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Capítulo 1:  

Situación das mulleres Nivel educativo e  Mercado de traballo:  
ocupación, emprego e paro, o ámbito mundial e español  

 

4.3 Introdución 

A análise da educación como un dos factores que condicionan o acceso 

ao mercado de traballo é un tema que actualmente non ofrece discusión. Con 

todo son numerosos os aspectos a considerar á  hora de abordar cal é a 

situación do mercado de traballo. Segundo a teoría económica, un maior nivel 

educativo implica un incremento da produtividade, que se traducirá nun maior 

salario. Debemos supor ademais que o incremento no número de anos de 

educación exerce como un filtro no mercado de traballo, isto levará maiores 

oportunidades de emprego, é dicir, incremento da ocupación e descenso das 

taxas de paro.  

Ao analizar o comportamento das mulleres no mercado laboral, 

numerosos estudos demostran que aínda existen importantes diferenzas en 

canto ao xénero, Rubery et al. (1993), Elson (1998), Gonzalo e Saarela (1999), 

Saurina et lo. (1999), Duryea et al. (2001), François e Van Ours (2003), Saurina 

e Saez (2004); de maneira que na súa incorporación ao mundo laboral aínda 

pesan moito as obrigas familiares, sendo a súa taxa de paro é superior á dos 

homes e elas aceptan máis traballos a tempo parcial que os homes. 

O obxectivo deste capítulo é analizar esta situación laboral no ámbito de 

Mundial, con especial énfase na situación europea, comprobando ademais se 

existen diferenzas significativas entre homes e mulleres.  

Michaud and Tatsiramos, (2005) analizan o comportamento da demanda 

de traballo das mulleres casadas en 6 países europeos, que difiren 

considerablemente tanto nas súas institucións do mercado laboral como nas 

proteccións sociais, mediante un panel para o período 1994-2001. Os 

devanditos autores, conclúen que non é dependencia estatal a que explica a 

diferenzas nas taxas de emprego en todos os países. A segmentación do 

mercado laboral segundo os niveis de educación parece ser o factor máis 
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importante, nos países do Sur os niveis baixos de educación parece 

*correlacionarse con taxas de emprego inferiores, mentres que o efecto da 

fecundidade non é capaz de explicar estas diferenzas. 

Vaquero, (2004) reitera a idea de que un maior investimento en 

educación permite unha mellor adecuación entre a oferta e a demanda de 

traballo. De maneira que unha maior preparación favorece a redución da 

probabilidade de estar desempregado e a paulatina eliminación das diferenzas 

salariais. Enfocada desta forma, o investimento educativo non pode ser 

concibida como unha adquisición de aprendizaxe fixa e puntual, senón que 

debe constituír un proceso permanente ao longo da vida laboral do individuo.  

Sinala como a avaliación dos indicadores estatísticos pon de manifesto 

como a probabilidade de estar ocupado é maior cando se inviste en educación, 

resultando cada vez máis difícil atopar un emprego aos individuos con menor 

nivel de estudos. Ademais, unha maior experiencia tradúcese nun aumento na 

probabilidade de atoparse traballando, a pesar dos rendementos decrecentes 

da educación. 

Esto lévanos a acometer esta tarefa preséntase, en primeiro termo, a 

situación da poboación activa de segundo o seu nivel educativo. Esta análise 

permitirá coñecer as carencias formativas da poboación adulta, así como os 

cambios experimentados nos niveis de formación dos traballadores nas últimas 

décadas. Unha vez situados no mercado laboral, expóñense os posibles 

desaxustes entre a oferta e a demanda. As Tendencias Mundiais do Emprego 

da OIT (2004b) indican que as mulleres continúan tendo menores índices de 

participación no mercado de traballo, maiores taxas de desemprego e 

significativas diferenzas de remuneracións, en comparación cos homes. Para 

tratar de clarificar esta cuestión estúdanse as taxas de ocupación e paro por 

nivel educativo e xénero nos países da UE15. 

A última parte deste capítulo dedícase á análise da situación en España 

e as  CCAA, nos apartados de ocupación, desemprego e outros aspectos 

significativos da  inserción laboral. 
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4.4  A poboación activa no Mundo: stocks de capital humano 

 

O obxectivo deste epígrafe é obter unha panorámica do nivel educativo 

dos traballadores como paso previo á análise dos posibles desaxustes entre 

oferta e demanda no mercado de traballo.  

Dado que os niveis educativos da poboación condicionan de modo 

importante os resultados salariais e as ocupacións obtidas, comezamos este 

primeiro epígrafe analizando a situación da muller respecto dos alumnos 

matriculados en estudos universitarios no contexto mundial. En caso de existir 

diferenzas salariais importantes, ou posibles teitos de cristal, é neste ámbito 

onde as diferenzas preséntanse máis acusadas.  

