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PARO REXISTRADO. ANO 2013 
 
O paro rexistrado, un dos indicadores máis utilizados para analizar a evolución 
do mercado de traballo, remata no ano 2013 en Galiza con 271.063 persoas 
apuntadas ao paro no Servizo Público de Emprego (SEPE). De media, foron 
276.000 persoas nesta situación ao longo do ano. 
 
En Galiza foi a comezos do ano 2008 cando a destrución de emprego comezou 
a percibirse e a reflectirse nos indicadores macroeconómicos. As persoas 
paradas non foron unha excepción, e a partir de febreiro desta ano comezou a 
destrución de emprego en termos interanuais. 
 
 
 
Parados/as rexistrados/as. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación  

interanual 
Xaneiro 161.162 201.316 231.628 245.831 271.284 290.790 7,2

Febreiro 161.828 206.570 234.171 248.279 274.675 292.823 6,6

Marzo 160.180 211.484 236.449 249.246 276.795 291.187 5,2

Abril 159.749 210.662 233.916 244.662 277.644 290.459 4,6

Maio 156.779 207.518 228.507 240.014 276.608 283.886 2,6

Xuño 152.708 200.240 219.825 233.557 269.203 273.434 1,6

Xullo 149.318 192.859 209.789 223.000 260.198 261.102 0,3

Agosto 152.437 195.241 211.532 224.582 257.267 257.524 0,1

Setembro 156.834 200.465 216.095 232.918 259.373 260.733 0,5

Outubro 168.423 208.923 223.894 242.142 267.812 268.225 0,2

Novembro 180.820 216.828 231.721 253.416 276.536 270.854 -2,1

Decembro 189.903 222.839 237.313 258.234 278.787 271.063 -2,8

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
Gráfico. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 



Como se aprecia no gráfico, a evolución mensual mantívose practicamente 
constante durante o período (nos meses centrais do ano baixa o desemprego, 
e a principios e finais medra), pero cada ano o paro medraba con respecto ao 
mesmo mes do ano anterior. A liña anual cada ano estivo por encima da do 
ano anterior, até finais de 2013. Durante os dous últimos meses do ano 2013 o 
número de persoas desempregadas mantívose por debaixo dos do ano 
anterior, co que se rematou 2013 con 7.724 parados/as menos que en 
decembro do ano 2012. 
 
Este dato agocha, porén, unha realidade aínda máis negativa. Xa van moitos 
anos de destrución de emprego, co cal o desánimo da xente cada vez é maior, 
e moitos optan por abandonar o SEPE ante a falla de atopar un posto de 
traballo. Tamén moitos galegos e galegas emigraron fóra de Galiza, o que en 
ambos os casos contribúe a alixeirar as avultadas listas de persoas 
desempregadas.  
 
En calquera caso, o número é tan elevado (estamos falando dunha porcentaxe 
próxima ao 30% da poboación activa, e de case un 75% máis de parados/as 
que en decembro de 2007) que nalgún momento se debería tocar fondo. É de 
esperar que fose este o último ano, e que, a partir de aquí, non só a evolución 
mensual comece a ser positiva senón tamén a interanual, xa que desde que 
comezou a crise son moitos miles de traballadores/as que perderon o seu 
posto de traballo. E non só iso, senón que, ao non atoparen outro, esgotaron o 
período de protección de desemprego e neste momentos atópanse sen ningún 
tipo de ingreso. 
 
 
 Medran as persoas desempregadas e baixa a taxa de 

cobertura. 
 
 
Os datos seguintes evidencian claramente esta preocupante situación dunha 
parte, cada vez máis importante, dos desempregados/as en Galiza. 
 
 
Taxa de cobertura de desempregados/as 
 Parados/as 

medios 
Beneficiarios/as
de prestacións 

Taxa de 
cobertura 

2007 150.546 79.400 52,7 
2008 162.512 94.300 58,0 
2009 206.245 130.300 63,2 
2010 226.237 149.600 66,1 
2011 241.323 146.900 60,9 
2012 270.515 158.600 58,6 

       20131  276.007 158.400 57,4 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 

                                                 
1  Para o ano 2013, os datos refereidos a beneficiarios/as de prestacións son ata o mes de 
novembro.  



 
 
A partir do ano 2008, cando comeza a medrar desaforadamente o desemprego, 
a taxa de cobertura medra, xa que estes desempregados/as teñen dereito á 
prestación. Porén, a medida que transcorre o tempo, e non atopar traballo para 
seguir cotizando, as prestacións vanse esgotando, e así, a partir do ano 2010, 
aínda que o desemprego continúe medrando, as persoas beneficiarias de 
prestación diminúen e, polo tanto, a taxa de cobertura. Deste xeito, a finais de 
2013 apenas o 57,4% dos parados/as recibían algún tipo de prestación, lonxe 
do 66% do ano 2010. 
 
