% 

Eume 12,8% 30,6% 15,2% 41,3% 

Ferrol 11,0% 26,6% 14,0% 48,4% 

Fisterra 11,6% 30,6% 14,4% 43,3% 

Muros 12,8% 33,0% 14,3% 39,8% 

Noia 13,3% 32,2% 14,6% 39,9% 

Ordes 11,1% 28,6% 14,5% 45,9% 

Ortegal 11,7% 30,3% 13,3% 44,8% 

Santiago 11,9% 29,2% 14,4% 44,5% 

O Sar 10,4% 28,9% 12,8% 47,8% 

Terra de Melide 10,6% 27,3% 13,3% 49,0% 

Terra de Soneira 9,6% 25,8% 13,6% 51,0% 

Xallas 8,8% 22,5% 13,5% 55,1% 

Total Provincia 11,3% 28,2% 14,2% 46,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

  
Porcentaxe de mulleres no paro rexistrado segundo duración da demanda por comarca na Provincia 
da Coruña. Ano 2017 
 

Comarca 
Menos ou igual a un 1 

mes 
Máis de 1 mes e 

menos ou igual a 6 

Máis de 6 meses e 
menos ou igual a 1 

ano 
Máis de 1 ano 

Arzúa 51,6% 53,5% 55,6% 50,5% 

Barbanza 54,0% 56,5% 60,2% 61,2% 

A Barcala 50,0% 50,8% 55,9% 55,3% 

Bergantiños 55,8% 56,5% 60,0% 58,7% 

Betanzos 49,2% 51,3% 54,7% 52,3% 

A Coruña 51,6% 52,9% 56,5% 57,7% 

Eume 45,7% 47,2% 51,6% 56,9% 

Ferrol 50,4% 52,7% 56,2% 59,6% 

Fisterra 55,4% 57,6% 62,3% 63,9% 

Muros 53,7% 55,5% 60,4% 56,3% 

Noia 53,3% 55,9% 57,7% 54,5% 

Ordes 57,0% 59,6% 64,2% 61,6% 

Ortegal 51,3% 54,3% 58,2% 55,7% 

Santiago 51,9% 53,7% 59,7% 57,3% 

O Sar 50,9% 53,7% 60,8% 57,8% 

Terra de Melide 51,4% 54,3% 60,4% 56,3% 

Terra de Soneira 53,3% 55,5% 60,4% 62,9% 

Xallas 50,7% 50,8% 58,5% 56,2% 

Total Provincia 51,9% 53,7% 57,7% 58,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
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Os datos de Afiliacións á Seguridade Social e de Paro Rexistrado permitíronos coñecer o grao de 
incorporación de mulleres e homes ao mercado laboral a nivel comarcal, pero tamén as maiores dificultades 
que as mulleres teñen para traballar na esfera produtiva, especialmente nalgúns territorios da provincia da 
Coruña. Pola súa parte, a estatística de contratos que ofrece a Consellería de Economía, Emprego e 
Industria a través de Instituto Galego de Estatística permite coñecer, entre outras cousas, as condicións 
dos contratos (temporalidade, parcialidade, etc.) a nivel comarcal, o que ofrece a posibilidade de analizar o 
grao de precariedade laboral que, como veremos, viven moitas mulleres na provincia, especialmente 
nalgunhas comarcas. Pero antes de entrar na análise comarcal cómpre analizar a evolución nos últimos 
anos dos contratos rexistrados na provincia da Coruña. 
 
Seguindo cos datos do IGE, e tal e como se observa no gráfico seguinte, o número de contratos 
realizados nos últimos 15 anos na provincia incrementouse en máis dun 40%, isto é, pasouse dun 
total de 299.035 no ano 2002, a un total de 428.522 no ano 2017, e nesta evolución observase un importante 
crecemento da contratación e participación da muller no mercado laboral. Así, mentres o número de 
contratos subscritos polos homes creceu un 32% respecto ao número de contratos rexistrados no ano 2002, 
o número de contratos das mulleres creceu un 57%. Así mesmo, obsérvase que no ano 2012 aumenta o 
número de mulleres contratadas, superando incluso o número de contratos subscritos por homes, pero este 
feito ten que ver coa inclusión das empregadas do fogar no Réxime Xeral da Seguridade Social, polo que 
un importante número de mulleres puideron regularizar a súa situación e cotizar para poder beneficiarse 
dunhas mellores condicións laborais.  
 

  
Evolución do número de contratos efectuados na Provincia da Coruña segundo sexo. Período 2002 
- 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
Do número total de contratos formalizados no ano 2017 na provincia (428.522) despréndese que o 
empresariado contrata a un maior número de homes que de mulleres, aínda que as diferenzas son 
reducidas. Así, do total de contratos rexistrados, o 50,93% efectuáronse a homes e un 49,07% a mulleres, 
pero as tipoloxías dos contratos que se realizan a homes e a mulleres difiren substancialmente. Así mesmo, 
é importante distinguir entre o número de contratos e o número de persoas, xa que unha mesma persoa 
pode firmar varios contratos ao longo do ano, por meses, días e incluso horas. Neste sentido, a 
temporalidade e a parcialidade están supeditadas, en moitas ocasións, á vida persoal das persoas 
traballadoras, especialmente das mulleres. Deste modo, non só é importante considerar o nivel de 
participación de mulleres e homes no mercado de traballo, senón tamén coñecer o tipo de contratación que 
teñen unhas e outros. 
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Na seguinte táboa móstrase o número total de contratos a mulleres e a homes en cada comarca, rexistrados 
no 2017. Obsérvase que na totalidade das comarcas, a excepción de Bergantiños, Santiago e Terra de 
Melide, hai unha maior porcentaxe de contratos realizados a homes que a mulleres. No caso da comarca 
de Ferrol e A Coruña, a proporción de contratos concedidos a homes é lixeiramente superior, tan só un 
0,2%. No resto das comarcas as diferenzas entre sexos acrecéntanse. Pode dicirse que tan só A Coruña, 
Ferrol, Santiago e Fisterra aproxímanse ao patrón de contratacións rexistrado a nivel provincial, cuxas 
diferenzas entre o número de contratos que firmaron as mulleres e os homes varían menos de 3 puntos. 
No caso das tres primeiras, ademais son as tres localidades da provincia que teñen maior poboación e 
atraen á poboación doutras comarcas da provincia e do resto de Galicia. Pola contra, as maiores 
diferenzas entre mulleres e homes, dende o punto de vista da contratación, danse nas comarcas do 
Sar, cun 32,7% de contratos destinados a mulleres, A Barcala, cun 39,3%, e Ordes, cun 39,4%. Esta 
situación diferencial pode ter dúas posibles explicacións, ou ben existe directamente unha clara situación 
de desigualdade entre homes e mulleres na contratación, ou ben nestas comarcas existe unha 
masculinización de determinados sectores produtivos, que deriva indirectamente nunha serie de contratos 
encadeados que afectan en maior medida aos homes. Isto fai que eles conten cunha sobrerrepresentación 
nas estatísticas de contratos rexistrados, situación que en calquera caso sería tamén síntoma de 
desigualdade no mercado laboral ao primar aos homes nestas contratacións. 
 

  
Numero de contratos rexistrados por sexo e comarca do centro de traballo na Provincia da Coruña. 
Ano 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Comarcas 
Total contratos 

rexistrados 
Homes Mulleres % Mulleres 

Arzúa 4.133 2.275 1.858 45,0% 

Barbanza 25.442 13.294 12.148 47,7% 

A Barcala 1.745 1.059 686 39,3% 

Bergantiños 13.457 6.251 7.206 53,5% 

Betanzos 8.486 4.709 3.777 44,5% 

A Coruña 190.354 95.483 94.871 49,8% 

Eume 9.612 5.345 4.267 44,4% 

Ferrol 45.785 22.944 22.841 49,9% 

Fisterra 4.550 2.330 2.220 48,8% 

Muros 3.291 1.712 1.579 48,0% 

Noia 7.256 4.068 3.188 43,9% 

Ordes 9.298 5.634 3.664 39,4% 

Ortegal 2.192 1.190 1.002 45,7% 

Santiago 84.245 41.030 43.215 51,3% 

O Sar 7.686 5.173 2.513 32,7% 

Terra de Melide 3.366 1.590 1.776 52,8% 

Terra de Soneira 4.400 2.327 2.073 47,1% 

Xallas 3.224 1.815 1.409 43,7% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
Segundo se desprende dos datos da táboa que segue, e como viñamos anticipando anteriormente, a 
inestabilidade laboral, aínda que é un fenómeno que afecta á maioría da contratación rexistrada para ambos 
sexos, incide en maior medidas nas mulleres. Así, vemos que as modalidades de contratación indefinida 
ou de conversión a indefinidos realízanse en maior medida aos homes, pois as mulleres representan nestas 
modalidades o 45,7% e o 46,2% respectivamente. Pola súa parte, no conxunto de modalidades de 
contratación temporal (Obra ou servizo, Eventual por circunstancias da produción, interinidades, etc.) as 
mulleres representan o 49,4%. Con todo, o maior número de contratos que se realizan a mulleres son os 
“Eventuais por circunstancias da produción”, aínda que destaca especialmente a porcentaxe de mulleres 
na modalidade de contratación “Interinidade”, pois representan ao 71,9% dos contratos rexistrados baixa 
esta modalidade. Neste sentido, cabe mencionar que a contratación en interinidade é unha tipoloxía de 
contratación que se utiliza principalmente para substituír a unha persoa traballadora que ten dereito á 
reserva do seu posto de traballo, polo que trátase dunha das tipoloxías de contratación temporal con maior 
inestabilidade, pois moi probablemente a persoa que ocupa este posto de traballo en interinidade volva á 
situación de desemprego, unha vez que a persoa substituída se reincorpore ao seu posto de traballo. 
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Contratos rexistrados segundo modalidade do contrato e sexo na provincia da Coruña. Ano 2017 
(valores absolutos) 
 