Segundo información da UNESCO (2005, p. 93) “Entre 1970 e 1990 o 

número de estudantes matriculados no ensino superior multiplicouse por máis 

de dous, pasando de 28 a 69 millóns. En 2002, o número de matriculados 

ascendía a 122 millóns. Segundo algunhas previsións, a poboación mundial de 

estudantes universitarios podería alcanzar en 2025 a cifra de 150 millóns. Esta 

progresión non é unha característica exclusiva dos países ricos. En efecto, en 

África, Asia e América Latina o forte crecemento demográfico contribuíu a 

aumentar a afluencia ao nivel de primaria e secundaria, provocando así un 

aumento dos estudantes no ensino superior, aínda que en proporcións 

menores que en Europa ou América do Norte.” 

Continúa indicando a UNESCO “Mentres que nos países ricos as taxas 

de matrícula no ensino superior pasaron dun 2,2% nos anos sesenta a un 59% 

en 2002, no caso de Europa, e dun 7,2% a un 55% en América do Norte, nos 

países menos adiantados esas taxas só aumentaron do 1,3% ao 4%. No caso 

de América Latina, con todo, rexistrouse un aumento do 1,6% ao 29%. 

Obsérvase pois unha gran disparidade entre países ricos e pobres no que 

respecta ao número de estudantes matriculados no ensino superior”(véxase a 

Ilustración 1). 
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Ilustración 1: Taxa bruta de matrícula no ensino terciario  
(CINE 5 + 6) por país, 2002-2003 

 

 

 

Fonte: Base de datos sobre educación do IEU, maio de 2005. 

 

España presenta un cociente de 1,18 mulleres por cada home que está 

na universidade, ocupando o posto 46 de entre 143 países. Na   

 

 

 

 

Ilustración 2 incorpóranse todos os países que presentan índices 

superiores aos de España. É de destacar o caso de Emiratos Árabes que 

presenta o cociente máis alto, con 2,79 mulleres por cada home estudando na 

universidade. 

 

 

 



Mulleres e mercado de traballo: análise das ocupacións a nivel de xénero 

 13  

 

 

 



Mulleres e mercado de traballo: análise das ocupacións a nivel de xénero 

 14  

Ilustración 2:  Cociente de mulleres sobre homes na universidade de países con 
maior índice que España 
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Fonte: Elaboración propia a partir da Base de datos GID (OCDE, 2006 a) 
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Con todo, para coñecer o stock de capital humano, é necesario acudir á 

Táboa 1, onde se recollen para os países da UE15 a porcentaxe de poboación 

activa, por xénero e tramos de idade, segundo nivel de formación alcanzado, 

para o ano 2003. 

 

Táboa 1:  Porcentaxe de poboación activa segundo nivel de estudos 

 terminados (2003) 

 

 
 Primaria 

  

Secundaria 1º 
Ciclo 

  

Secundaria 2º 
Ciclo 

  Universitaria 
  M F M F M F M F 

Austria   16  27  68  61  16  12  
Bélgica 16  18  22  20  34  32  29  29  
Dinamarca 1  1  16  18  53  47  31  33  
Finlandia 16  13  10  9  44  40  30  37  
Francia 14  17  19  20  45  38  22  24  
Alemania 2  3  10  18  59  60  29  20  
Grecia 34  40  11  8  35  35  19  17  
Irlanda 20  18  21  18  33  37  26  26  
Italia 17  24  36  31  37  35  10 10 
Luxemburgo 19  21  9  11  55  54  17  12  
Holanda 11  13  19  24  43  41  27  21  
Portugal 65  64  15  11  12  11  9  13  
España 28  31  28  26  18  17  25  25  
Suecia 8  7  11  9  50  48  31  36  
Reino Unido   14  18  58  55  28  27  
Media 18 19 17 18 43 41 24 24 

  
Fonte: OCDE(2005) 

 

Aínda que, desde unha perspectiva global parecese que a situación do 

noso país é vantaxosa en canto á poboación con estudos primarios e 

secundarios de primeiro ciclo, en relación coa poboación activa da UE15 e 

eses niveis de estudo, se nos chama a atención a diverxencia de España fronte 

aos demais países europeos fóra de Portugal, respecto fundamentalmente ao 

nivel de ensino secundario de segundo ciclo, onde España non alcanza a 

metade da media dos países analizados. É importante indicar dous aspectos 

relevantes: 
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 este nivel formativo, o ensino secundario de segundo ciclo, actúa 

como barreira para moitos mozos que non conseguen superalo, 

ao mesmo tempo que filtra a unha porcentaxe importante cara á 

universidade, producindo un estrangulamento no noso sistema 

educativo.  

 a inexistencia dun ensino secundario finalista en España 

converteu a este nivel nunha mera transición á universidade, 

distanciándose neste aspecto dos países da nosa contorna.  