 
 Desde o ano 2007 medrou o número de persoas 

desempregadas nun 75%. 
 
 
 
Paro rexistrado por comunidades. 
    Variación 

  2007 2008 2012 2103 2013/ 
2012 

2013/ 
2007 

Andalucía 510,8 719,3 1038,8 1033,6 -0,5 102,3 

Aragón 38,3 67,2 110,5 110,8 0,3 189,3 

Asturias 51,2 63,6 103,7 100,8 -2,8 96,9 

Baleares 50 73,2 95,8 91,2 -4,8 82,4 

Canarias 139 202,9 284,9 274 -3,8 97,1 

Cantabria 21,8 33,7 56,3 56,9 1,1 161,0 
Castela a 
Mancha 

94,9 147,8 262,3 252,1 -3,9 165,6 

Castela e León 109,7 150,5 237,2 235,9 -0,5 115,0 

Catalunya 265,7 423,2 646,9 624,8 -3,4 135,2 
Valencia 215,6 357,8 569,7 547,3 -3,9 153,8 
Estremadura 76,2 97,5 145,9 145 -0,6 90,3 
Galiza 154,9 189,9 278,7 271 -2,8 75,0 
Madrid 229,1 345,3 544,4 535,5 -1,6 133,7 
Murcia 51,6 90,9 154,5 151 -2,3 192,6 
Navarra 21,5 32,9 51,9 51,4 -1,0 139,1 
País Vasco 74,5 100,6 169 167,3 -1,0 124,6 
A Rioxa 10,7 16,6 27,5 27 -1,8 152,3 
 Total 2.115,50 3.112,90 4.778,00 4701,3 -1,6 122,2 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
Aínda que con respecto a outros territorios do Estado a situación en Galiza foi 
máis favorábel, non debemos esquecer dous factores determinantes, e que 
explican en parte esta situación: a emigración e a dispersión xeográfica. 
 



En torno aos 100.000 traballadores/as, maioritariamente menores de 35 anos, 
abandonaron Galiza desde o inicio da crise, e especialmente nestes últimos 
anos; dato suficientemente avultado para minorar as estatísticas de 
desemprego. 
 
Tamén a forte dispersión xeográfica leva a moitos galegos e galegas a 
abandonaren o SEPE, como un medio de colocación, ao non cumprir as 
expectativas e suporlles un esforzo económico manter este servizo, xa que 
nalgúns casos os desprazamentos até unha oficina do SEPE son longos. 
 
 
 En servizos e no sector primario, continuou medrando o 

desemprego no último ano. 
 
Dende o inicio da crise, o sector que máis afectado se viu polo caída do 
emprego foi a construción. Nel, medrou o número de parados/as nun 149%, 
practicamente se triplicou. No último ano descendeu o desemprego nun 12%, e 
é o primeiro ano dende que se iniciou a crise que baixa o desemprego neste 
sector; pero os niveis que alcanzara eran difíciles de superar. 
 
Paro rexistrado por sectores. 
   Variación 
  2007 2008 2012  2013  2013/ 

2012 
2013/ 
2007 

Agricultura 4.995 5.806 9.455 9.738 3,0 95,0 

Industria 24.488 30.255 40.189 38.291 -4,7 56,4 
Construción 16.925 27.138 45.984 40.448 -12,0 139,0 
Servizos. 85.494 103.069 160.137 161.160 0,6 88,5 

SEA 23.088 23.637 23.022 21.426 -6,9 -7,2 

Total 154.990 189.905 278.787 271.063 -2,8 74,9 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
O sector servizos, que acumula o maior número de persoas á procura dun 
emprego, continuou durante 2013 sumando efectivos, xa que rematou este ano 
cun 0,6% máis de parados/as, ata acadar un cifra de 161.160 persoas 
desempregadas. Así, preto do 60% dos desempregados/as rexistrados no 
SEPE están anotados a algunha das distintas ramas deste sector. 
 
Tamén medra o desemprego na agricultura, mais, aínda que en termos 
relativos o incremento é importante, en valores absolutos non chega ás 300 
persoas. 
 
Por segundo ano consecutivo descende o desemprego no sector industrial. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 A provincia de Pontevedra é máis prexudicada polo 

desemprego. 
 
 
Paro rexistrado por provincias. 