Modalidade do contrato Total Homes Mulleres % Mulleres 

Total de contratos rexistrados 428.522 218.229 210.293 49,1% 

Total de contratos iniciais 413.596 210.206 203.390 49,2% 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 22.110 12.003 10.107 45,7% 

De obra ou servizo 149.514 88.046 61.468 41,1% 

Eventual por circunstancias da produción 189.152 91.964 97.188 51,4% 

Interinidade 42.321 11.889 30.432 71,9% 

En prácticas 2.621 1.300 1.321 50,4% 

Para a formación 1.049 425 624 59,5% 

Outros 6.829 4.579 2.250 32,9% 

Conversións a indefinidos 14.926 8.023 6.903 46,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
Para facilitar a realización dunha análise primeiramente temporal e posteriormente a nivel comarcal, 
creamos dúas categorías de contratos, os indefinidos, que agrupan as categorías “Indefinido ordinario e 
fomento do emprego” e “Conversións a indefinidos”, e os temporais, que agrupa as demais categorías. Na 
evolución temporal comprobamos que a contratación indefinida descendeu significativamente entre os anos 
2007 e 2011 por mor da crise económica. No ano 2012 dáse unha situación excepcional na contratación 
indefinida a mulleres que, como se sinalou anteriormente, ten que ver coa inclusión das empregadas do 
fogar no Réxime Xeral da Seguridade Social, que fixo que moitas mulleres regularizaran o seu emprego. É 
a partir do ano 2013 cando a contratación indefinida comeza a crecer. Porén, o crecemento é desigual entre 
mulleres e homes, pois mentres a contratación indefinida a homes aumenta un 66% entre os anos 2013 e 
2017, no caso das mulleres o aumento redúcese ao 49%. Neste sentido, vemos que a mellora do mercado 
de traballo ten como principais beneficiarios aos homes, que conseguen un maior nivel de estabilidade no 
traballo que as mulleres. 
 

  
Contratos rexistrados segundo modalidade do contrato (indefinido ou temporal) por sexo na 
Provincia da Coruña. Anos 2006 – 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Anos 
Homes Mulleres 

Indefinido Temporal % Indefinidos Indefinido Temporal % Indefinidos 

2006 22.439 170.246 11,6% 17.751 155.106 10,3% 

2007 22.618 170.689 11,7% 18.227 161.904 10,1% 

2008 19.903 154.587 11,4% 16.430 152.238 9,7% 

2009 14.408 131.086 9,9% 12.755 132.102 8,8% 

2010 13.428 134.168 9,1% 11.584 130.161 8,2% 

2011 12.106 129.168 8,6% 10.485 130.692 7,4% 

2012 11.818 127.455 8,5% 20.260 134.385 13,1% 

2013 12.033 136.535 8,1% 11.425 133.603 7,9% 

2014 14.103 152.039 8,5% 12.574 147.907 7,8% 

2015 14.958 170.786 8,1% 13.340 164.446 7,5% 

2016 17.251 182.200 8,6% 14.879 179.469 7,7% 

2017 20.026 198.203 9,2% 17.010 193.283 8,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
 

Na análise dos datos a nivel comarcal que se recollen na seguinte táboa, comprobamos primeiramente que 
o 54,1% dos contratos indefinidos do último ano 2017 foron realizados a homes, polo que se rexistra unha 
fenda de 8,1 puntos porcentuais con respecto ás mulleres. Pola súa parte, vemos que na maioría das 
comarcas, excepto en Terra de Soneira, Xallas e A Barcala, a porcentaxe de contratos realizados a homes 
na modalidade de indefinidos é máis alta que a porcentaxe de contratos realizados a mulleres coa mesma 
modalidade. Non obstante, se analizamos por sexo a contratación indefinida vemos que en números 
absolutos sempre é maior entre os homes que entres as mulleres, coa única excepción da comarca da 
Terra de Soneira. As maiores fendas nos datos absolutos de contratación indefinida rexístranse nas 
comarcas de Muros e O Sar, pois 3 de cada 4 contratos indefinidos rexistrados no ano 2017 nestas 
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comarcas realizáronse a homes. Esta situación obsérvase tamén, aínda que en menor intensidade nas 
comarcas de Noia, Ortegal e Eume, onde en torno a 2 de cada 3 contratos indefinidos foron realizados a 
homes. Destacan, ademais, as altas porcentaxes de contratacións indefinidas entre os homes que se 
rexistran nas comarcas de Noia, Muros, Bergantiños e Ortegal, con respecto á media provincial para os 
homes.  
 

  
Contratos rexistrados por sexo segundo modalidade do contrato (indefinido ou temporal) e comarca 
na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Comarca 
Homes Mulleres 

Indefinido Temporal % Indefinidos Indefinido Temporal % Indefinidos 

Arzúa 194 2.081 8,5% 152 1.706 8,2% 

Barbanza 844 12.450 6,3% 551 11.597 4,5% 

A Barcala 76 983 7,2% 68 618 9,9% 

Bergantiños 823 5.428 13,2% 625 6.581 8,7% 

Betanzos 484 4.225 10,3% 357 3.420 9,5% 

A Coruña 9.456 86.027 9,9% 8.690 86.181 9,2% 

Eume 396 4.949 7,4% 220 4.047 5,2% 

Ferrol 1.648 21.296 7,2% 1.507 21.334 6,6% 

Fisterra 196 2.134 8,4% 149 2.071 6,7% 

Muros 232 1.480 13,6% 81 1.498 5,1% 

Noia 639 3.429 15,7% 297 2.891 9,3% 

Ordes 580 5.054 10,3% 358 3.306 9,8% 

Ortegal 146 1.044 12,3% 81 921 8,1% 

Santiago 3.435 37.595 8,4% 3.224 39.991 7,5% 

O Sar 365 4.808 7,1% 127 2.386 5,1% 

Terra de Melide 130 1.460 8,2% 104 1.672 5,9% 

Terra de Soneira 204 2.123 8,8% 268 1.805 12,9% 

Xallas 178 1.637 9,8% 151 1.258 10,7% 

Total Provincia 20.026 198.203 9,2% 17.010 193.283 8,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
 

Ademais da modalidade de contratación, o IGE recolle información sobre o tipo de xornada dos contratos 
rexistrados, diferenciando entre xornada a tempo completo, a tempo parcial e fixo descontinuo. 
Centrándonos nas xornadas a tempo parcial e a tempo completo comprobamos que existe unha clara 
situación diferencial entre mulleres e homes. No ano 2017 na provincia da Coruña rexistráronse un total de 
248.919 contratos a tempo completo, dos que tan só 100.118 corresponderon a mulleres, é dicir, o 40,2%. 
Pola súa parte, dos 177.199 contratos rexistrados a tempo parcial,109.270 foron firmados por mulleres, o 
que supón o 61,7% do total de contratos a tempo parcial. Esta situación ven explicada, como vimos nos 
datos da EPA, polas maiores dificultades da mulleres para conseguir un traballo a tempo completo e por 
unha maior asunción do traballo de coidados, o que deriva na necesidade de traballar na esfera produtiva 
a tempo parcial, algo que non sucede do mesmo xeito para os homes. 
 
Na análise temporal dos datos que se recollen na seguinte táboa, comprobamos que dende o ano 2006 ata 
o último ano 2017 a porcentaxe de contratos a tempo completo ven descendendo paulatinamente tanto 
para homes como para mulleres. É dicir, os traballos a tempo parcial van gañando terreo no mercado laboral 
da provincia da Coruña, síntoma dunha maior precariedade. Porén, esta situación volve a ser diferencial 
para homes e mulleres, pois en todos os anos obsérvase unha fenda en torno aos 20 puntos porcentuais 
entre as porcentaxes de contratos a tempo completo entre os homes e as porcentaxes de contratos a tempo 
completo entre as mulleres. Incluso vemos que a partir do ano 2012 a contratación a tempo parcial entre 
as mulleres supera á contratación a tempo completo. 
 
É posible que o incremento experimentado na contratación a tempo parcial estea vencellado ás reformas 
lexislativas postas en marcha nos últimos anos, máis concretamente no 2012 e no 2013, que contemplan 
incentivos á contratación laboral das que son beneficiaras ás mulleres. Aínda que para realizar unha 
aproximación máis certeira, sería necesario dispor das cifras de contratación acollida ás medidas de 
fomento do emprego. Os incentivos á contratación apuntan á relevancia de factores como a idade, 
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centrándose nas desempregadas novas e nas maiores de 45 anos; o uso de determinadas modalidades 
contractuais, o contrato para a formación; o tamaño das empresas, priorizando as micro e pequenas 
empresas; e mantén a prioridade sobre colectivos afectados por circunstancias que fai máis difícil a súa 
inserción laboral ou a súa permanencia no emprego, como as mulleres con diversidade funcional ou as 
mulleres vítimas de violencia de xénero. Polo tanto, un dos posibles efectos das reformas lexislativas postas 
en marcha nos últimos anos sexa o incremento do emprego a tempo parcial.  
 
Hai varios motivos fundamentais que poden axudar a explicar este fenómeno, pero un dos que acada maior 
protagonismo, e como viñemos analizando ao longo do capítulo, ten que ver coa súa maior dedicación aos 
coidados do fogar e das persoas dependentes. Esta dedicación, como se puido comprobar, afecta á taxa 
de actividade, pero tamén ao tipo de xornada laboral e á distribución do tempo. Que a xornada parcial teña 
un carácter voluntario ou non, pode ter vantaxes e desvantaxes. Cando ten un carácter voluntario, adoita 
relacionarse coa necesidade de conciliar a vida laboral coa vida persoal e familiar, ou coa necesidade 
compatibilizar o traballo cos estudos ou coa formación, etc., responsabilidade que continúa recaendo 
fundamentalmente sobre as mulleres. Pero aínda de ser unha xornada parcial voluntaria, leva parello unha 
perda de benestar e unha serie de desvantaxes que teñen que ver con menores beneficios sociais e 
menores ingresos por cotizacións para a Seguridade Social, ingresos insuficientes, dificultades para a 
promoción, etc. 
 

  
Contratos rexistrados segundo tipo de xornada (completa ou parcial) por sexo na Provincia da 
Coruña. Anos 2006 – 2017 (valores absolutos e valores porcentuais) 
 

Anos 

Homes Mulleres 

Tempo 
completo 

Tempo parcial 
% Tempo 
completo 

Tempo 
completo 

Tempo parcial 
% Tempo 
completo 

2006 159.120 32.943 82,8% 112.302 59.295 65,4% 

2007 158.524 34.208 82,3% 119.046 59.858 66,5% 

2008 144.170 29.415 83,1% 109.419 58.641 65,1% 

2009 118.866 25.784 82,2% 89.441 54.851 62,0% 

2010 117.087 29.573 79,8% 81.606 59.518 57,8% 

2011 108.529 31.944 77,3% 77.264 63.303 55,0% 

2012 102.468 35.760 74,1% 76.313 77.556 49,6% 

2013 105.811 41.635 71,8% 69.441 75.067 48,1% 

2014 117.839 47.222 71,4% 76.611 83.115 48,0% 

2015 129.499 55.339 70,1% 87.828 89.148 49,6% 

2016 136.972 60.702 69,3% 93.899 99.582 48,5% 

2017 148.801 67.929 68,7% 100.118 109.270 47,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
A nivel comarcal vemos na seguinte táboa que en todas as comarcas o número de contratos a tempo 
completo feitos a homes supera significativamente ao de mulleres, rexistrando fendas moi altas entre 
mulleres e homes en moitas delas. Neste sentido, e centrándonos nos contratos a tempo completo, as 
maiores fendas obsérvanse nas comarcas do Sar, A Barcala, Xallas e Ordes, comarcas nas que a nivel 
xeral xa víamos unha maior porcentaxe de contratacións a homes. Do mesmo xeito, vemos que en todas 
as comarcas da provincia o número de contratos a tempo parcial feitos a mulleres é significativamente 
superior ao de homes, pero destacan especialmente as comarcas de Ferrol, Fisterra e Ortegal, pois 
rexistran unha porcentaxe de mulleres nas contratacións a tempo parcial que se sitúa preto do 70%.  
 
Centrándonos nos datos de contratación a mulleres e nas porcentaxes de contratación a tempo completo 
destacan especialmente as porcentaxes tan baixas que rexistran as comarcas do Xallas, Terra de Melide, 
e Ferrol. Pola súa parte, as maiores diferenzas entre as porcentaxes de homes e mulleres con contratos a 
tempo completo obsérvanse nas comarcas do Xallas, Fisterra, Ferrol, Ortegal, O Sar e Ordes, cunhas 
diferenzas que superan os 30 puntos porcentuais. 
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Distribución por sexo dos contratos rexistrados segundo tipo de xornada por comarcas do centro 
de traballo da provincia da Coruña. Ano 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Comarca 

Homes Mulleres 

Tempo 
completo 

Tempo parcial 
% Tempo 
completo 

Tempo 
completo 

Tempo parcial 
% Tempo 
completo 

Arzúa 1.559 713 68,6% 859 978 46,8% 

Barbanza 10.414 2.675 79,6% 8.668 3.400 71,8% 

A Barcala 755 298 71,7% 283 392 41,9% 

Bergantiños 4.294 1.829 70,1% 3.687 3.485 51,4% 

Betanzos 3.326 1.370 70,8% 1.565 2.205 41,5% 

A Coruña 61.776 33.346 64,9% 43.796 50.734 46,3% 

Eume 3.976 1.344 74,7% 2.065 2.201 48,4% 

Ferrol 16.676 6.103 73,2% 8.909 13.899 39,1% 

Fisterra 1.733 582 74,9% 895 1.311 40,6% 

Muros 1.333 276 82,8% 1.065 490 68,5% 

Noia 2.912 935 75,7% 1.674 1.503 52,7% 

Ordes 4.416 1.211 78,5% 1.715 1.943 46,9% 

Ortegal 865 272 76,1% 428 572 42,8% 

Santiago 27.132 13.750 66,4% 21.431 21.607 49,8% 

O Sar 4.019 1.152 77,7% 1.120 1.389 44,6% 

Terra de Melide 920 666 58,0% 684 1.087 38,6% 

Terra de Soneira 1.456 833 63,6% 803 1.137 41,4% 

Xallas 1.239 574 68,3% 471 937 33,5% 

Total Provincia 148.801 67.929 68,7% 100.118 109.270 47,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
O nivel formativo das persoas tamén pode incidir nas súas condicións de contratación, de forma que canto 
maior sexa esta formación, maior capacitación e cualificación para o traballo, e por tanto, a relación 
contractual coa empresa pode ser máis estable. Aínda que non se dispoñen datos desagregados por idade, 
si se pode analizar a diferenza por sexo. A este respecto é importante sinalar que o maior número de 
contratos asinados nos últimos anos corresponden a persoas que posúen como nivel máximo de estudos 
a Educación Secundaria, estes supoñen no ano 2017 máis do 58% do total. Con este mesmo nivel 
formativo, o número de contratos rexistrados ás mulleres é lixeiramente inferior. 
 
Pola contra, os contratos formalizados a persoas con estudos superiores representan neste mesmo ano é 
un pouco máis do 15% do total, pero neste caso, o 59,96% dos contratos corresponden ás mulleres, polo 
que se contratan máis mulleres que homes cun nivel de formación superior. Así, 6 de cada 10 contratos 
rexistrados a persoas con estudos superiores corresponden a mulleres, situación probablemente derivada 
de que, como vimos no capítulo de Educación, as mulleres están máis formadas academicamente. En 
calquera caso, as mulleres representan tamén a maioría das persoas con este nivel de formación no 
desemprego, tal e como vimos nos datos de paro rexistrado. Ademais, é probable que a maior 
temporalidade e parcialidade dos contratos cos que en xeral contan as mulleres afecten tamén ás mulleres 
contratadas con estudos superiores. 
 