         Variación 

  2007 2008 2012 2013 2013/2012 2013/2007 
 A Coruña 62.474 75.767 109.975 105.585 -4,0 76,0
 Lugo 15.659 17.861 27.939 27.615 -1,2 78,4
 Ourense 19.623 22.441 30.407 29.276 -3,7 55,0
Pontevedra 57.226 73.834 110.466 108.587 -1,7 93,0
Galiza 154.982 189.903 278.787 271.063 -2,8 79,9

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
Aínda que no último mes, con respecto ao mesmo mes do ano 2012, o 
desemprego descendeu en todas as provincias, onde menos se notou este 
descenso foi en Lugo e Pontevedra. Concretamente, esta última acolle a 
maioría dos parados/as galegos, cando antes da crise, no ano 2007, era na 
Coruña onde se rexistraba o volume máis elevado. 
 
Ao longo do último período, a provincia de Pontevedra, viuse moi castigada 
pola crise, acadando niveis de desemprego históricos. Así, a finais de 2013 hai 
rexistrados na provincia un 93% máis de parados/as que a finais de 2007; todo 
indica que saír desta crise vai ser moi custoso. 
 
 
 No ano 2013 descendeu máis o desemprego entre os 

homes. 
 
Persoas desempregadas segundo sexo. 
  2007 

decembro 
2012 

decembro
2013 

decembr
o 

Variación 

  Galicia Galicia Galicia 2013/ 
2012 

2013/ 
2007 

Total 154.982 278.787 271.063 -2,8 74,9 
Homes 59.090 138.305 132.967 -3,9 125,0 
Mulleres 95.892 140.482 138.096 -1,7 44,0 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
 
Esta pequena mellora apenas mitigou os niveis de desemprego nin en homes 
nin entre as mulleres. 
 



Malia que en decembro de 2013, con respecto a decembro de 2012, baixou o 
paro masculino en maior medida que o feminino, desde que se iniciou a crise 
en Galiza o desemprego entre os homes medrou case exponencialmente, un 
125% desde finais de 2007 
 
 O maior aumento do desemprego produciuse entre as 

persoas maiores de 35 anos. 
 
 
 
Desempregados por idade. 
  2008/ 

decembro 
2012/ 

decembro
2013/ 

decembro 
Variación 

Galiza       2013/ 
2012 

2013/ 
2008 

 189.903 278.787 271.063 -2,8 42,7 
      16 a 19 anos 4.147 3.283 2.678 -18,4 -35,4 
      20 a 24 anos 15.290 16.564 14.059 -15,1 -8,1 
      25 a 29 anos 25.090 30.201 26.709 -11,6 6,5 
      30 a 34 anos 26.746 37.795 34.052 -9,9 27,3 
      35 a 39 anos 23.686 39.683 38.960 -1,8 64,5 
      40 a 44 anos 21.294 35.566 35.387 -0,5 66,2 
      45 a 49 anos 19.964 33.230 34.342 3,3 72,0 
      50 a 54 anos 18.930 31.542 32.387 2,7 71,1 
      55 a 59 anos 19.158 28.995 30.415 4,9 58,8 
      60 a 64 anos 15.598 21.928 22.074 0,7 41,5 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
 
Por grupos de idade (para esta variábel só hai datos desde finais de 2008), é a 
partir dos 34 anos onde a lacra do desemprego atacou con especial virulencia. 
Desde esta idade e até os 55 anos o desemprego medrou por encima do 65%. 
 
No último ano, cando o desemprego baixa, estes grupos son os menos 
beneficiados. Só se produciu un pequeno descenso entre os de idades 
comprendidas entre os 34 e 44 anos; a partir de aquí, entre os máis vellos, 
continuou medrando fortemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O 47% das persoas paradas levan máis de 1 ano sen 

emprego. 



 
 
Paro rexistrado segundo duración da demanda. 
  2007/ 

decembro 
2012/ 

decembro
2013/ 

decembro 
Variación 

Galiza       2013/2012 2013/2007 
      Total 154.982 278.787 271.063 -2,8 74,9
      Menos ou 
igual a un 1 

20.046 24.149 23.274 -3,6 16,1

      Máis de 1 
mes e menos 
ou igual a 6 

54.115 86.109 81.126 -5,8 49,9

      Máis de 6 
meses e 
menos ou 
igual a 1 ano 

21.561 45.215 38.311 -15,3 77,7

      Máis de 1 
ano 

59.260 123.314 128.352 4,1 116,6

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SEPE: 
 
 
Desde decembro de 2012, foi entre os parados/as que levan máis de 1 ano 
nesta situación onde se incrementou o desemprego, concretamente nun 4,1%. 
A medida que a situación de parado/a persiste no tempo, este colectivo cada 
vez é máis voluminoso. De feito, en decembro de 2013, o 47% dos parados/as 
levaban máis de 1 ano nesta situación, fronte ao 44% de decembro do ano 
anterior. 
 
 
 
Vigo, 16 de xaneiro de 2014 
Natividad López Gromaz 
Gabinete Técnico Confederal da CIG 
 
 