A contratación de persoas con estudos primarios está moi masculinizada, probablemente esta alta taxa de 
homes contratados con estudos primarios teña que ver coa maior porcentaxe de homes traballando no 
sector da agricultura e gandería, construción e industria, sectores intensivos en traballo asalariado e con 
actividades que polo xeral, e exceptuando os perfiles técnicos, non adoitan requirir alta cualificación.  
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Contratos rexistrados por sexo e nivel de estudos na Provincia da Coruña. Ano 2017 (valores 
absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 
Por comarcas, obsérvase que na categoría “persoas analfabetas” no ano 2017 hai unha maior proporción 
de homes con contrato en todas as comarcas, excepto en Arzúa, Ferrol, Fisterra, e O Sar, onde as mulleres 
subscribiron máis contratos. Respecto aos contratos formalizados ás persoas con nivel de estudos 
primarios, en todas as comarcas, a excepción de Ordes, os homes subscriben un maior número de 
contratos que as mulleres. Porén, a medida que aumenta a cualificación da muller, a súa participación no 
mercado de traballo é maior. Véxanse os datos da táboa seguinte, onde claramente se observa que as 
mulleres con estudos superiores subscriben máis contratos que os homes na maioría das 
comarcas, exceptuando as de Fisterra, Muros, Noia e Ortegal.  
 

  
Contratos por comarcas de residencia do traballador segundo nivel formativo e sexo na Provincia 
da Coruña. Ano 2017 (valores absolutos) 
 

Comarcas 
Persoas analfabetas Estudios primarios Estudos secundarios Estudos superiores 

Homes  Mulleres Homes  Mulleres Homes  Mulleres Homes  Mulleres 

Arzúa 36 82 638 631 1.102 1.223 193 459 

Barbanza 558 93 5.339 2.110 8.085 8.536 1.162 1.262 

A Barcala 21 18 617 232 1.337 978 279 292 

Bergantiños 518 423 3.266 3.247 5.659 7.123 740 1.303 

Betanzos 97 86 1.513 1.347 2.525 2.952 423 763 

A Coruña 2.693 2.315 21.708 14.509 45.910 44.374 10.128 15.524 

Eume 85 47 1.204 969 2.534 2.425 689 850 

Ferrol 925 1.075 6.934 4.580 18.689 15.642 3.000 5.293 

Fisterra 97 117 757 577 1.997 2.295 364 341 

Muros 26 16 717 436 1.114 1.254 220 180 

Noia 186 70 1.919 1.216 3.385 2.939 634 629 

Ordes 225 218 1.409 1.619 2.374 3.196 444 1.041 

Ortegal 261 30 580 429 758 660 160 127 

Santiago 655 631 7.218 5.537 21.254 21.549 6.048 8.168 

O Sar 29 82 720 430 2.256 2.084 445 448 

Terra de Melide 96 31 430 374 929 974 66 195 

Terra de Soneira 52 25 797 540 1.155 1.224 132 199 

Xallas 54 18 939 491 1.166 872 110 307 

Total Provincia 6.614 5.377 56.705 39.274 122.229 120.300 25.237 37.381 
* Datos resultantes do cómputo mensual da totalidade dos contratos iniciais para o ano 2017 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
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Nos datos da Enquisa de Poboación Activa, Afiliación á Seguridade Social e Paro rexistrado comprobamos 
unha certa segregación do mercado laboral por razón de xénero, que apunta ao diferente peso da 
participación de mulleres e homes nos  diferentes sectores e actividades. Este feito volvémolo contrastar á 
hora de analizar os contratos rexistrados por sectores de actividade. Nos seguintes gráficos vemos, por 
exemplo, que as mulleres representaron tan só o 5,38% dos contratos rexistrados na provincia da Coruña 
no ano 2017 no sector da Construción, e o 16% dos contratos rexistrados na Agricultura e Gandería. 
Soamente no Sector Servizos contan cunha maior número de contratos rexistrados que os que rexistran os 
homes, concretamente o 54,6%.  
 

  
Distribución por sexos dos contratos rexistrados segundo sector de actividade (CNAE-09) na 
Provincia da Coruña. Ano 2017 (valores porcentuais) 
 

 
 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 

 
Na distribución porcentual dos contratos rexistrados por sectores de actividade segundo sexo 
comprobamos que o Sector Servizos acapara gran parte dos contratos rexistrados na provincia tanto entre 
homes como entre mulleres. Non obstante, a situación é diferencial, pois mentres que aproximadamente 7 
de cada 10 contratos realizados a homes foron no Sector Servizos, no caso de mulleres foron 9 de cada 
10.  
 

  
Distribución porcentual dos contratos rexistrados por sectores de actividade (CNAE-09) segundo 
sexo na Provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 
Desagregando os datos por actividade económica comprobamos que son precisamente as actividades 
máis vinculadas ao traballo doméstico e de coidados as que contan cunha maior porcentaxe de 
mulleres nos contratos rexistrados, polo que volvemos a ver unha replicación dos estereotipos e roles 
de xénero na contratación. Concretamente, na táboa seguinte vemos que ata un 94% e un 83% dos 
contratos vinculados a actividades dos fogares (servizo doméstico e produción de bens e servizos) e a 
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actividades sanitarias e de servizos sociais respectivamente, foron realizados a mulleres. Pola súa parte, 
en torno ao 95% dos contratos rexistrados na Construción e na Industria extractiva foron realizados a 
homes.  
 

  
Contratos rexistrados na Provincia da Coruña segundo actividade económica (CNAE-09) e sexo. 
Ano 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
   

ACTIVIDADE ECONÓMICA (CNAE-09) Total Homes Mulleres % Mulleres 

AGRICULTURA E GANDERÍA 9.589 8.052 1.537 16,0% 

A Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 9.589 8.052 1.537 16,0% 

INDUSTRIA, INCLUIDA A ENERXÍA 50.667 31.885 18.782 37,1% 

B Industrias extractivas 178 169 9 5,1% 

C Industria manufactureira 47.877 29.656 18.221 38,1% 

D Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire 
acondicionado 

268 241 27 10,1% 

E Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de 
residuos e descontaminación 

2.344 1.819 525 22,4% 

CONSTRUCIÓN 22.240 21.044 1.196 5,4% 

F Construción   22.240 21.044 1.196 5,4% 

SERVIZOS 346.026 157.248 188.778 54,6% 

G Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de 
motor e motocicletas 

57.889 22.766 35.123 60,7% 

H Transporte e almacenamento 28.593 24.061 4.532 15,9% 

I Hostalaría 93.996 43.180 50.816 54,1% 

J Información e comunicacións 12.622 7.978 4.644 36,8% 

K Actividades financeiras e de seguros 2.512 837 1.675 66,7% 

L Actividades inmobiliarias 511 189 322 63,0% 

M Actividades profesionais, científicas e técnicas 15.103 7.340 7.763 51,4% 

N Actividades administrativas e servizos auxiliares 42.428 17.545 24.883 58,6% 

O Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 7.037 2.763 4.274 60,7% 

P Educación 14.085 4.645 9.440 67,0% 

Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 21.634 3.655 17.979 83,1% 

R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 31.813 18.759 13.054 41,0% 

S Outros servizos 13.030 3.229 9.801 75,2% 

T Actividades dos fogares como empregadores de persoal 
doméstico, actividades dos fogares como produtores de bens e 
servizos para uso propio 

4.706 272 4.434 94,2% 

U Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 67 29 38 56,7% 

Total Provincia 428.522 218.229 210.293 49,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 
Esta segregación, constitúe un condicionante que fai que o mercado de traballo sexa ríxido e pouco 
eficiente. De modo que, ademais da exclusión e a discriminación, leva parello unha subutilización dos 
recursos humanos. Así, as persoas, a causa do seu xénero, poden quedar excluídas dunha ocupación, e 
isto a pesar de que potencialmente poderían ter unha maior produtividade e estar amplamente capacitadas 
para desempeñar con eficiencia ese posto de traballo. 
 
Así mesmo, e como vimos no capítulo de Educación, a segregación ocupacional por sexos  que se observa 
no mercado laboral afecta nas decisións de formación das novas xeracións. As oportunidades e as 
limitacións presentes no mercado de traballo son tidas en conta, tanto polas familias como pola propia 
mocidade, á hora de tomar decisións sobre a súa educación e  formación profesional, e isto, a súa vez, 
contribúe a perpetuar a desigualdade de funcións entre os homes e as mulleres no mercado de traballo na 
esfera produtiva. 
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Ao longo deste capítulo procurouse identificar, a través de diversas fontes estatísticas, os principais 
ámbitos de desigualdade entre mulleres e homes no mercado de traballo produtivo. Neste análise 
observamos numerosas situacións diferenciais, principalmente na desigual participación de mulleres e 
homes no emprego, nas características por sexo da poboación ocupada e desocupada, e nas desiguais 
condicións laborais coas que contan uns e outras.  
 
 
► Menor participación das mulleres no traballo produtivo. 
 
Un primeiro ámbito de análise centrouse nos datos de actividade e inactividade que facilita a Enquisa de 
Poboación Activa. A través destes datos confirmamos unha redución moi significativa das diferenzas 
rexistradas entre mulleres e homes nas taxas de actividade nos últimos 20 anos. Unha redución que, como 
vimos, deriva dun incremento constante da incorporación das mulleres ao sector produtivo. Porén, esta 
tendencia crecente das taxas de actividade das mulleres parece estancarse a partir do ano 2009, e no ano 
2017 aínda se rexistra unha fenda de xénero nas taxas de afiliación da provincia da Coruña de 9 puntos 
porcentuais, o que mostra que aínda hoxe non existe unha igual participación na esfera produtiva.  
 
Na análise das taxas de actividade por grupos de idade comprobamos que a maioría da poboación nas 
franxas de idade entre os 30 e os 49 anos sitúase en situación de actividade. Porén, esta situación é 
diferencial entre mulleres e homes en grupos de idade moi concretos, pois mentres que as diferenzas que 
se rexistran entre mulleres e homes ata os 34 anos nunca superan os 4 puntos porcentuais, a partir desa 
idade as diferenzas sitúanse por riba dos 8 puntos, síntoma inequívoco do impacto que a maternidade 
ten sobre as mulleres, e non sobre os homes, na esfera produtiva do traballo.  
 
Outro punto de análise sobre a participación de homes e mulleres no mercado de traballo ten que ver co 
nivel de formación. Neste sentido, comprobamos que apenas existen nesgos de xénero entre a poboación 
con Educación Superior da provincia da Coruña, polo que parece claro que a Educación Superior 
favorece unha incorporación igualitaria de homes e mulleres ao mercado de traballo. Situación que 
varía, porén, se baixamos o nivel educativo da poboación onde vimos que hai unha maior porcentaxe de 
homes activos no mercado laboral, o que é indicativo das maiores dificultades que experimentan as 
mulleres para poder acceder ao emprego se non se acada un nivel formativo determinado. 
 
Todos os datos analizados difiren significativamente en función do territorio, pois, no que respecta á 
participación de mulleres e homes no mercado laboral, vimos que as comarcas da Coruña e Santiago 
presentan as menores fendas nas taxas de afiliación entre mulleres e homes, probablemente polo carácter 
urbano destas que facilita a incorporación das mulleres ao mercado de traballo ao contar con maiores 
oportunidades laborais e maiores recursos de conciliación. Pola súa parte, as maiores fendas nas taxas 
de afiliación rexístranse nas comarcas da Terra de Soneira, O Sar, Ordes e Terra de Melide. 
 
 
► “As labores da casa” é a segunda causa de inactividade das mulleres. 
 
Na análise das razóns maioritarias para a inactividade de mulleres e homes vimos que o motivo principal é 
o feito de estar en situación de retiro, xubilación ou ser pensionista, motivo no que apenas son destacables 
as diferenzas entre mulleres e homes. Porén, como segunda causa de inactividade aparecen as 
“labores da casa”, e neste caso, vemos que trátase dunha razón de inactividade moi feminizada 
(86,8% de mulleres), o que ven a poñer de manifesto unha acusada división sexual do traballo, asumindo 
moitas mulleres gran parte do traballo reprodutivo e habendo unha ausencia de homes nestas tarefas. 
Concretamente, ata un 14,8% das mulleres en idade activa na provincia da Coruña non participan no 
mercado laboral por mor do traballo reprodutivo, mentres que no caso dos homes a porcentaxe redúcese 
a un 2,5%. Ademais, as “labores da casa” son o motivo de inactividade principal xa entre as mulleres 
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de 25 e 34 anos, co que comprobamos que a asunción dos roles de xénero tradicionais continúan a 
perpetuarse entre a mocidade. 
 
 
► A fenda de xénero nas taxas de ocupación apenas se reduciu nos últimos anos. 
 
Xa na análise das taxas de ocupación e paro e da súa evolución na provincia da Coruña comprobamos 
tamén que as taxas de ocupación son significativamente superiores entre os homes que entre as 
mulleres, cunha diferenza porcentual no último ano 2017 de 8,2 puntos. Pola súa banda, na análise da 
evolución das taxas de desemprego comprobamos que tan só nos anos máis acusados da crise económica 
a taxa de desemprego de homes superou á de mulleres. Situación que ven probablemente determinada 
polo impacto que a crise económica tivo en sectores amplamente masculinizados como a Construción ou 
a Industria auxiliar vinculada á Construción. Neste sentido, destacan os datos sobre a poboación 
considerada como cabeza de familia, pois vimos que nos anos nos que o desemprego derivado da crise 
económica acadou as cotas máis elevadas (2011-2015) o número de homes para os que a persoa de 
referencia era a parella foi máis elevado que o de mulleres. Situación que muda a partir do ano 2016, no 
que o desemprego descende significativamente. Polo tanto, aínda que durante a crise económica houbo 
un cambio de roles en moitos fogares, coa recuperación económica a situación volve ao seu punto de 
partida e os roles tradicionais de xénero volven a perpetuarse novamente en moitos fogares da Provincia 
da Coruña. 
 
 
► Penalización da maternidade no mercado laboral.  

 
Por outra banda, na análise dos datos absolutos de poboación parada comprobamos unha especial 
situación de desigualdade en dous grupos de idade concretos: o de 30 a 34 anos e o de 40 a 44 anos, 
cunha fenda entre homes e mulleres de 1.500 persoas en termos absolutos e de en torno a 4 puntos 
porcentuais en termos relativos. Á hora de buscar explicacións a estas situacións desiguais parece claro 
que para o grupo de 30 a 34 anos existe unha penalización do mercado laboral para as mulleres por 
mor da posibilidade de ter fillos e/ou fillas nestas idades. Esta situación, porén, non afecta de mesmo 
xeito aos homes que incluso poden verse beneficiados pola preferencia das empresas de contratar a un 
home fronte a unha muller nestas idades. Pola súa parte, a situación das mulleres entre 40 e 44 anos, 
está probablemente relacionada coas taxas de actividade das mulleres, que como vimos descende entre 
os 35 e 39 anos e volve aumentar entre os 40 e os 44 anos. Este descenso ven probablemente determinado 
pola asunción do traballo na esfera reprodutiva co coidado de fillos e/ou fillas e o aumento a partir 
dos 40 anos ten que ver coa reincorporación ao mercado de traballo e a procura activa de emprego 
de moitas mulleres tras ter fillos e/ou fillas. Porén, os datos amosan que esa reincorporación non é 
doada para moitas mulleres, o que explica que entre os 40 e os 49 anos se rexistren os valores máis 
altos de mulleres desempregadas. 
 
Polo que respecta as taxas de paro rexistrado as diferenzas máis grandes entre homes e mulleres 
observáronse nas comarcas da Terra de Soneira, Bergantiños, Ordes e Fisterra, onde as mulleres 
presentan taxas de paro rexistrado que superan en 4 puntos porcentuais ás dos homes. Pero 
ademais destaca que entre a poboación desempregada de longa duración as mulleres representan o 
58,1%, porcentaxe que supera o 60% nas comarcas de Fisterra, Terra de Soneira, Ordes e Barbanza, polo 
que comprobamos que o desemprego dun ano ou máis de duración afecta en maior medida ás 
mulleres que aos homes na Provincia da Coruña, e en especial nas comarcas mencionadas. 
 
En definitiva, parece claro que se o obxectivo é buscar unha situación de igualdade entre mulleres e homes 
na súa participación na esfera produtiva, é necesario e urxente levar a cabo accións que fomenten a 
corresponsabilidade. Neste sentido, non hai dúbida de que o traballo reprodutivo de crianza e de coidados 
é vital e necesario para a sociedade. Porén, o feito de que este traballo en moitos fogares sexa asumido 
principalmente polas mulleres, e non tanto polos homes, ten un impacto directo na súa participación no 
traballo produtivo, polo que é urxente involucrar aos homes no traballo reprodutivo. 
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► Segregación sectorial e ocupacional. As mulleres están sobrerrepresentadas nas actividades 
de coidados. 

 
Ao longo do capítulo vimos tamén o papel que os estereotipos e roles de xénero xogan na configuración 
por sexos das diferentes ramas de actividade, pois aquelas que contan con maioría de mulleres están 
moi vinculadas ao traballo de coidados e supoñen en certa medida unha extensión da esfera 
reprodutiva levada ao mercado de traballo. Situación que viamos tamén no capítulo de educación, onde 
os itinerarios formativos de mulleres e homes estaban fortemente influenciados polos roles de xénero 
tradicionais. Neste caso, observamos que tamén o propio mercado de traballo contribúe a perpetuar esta 
situación, pois aínda hoxe mulleres e homes teñen moi difícil a súa entrada en certos nichos de emprego. 
 
 
► Fendas de xénero no emprendemento e desigual participación das mulleres en postos 

decisorios nas empresas. 
 

O baixo nivel de emprendemento das mulleres foi outro dos aspectos constatados para a provincia da 
Coruña, pois vimos que hai un maior número de homes traballadores independentes e empresarios con 
persoal asalariado que de mulleres, que representan tan só o 44,8% e o 36,3% respectivamente. Ademais, 
na análise das ocupacións puidemos observar moi claramente tamén o denominado “teito de cristal”, pois 
aínda que as mulleres representan o 48,1% da poboación ocupada na provincia, tan só o 25,6% do persoal 
director e xerente son mulleres.  
 
Ante estes datos parece necesario e urxente levar a cabo accións de empoderamento que fomenten entre 
as mulleres o liderado e a autonomía, co obxectivo de incentivar tanto o emprendemento feminino como a 
consecución de postos responsabilidade nas empresas. Non obstante, precísase tamén levar a cabo 
accións de sensibilización entre o tecido empresarial co obxectivo de superar o teito de cristal, pero tamén 
os roles e os estereotipos de xénero á hora de contratar a mulleres e homes en determinadas ramas de 
actividade. Ademais, o apoio das institucións e as Administración públicas ao emprendemento das mulleres 
tense que materializar a través de diferentes liñas de axuda ou de capacitación neste eido. 
 
 
► Menor calidade dos empregos aos que acceden as mulleres. 
 
As condicións do traballo marcan outro ámbito de desigualdade entre mulleres e homes, pois a 
temporalidade e a parcialidade dos contratos inciden especialmente entre as mulleres. No que 
respecta á temporalidade, un primeiro punto observado nos datos da EPA foi a fenda de xénero de 7,8 
puntos porcentuais entre a porcentaxe de persoas indefinidas, pois entre os homes a porcentaxe é do 
76,3%, mentres que entre as mulleres é do 68,6%. Pero ademais, nos datos de contratos rexistrados 
viamos que o crecemento no número de contratos indefinidos rexistrados a partir de 2013 é desigual para 
mulleres e homes, pois mentres a contratación indefinida a homes aumentou un 66% entre os anos 
2013 e 2017, no caso das mulleres o aumento redúcese ao 49%. Polo que respecta á parcialidade, 
segundo datos da EPA analizados 3 de cada 4 persoas ocupadas a tempo parcial na Provincia da 
Coruña no ano 2017 eran mulleres. Ademais, na análise dos contratos rexistrados comprobamos que 
dende o ano 2006 ata o 2017 a porcentaxe de contratos a tempo completo ven descendendo 
paulatinamente para ambos sexos, síntoma dunha maior precariedade. Porén, esta situación volve a ser 
diferencial, pois en todos os anos obsérvase unha fenda en torno aos 20 puntos porcentuais entre as 
porcentaxes de contratos a tempo completo que rexistran homes e mulleres. Incluso vemos que a 
partir do ano 2012 a contratación a tempo parcial entre as mulleres supera á contratación a tempo completo. 
Os datos mostran, por tanto, as maiores dificultades das mulleres para desenvolver o seu traballo na esfera 
produtiva. Por unha banda, o propio mercado de traballo parece priorizar aos homes no traballo indefinido 
e a tempo completo, e por outra, a maior asunción do traballo reprodutivo por parte das mulleres dificulta 
ao acceso o emprego en condicións de normalidade e igualdade con respecto aos homes. 
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Comprobamos que as condicións de traballo das mulleres son especialmente precarias nas comarcas de 
Muros, O Sar e Terra de Melide polo que respecta á temporalidade, e nas comarcas do Xallas, Terra de 
Melide, e Ferrol polo que respecta á parcialidade. 
 
 
► Grandes retos que afrontar para acabar coas desigualdades no mercado de traballo. 
 
Polo tanto, os retos aos que se enfrontan as Administracións, tamén a provincial, para fomentar un emprego 
en equidade entre mulleres e homes son: 
 

• Traballar dende o ámbito educativo para rachar cos estereotipos de xénero e reducir a segregación 
sectorial e ocupacional.  

• Promover o emprendemento feminino e o autoemprego das mulleres mediante a formación e o 
desenvolvemento de competencias.  

• Fomentar a participación das mulleres na esfera produtiva para acadar taxas de actividade e 
ocupación máis equilibradas con respecto aos homes.  

• Incentivar a promoción laboral das mulleres cara postos de responsabilidade e/ou directivos.  

• Apostar pola formación para o emprego e capacitación das mulleres e homes que permita, así 
mesmo, que se incorporen actividades laborais á marxe dos estereotipos de xénero.  

• Involucrar aos homes en determinadas esferas produtivas eminentemente feminizadas e ás mulleres 
naquelas prominentemente masculinizadas.  

• Promocionar empregos estables, diminuíndo a temporalidade, que afecta en moita maior medida ás 
mulleres. 

• Incentivar e bonificar a contratación de mulleres en xornadas a tempo completo, diminuíndo a 
parcialidade.  

• Reforzar os complementos salariais naqueles sectores onde as mulleres supoñen o groso da 
contratación, para equilibralos a aqueles sectores onde os homes reciben complementos salariais 
de maior importe.  

• Poñer en marcha medidas efectivas que amparen do desemprego de longa duración, que afecta en 
maior medida ás mulleres.  

• Involucrar aos homes na esfera reprodutiva para rachar coas desigualdades detectadas no ámbito 
doméstico e de coidados, asumindo o seu papel na corresponsabilidade familiar. Incentivos á 
paternidade. 

 

En definitiva, ao longo deste capítulo comprobamos que os ámbitos de desigualdade na esfera produtiva 
son múltiples para as mulleres, desde a propia participación no mercado laboral, pasando polas taxas 
de ocupación e paro, as condicións de traballo e outros moitos. Esta situación de desvantaxe para as 
mulleres ten enormes repercusións, pois, como se sinalou anteriormente, deriva en moitos casos nun 
maior risco de pobreza asociado non só ao acceso a uns ingresos mínimos froito do traballo 
produtivo, senón tamén a unha menor cobertura social. Situación que pode ocasionar tamén unha 
maior dependencia económica, activándose un factor de vulnerabilidade para as mulleres, no que  
as Administracións públicas deben ter en conta e deben intentar mitigar. 
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ANEXO I. Persoas afiliadas a seguridade social por comarcas da Provincia da Coruña, sexo e grupos 
de idade (valores absolutos expresado en número de persoas). Ano 2017 
 

Arzúa <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 26 152 306 371 466 430 395 500 455 340 3.441 

Mulleres 2 112 281 281 361 365 342 415 336 280 2.775 

A Barcala <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 7 71 158 196 285 331 256 262 202 156 1.924 

Mulleres 3 62 146 173 240 298 274 210 161 160 1.727 

Bergantiños <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 76 539 1.027 1.500 1.967 2.095 1.787 1.681 1.493 971 13.136 

Mulleres 39 424 968 1.240 1.646 1.681 1.479 1.454 1.196 1.005 11.132 

Betanzos <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 34 264 551 782 1.069 1.172 1.135 1.056 820 736 7.619 

Mulleres 9 209 508 741 989 1.069 1.018 917 760 661 6.881 

A Coruña <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 246 2.315 5.003 7.552 11.079 13.043 11.816 9.764 7.901 6.133 74.852 

Mulleres 224 2.309 5.584 8.009 11.471 13.253 12.303 10.319 7.965 6.387 77.824 

Eume <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 11 122 330 513 698 729 646 672 529 314 4.564 

Mulleres 11 120 307 483 577 648 580 546 429 302 4.003 

Ferrol <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 92 689 1.557 2.483 3.701 4.177 3.757 3.350 2.863 2.179 24.848 

Mulleres 49 710 1.749 2.532 3.718 3.904 3.414 3.056 2.469 1.848 23.449 

Fisterra <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 17 156 342 396 483 557 482 488 434 248 3.603 

Mulleres 12 137 287 328 440 445 448 395 312 271 3.075 

Muros <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 11 76 160 228 267 252 270 278 183 117 1.842 

Mulleres 7 60 132 196 244 225 220 219 178 171 1.652 

Noia <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 36 236 476 601 862 870 839 715 595 384 5.614 

Mulleres 9 188 445 565 703 735 733 661 539 432 5.010 

Ordes <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 24 290 641 874 1.235 1.277 1.144 978 884 658 8.005 

Mulleres 17 201 535 787 1.003 1.074 988 875 721 686 6.887 

Ortegal <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 6 70 176 230 273 271 277 295 234 166 1.998 

Mulleres 2 55 156 168 218 230 254 275 209 193 1.760 

Santiago <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 90 924 2.246 3.241 4.815 5.616 4.930 4.419 3.633 2.861 32.775 

Mulleres 59 821 2.335 3.609 5.161 5.738 5.095 4.500 3.669 2.968 33.955 

O Sar <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 11 147 271 333 428 467 460 396 317 238 3.068 

Mulleres 10 96 206 325 417 392 351 328 268 186 2.579 

Terra de Melide <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 16 129 232 279 311 331 326 335 302 213 2.474 

Mulleres 7 83 202 210 266 269 257 294 224 188 2.000 

Terra de Soneira <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 24 157 309 325 424 416 404 383 361 232 3.035 

Mulleres 5 113 245 293 313 318 347 338 292 247 2.511 

Xallas <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 Total 

Homes 19 139 219 281 370 363 291 293 287 231 2.493 

Mulleres 6 93 203 267 278 335 312 315 238 239 2.286 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Información subministrada directamente polo Ministerio de Emprego e 
Seguridade Social 
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ANEXO II. Paro rexistrado en número de persoas por comarcas da Provincia da Coruña, sexo e 
grupos de idade. Decembro de 2017 
 

Arzúa 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 5 21 36 32 27 30 37 54 91 63 396 

Mulleres 2 16 38 45 52 46 61 69 62 40 431 

Barbanza 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 36 124 184 168 187 218 233 232 251 147 1.780 

Mulleres 23 136 257 270 333 342 325 322 267 230 2.505 

A Barcala 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 4 15 17 16 26 39 42 44 58 64 325 

Mulleres 1 13 22 43 65 58 59 34 45 38 378 

Bergantiños 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 32 88 158 157 180 194 279 315 417 368 2.188 

Mulleres 29 108 213 299 371 407 407 415 412 364 3.025 

Betanzos 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 10 37 84 89 105 114 130 153 185 123 1.030 

Mulleres 6 46 97 133 161 156 166 102 128 118 1.113 

A Coruña 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 152 517 998 1.177 1.400 1.544 1.769 1.767 1.866 1.332 12.522 

Mulleres 127 526 1.131 1.488 2.061 2.234 2.220 1.975 2.086 1.770 15.618 

Eume 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 4 29 54 79 88 88 89 93 101 81 706 

Mulleres 2 17 69 89 102 115 107 97 88 70 756 

Ferrol 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 55 234 432 514 718 687 741 758 769 485 5.393 

Mulleres 50 240 527 724 912 1.056 946 947 872 666 6.940 

Fisterra 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 7 28 55 53 53 74 74 93 113 71 621 

Mulleres 4 35 84 100 130 130 123 135 128 93 962 

Muros 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 4 15 25 23 25 38 48 55 54 38 325 

Mulleres 2 14 32 34 44 51 63 58 71 48 417 

Noia 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 9 35 57 69 86 102 101 100 136 123 818 

Mulleres 6 42 97 118 134 131 117 133 133 100 1.011 

Ordes 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 6 24 73 70 75 90 85 114 160 142 839 

Mulleres 2 35 92 117 199 183 163 167 200 147 1.305 

Ortegal 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 2 9 24 23 32 32 42 43 61 40 308 

Mulleres 2 20 37 41 50 53 50 45 43 39 380 

Santiago 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 39 182 387 448 548 594 586 617 699 482 4.582 

Mulleres 39 208 530 676 863 875 758 654 650 565 5.818 

O Sar 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 6 23 36 36 41 51 77 64 91 63 488 

Mulleres 2 18 42 65 88 84 75 84 95 75 628 

Terra de Melide 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 2 12 21 19 21 23 40 46 68 50 302 

Mulleres 2 19 37 41 39 44 60 49 43 45 379 

Terra de Soneira 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 4 16 35 29 33 35 54 47 98 92 443 

Mulleres 5 18 47 50 76 85 93 108 90 83 655 

Xallas 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 Total 

Homes 4 11 24 34 24 31 44 42 58 84 356 

Mulleres 4 15 26 50 59 62 49 52 55 58 430 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
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ANEXO III. Paro rexistrado en número de persoas por comarcas da Provincia da Coruña, sexo e 
sector de actividade. Decembro de 2017 

 

Arzúa Homes Mulleres Barbanza Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 44 8 Agricultura/Pesca 161 37 

Industria 46 44 Industria 276 494 

Construción 112 8 Construción 365 38 

Servizos 168 330 Servizos 847 1.729 

Sen emprego anterior 25 41 Sen emprego anterior 131 206 

A Barcala Homes Mulleres Bergantiños Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 18 7 Agricultura/Pesca 104 34 

Industria 29 48 Industria 322 851 

Construción 98 5 Construción 915 61 

Servizos 158 282 Servizos 735 1.838 

Sen emprego anterior 22 36 Sen emprego anterior 112 242 

Betanzos Homes Mulleres A Coruña Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 58 17 Agricultura/Pesca 331 91 

Industria 126 89 Industria 1.286 1.166 

Construción 213 19 Construción 2.190 322 

Servizos 592 883 Servizos 7.785 12.584 

Sen emprego anterior 41 106 Sen emprego anterior 930 1.455 

Eume Homes Mulleres Ferrol Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 22 9 Agricultura/Pesca 211 75 

Industria 147 44 Industria 928 430 

Construción 177 18 Construción 1.268 131 

Servizos 328 605 Servizos 2.570 5.347 

Sen emprego anterior 33 82 Sen emprego anterior 415 957 

Fisterra Homes Mulleres Muros Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 56 18 Agricultura/Pesca 40 15 

Industria 63 79 Industria 46 81 

Construción 168 14 Construción 88 9 

Servizos 308 768 Servizos 140 287 

Sen emprego anterior 27 85 Sen emprego anterior 10 25 

Noia Homes Mulleres Ordes Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 92 28 Agricultura/Pesca 63 33 

Industria 91 139 Industria 132 395 

Construción 256 15 Construción 246 33 

Servizos 338 736 Servizos 356 768 

Sen emprego anterior 41 94 Sen emprego anterior 41 76 

Ortegal Homes Mulleres Santiago Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 40 5 Agricultura/Pesca 120 51 

Industria 41 35 Industria 446 346 

Construción 66 5 Construción 860 115 

Servizos 150 305 Servizos 2.837 4.723 

Sen emprego anterior 12 28 Sen emprego anterior 320 583 

O Sar Homes Mulleres Terra de Melide Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 23 11 Agricultura/Pesca 35 12 

Industria 100 107 Industria 34 58 

Construción 113 11 Construción 84 9 

Servizos 228 422 Servizos 130 256 

Sen emprego anterior 24 75 Sen emprego anterior 20 44 

Terra de Soneira Homes Mulleres Xallas Homes Mulleres 

Agricultura/Pesca 45 24 Agricultura/Pesca 31 14 

Industria 51 145 Industria 40 71 

Construción 163 20 Construción 147 26 

Servizos 172 408 Servizos 123 278 

Sen emprego anterior 12 58 Sen emprego anterior 14 41 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
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ANEXO IV. Paro rexistrado en número de persoas por comarcas da Provincia da Coruña, sexo e 
nivel de estudos. Decembro de 2017 
 

Arzúa Homes Mulleres Barbanza Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 6 1 Persoa sen estudos 40 71 

Estudos primarios incompletos 97 73 Estudos primarios incompletos 63 83 

Estudos primarios completos 68 38 Estudos primarios completos 157 193 

Estudos secundarios 326 287 Estudos secundarios 1.841 1.900 

Estudos postsecundarios 34 121 Estudos postsecundarios 253 479 

A Barcala Homes Mulleres Bergantiños Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 5 11 Persoa sen estudos 31 30 

Estudos primarios incompletos 34 22 Estudos primarios incompletos 112 124 

Estudos primarios completos 70 49 Estudos primarios completos 117 129 

Estudos secundarios 311 276 Estudos secundarios 2.603 2.746 

Estudos postsecundarios 39 107 Estudos postsecundarios 174 450 

Betanzos Homes Mulleres A Coruña Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 16 19 Persoa sen estudos 1.683 1.770 

Estudos primarios incompletos 159 115 Estudos primarios incompletos 2.002 2.074 

Estudos primarios completos 200 117 Estudos primarios completos 1.031 1.037 

Estudos secundarios 733 649 Estudos secundarios 7.109 7.427 

Estudos postsecundarios 147 376 Estudos postsecundarios 2.315 4.675 

Eume Homes Mulleres Ferrol Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 5 11 Persoa sen estudos 226 264 

Estudos primarios incompletos 41 35 Estudos primarios incompletos 195 233 

Estudos primarios completos 200 146 Estudos primarios completos 1.491 1.285 

Estudos secundarios 507 423 Estudos secundarios 3.587 4.076 

Estudos postsecundarios 140 260 Estudos postsecundarios 859 1.957 

Fisterra Homes Mulleres Muros Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 127 152 Persoa sen estudos 68 59 

Estudos primarios incompletos 135 168 Estudos primarios incompletos 72 83 

Estudos primarios completos 63 49 Estudos primarios completos 22 40 

Estudos secundarios 404 511 Estudos secundarios 202 204 

Estudos postsecundarios 51 179 Estudos postsecundarios 40 69 

Noia Homes Mulleres Ordes Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 14 21 Persoa sen estudos 30 32 

Estudos primarios incompletos 56 31 Estudos primarios incompletos 156 143 

Estudos primarios completos 62 67 Estudos primarios completos 229 238 

Estudos secundarios 924 766 Estudos secundarios 619 669 

Estudos postsecundarios 109 236 Estudos postsecundarios 92 259 

Ortegal Homes Mulleres Santiago Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 1 3 Persoa sen estudos 46 77 

Estudos primarios incompletos 32 22 Estudos primarios incompletos 642 635 

Estudos primarios completos 95 60 Estudos primarios completos 889 680 

Estudos secundarios 229 251 Estudos secundarios 3.125 2.927 

Estudos postsecundarios 45 98 Estudos postsecundarios 1.117 2.508 

O Sar Homes Mulleres Terra de Melide Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 7 6 Persoa sen estudos 6 9 

Estudos primarios incompletos 32 36 Estudos primarios incompletos 154 119 

Estudos primarios completos 93 101 Estudos primarios completos 34 37 

Estudos secundarios 463 451 Estudos secundarios 189 215 

Estudos postsecundarios 58 145 Estudos postsecundarios 23 76 

Terra de Soneira Homes Mulleres Xallas Homes Mulleres 

Persoa sen estudos 92 85 Persoa sen estudos 32 14 

Estudos primarios incompletos 84 122 Estudos primarios incompletos 62 48 

Estudos primarios completos 36 62 Estudos primarios completos 79 58 

Estudos secundarios 346 423 Estudos secundarios 291 271 

Estudos postsecundarios 29 70 Estudos postsecundarios 24 78 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Información subministrada 

directamente 
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ANEXO V. Paro rexistrado en número de persoas por comarcas da Provincia da Coruña, sexo e nivel 
duración da demanda. Decembro de 2017 (valores absolutos) 
 

Arzúa Homes Mulleres Barbanza Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 46 49 Menos ou igual a un 1 mes 277 326 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 107 123 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 634 822 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 52 65 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 244 368 

Máis de 1 ano 191 195 Máis de 1 ano 625 987 

A Barcala Homes Mulleres Bergantiños Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 34 34 Menos ou igual a un 1 mes 227 287 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 86 90 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 562 729 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 42 52 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 269 403 

Máis de 1 ano 163 202 Máis de 1 ano 1.129 1.607 

Betanzos Homes Mulleres A Coruña Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 129 125 Menos ou igual a un 1 mes 1.507 1.607 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 309 324 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 3.698 4.159 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 140 169 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 1.763 2.288 

Máis de 1 ano 453 497 Máis de 1 ano 5.554 7.565 

Eume Homes Mulleres Ferrol Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 102 86 Menos ou igual a un 1 mes 674 686 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 237 212 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 1.549 1.727 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 108 115 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 754 967 

Máis de 1 ano 261 344 Máis de 1 ano 2.414 3.559 

Fisterra Homes Mulleres Muros Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 82 102 Menos ou igual a un 1 mes 44 51 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 206 280 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 109 136 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 85 142 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 43 64 

Máis de 1 ano 248 439 Máis de 1 ano 129 166 

Noia Homes Mulleres Ordes Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 114 130 Menos ou igual a un 1 mes 102 135 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 260 329 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 247 365 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 112 154 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 111 199 

Máis de 1 ano 331 398 Máis de 1 ano 377 606 

Ortegal Homes Mulleres Santiago Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 39 41 Menos ou igual a un 1 mes 598 644 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 96 113 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 1.403 1.630 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 38 53 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 606 895 

Máis de 1 ano 136 171 Máis de 1 ano 1.976 2.649 

O Sar Homes Mulleres Terra de Melide Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 57 59 Menos ou igual a un 1 mes 35 37 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 149 173 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 85 101 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 56 87 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 36 55 

Máis de 1 ano 226 308 Máis de 1 ano 146 188 

Terra de Soneira Homes Mulleres Xallas Homes Mulleres 

Menos ou igual a un 1 mes 49 56 Menos ou igual a un 1 mes 35 35 

Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 126 157 Máis de 1 mes e menos ou igual a 6 88 90 

Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 59 90 Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano 44 62 

Máis de 1 ano 208 352 Máis de 1 ano 190 244 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa 
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ANEXO VI. Número de contratos formalizados nas 18 comarcas da provincia segundo o sexo e a 
tipoloxía para o ano 2017 (valores absolutos) 

 

Tipoloxía de contrato 
Arzúa Barbanza A Barcala 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 101 92 543 307 51 39 

De obra ou servizo 614 374 6.712 6.500 520 179 

Eventual por circunstancias da produción 1.247 1.088 5.319 4.195 295 349 

Interinidade 102 209 221 788 52 68 

En prácticas 12 12 32 38 0 2 

Para a formación 15 9 38 34 1 1 

Outros 91 14 128 42 115 19 

Conversións a indefinidos 93 60 301 244 25 29 

Total 2.275 1.858 13.294 12.148 1.059 686 

Tipoloxía de contrato 
Bergantiños Betanzos A Coruña 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 519 294 237 182 5.646 5.313 

De obra ou servizo 2.899 3.041 1.535 793 37.162 28.022 

Eventual por circunstancias da produción 2.173 2.760 2.346 1.995 41.008 43.839 

Interinidade 166 649 234 513 6.120 12.880 

En prácticas 32 54 20 22 641 667 

Para a formación 35 28 21 68 91 173 

Outros 123 49 69 29 1.005 600 

Conversións a indefinidos 304 331 247 175 3.810 3.377 

Total 6.251 7.206 4.709 3.777 95.483 94.871 

Tipoloxía de contrato 
Eume Ferrol Fisterra 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 216 123 902 783 118 84 

De obra ou servizo 3.028 1.627 11.481 5.164 1.306 867 

Eventual por circunstancias da produción 1.598 1.807 8.212 10.924 605 878 

Interinidade 244 552 1.208 4.964 137 283 

En prácticas 29 24 95 106 7 13 

Para a formación 5 22 68 47 5 20 

Outros 45 15 232 129 74 10 

Conversións a indefinidos 180 97 746 724 78 65 

Total 5.345 4.267 22.944 22.841 2.330 2.220 

Tipoloxía de contrato 
Muros Noia Ordes 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 197 52 539 192 296 182 

De obra ou servizo 413 283 1.267 834 2.594 989 

Eventual por circunstancias da produción 976 1.002 1.889 1.565 1.870 1.700 

Interinidade 51 195 186 443 421 562 

En prácticas 1 4 11 16 40 25 

Para a formación 12 7 9 14 18 17 

Outros 27 7 67 19 111 13 

Conversións a indefinidos 35 29 100 105 284 176 

Total 1.712 1.579 4.068 3.188 5.634 3.664 

Tipoloxía de contrato 
Ortegal Santiago O Sar 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 108 43 2.090 2.026 158 64 

De obra ou servizo 658 337 13.122 10.404 2.445 646 

Eventual por circunstancias da produción 293 442 19.344 20.438 2.155 1.504 

Interinidade 31 122 2.535 7.515 82 179 

En prácticas 4 4 302 289 33 7 

Para a formación 6 1 73 117 13 18 

Outros 52 15 2.219 1.228 80 32 

Conversións a indefinidos 38 38 1.345 1.198 207 63 

Total 1.190 1.002 41.030 43.215 5.173 2.513 

Tipoloxía de contrato 
Terra de Melide Terra de Soneira Xallas 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 63 50 123 189 96 92 

De obra ou servizo 393 349 1.071 729 826 330 

Eventual por circunstancias da produción 989 1.134 919 784 726 784 

Interinidade 22 155 36 255 41 100 

En prácticas 11 8 20 23 10 7 

Para a formación 2 15 4 7 9 26 

Outros 43 11 73 7 25 11 

Conversións a indefinidos 67 54 81 79 82 59 

Total 1.590 1.776 2.327 2.073 1.815 1.409 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE, Consellería de Economía, Emprego e Industria.  
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