Pola contra, a situación da poboación activa española con formación 

universitaria, aproxímase máis á da UE15, xa que o 25% da poboación activa 

española posúe este nivel de estudos, un dato lixeiramente superior á media  

europea da UE15 (24 %).  

A maior parte dos países da UE15 presentan mercados de traballo con 

altos niveis de cualificación en todos os estratos de idade, por iso, unha vez 

analizada a situación xeral, centrámonos a continuación na educación superior, 

isto é, na poboación que posúe estudos universitarios de 1er e 2ou ciclo, 

doutoramento, e outros estudos superiores non universitarios talles como os 

Ciclos Formativos de Grao Superior (de F.P. e de Artes Plásticas e Deseño). 

Coñecemos os datos da OCDE para o período 1995-2003 (Táboa 2), e con 

eles podemos afirmar, que en xeral segue unha evolución crecente.  

 

Táboa 2: Evolución da poboación con estudos superiores 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p-18) 
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Mentres que a media da OCDE, para a poboación comprendida entre os 

25 e 64 anos, é do 19 % no ano 1995, e pasa ao 24 % no ano 2003, A 

situación de España no contexto internacional mellorou considerablemente, a 

pesar de que partía dunha situación das máis desfavorables no ano 1995, só 

superada por Portugal, logra no ano 2003 de cada cen persoas entre 25 e 64 

anos, que 25 teñan educación superior (no ano 1995 só eran 16), superando 

desta forma a media da OCDE.  Se a análise céntrase na poboación 

comprendida entre os 25 e os 34 anos, os resultados son mellores  ao pasar 

dun 27% no ano 1995 a un 38% no 2003, oito anos despois España presenta 

un avance de 11 puntos, desde un 27 % ao 38%, o que a leva a ocupar o 

cuarto lugar detrás de Canadá, Finlandia e  Estados Unidos. 

Agora ben, interésanos coñecer cal é a situación da muller, respecto da 

súa formación, para iso acudimos á Ilustración 3. 

 

Ilustración 3: Porcentaxe da poboación con estudos universitarios,  
por sexos 

 

 

 

Fonte: MEC (2005, p.18) 

 

En España a situación da muller é máis favorable que a media da OCDE. 

Efectivamente, a porcentaxe de mulleres con estudos universitarios é superior ao 
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de homes, sendo o 19% entre a poboación de 24 a 64 anos , (fronte ao 17 % de 

homes) e o 30% entre a poboación de 24 a 34 anos, fronte ao 22 % dos homes, é 

de destacar que esta porcentaxe só é superado polos Estados Unidos, onde o 32 

% das mulleres comprendidas entre os 24 e 34 anos teñen estudos universitarios. 

Seguimos analizando a Ilustración 3, onde comprobamos que a media da 

OCDE informa que son máis homes que mulleres os que teñen estudos 

superiores, 18 % entre a poboación comprendida entre os 24-64 anos, fronte ao 

15 % de mulleres. Tendencia que se inviste ao contemplar a poboación máis 

nova, sendo o 21 % mulleres fronte ao 19 % de homes comprendidos entre os 24 

e os 34 anos. 

Agora ben, é necesario coñecer se esta situación que actualmente 

favorece á muller vaise a manter no futuro, para iso analizamos a porcentaxe 

de mulleres e homes que están realizando estudos universitarios no ámbito 

europeo no período 1998-2001 (período de datos dispoñible), permitindo así 

corroborar ou refutar se a situación observada manterase no futuro.  
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Ilustración 4: Porcentaxe de mulleres estudando nas universidades na  

Europa dos 15 
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Fonte: Elaboración propia a  partir dos datos do INE. 

 

Tras a análise do período estudados, podemos afirmar que a porcentaxe 

de mulleres que se atopan nos niveis educativos máis altos, segue claramente 

aumentando en 10 dos 15 países da UE, sendo Suecia o país que maior 

número de mulleres universitarias presenta, cunha porcentaxe que alcanza no 

ano 2001 o 59 %. E o que menos Alemaña, onde as mulleres universitarias, 

non alcanzan a ser a metade (48 %) da poboación estudantil, en devandito 

nivel de estudos. 

Por outra banda son cinco países da Europa dos 15, Dinamarca, 

Francia, Finlandia, España e Luxemburgo os que teñen unha porcentaxe de 

mulleres universitarias que se manteñen ou comeza a descender, durante o 

período analizado, tal como apréciase na ilustración anterior, con todo, en todo 
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caso debemos indicar que a porcentaxe de mulleres universitarias nestes cinco 

países é superior ao 51 %. 

Da análise anterior pódese concluír que a poboación activa española 

caracterízase por uns elevados niveis de formación en educación universitaria 

nas novas xeracións 25-44 anos, niveis que son similares e ata superan 

nalgúns tramos aos países da UE (15), aínda que, non sucede o mesmo no 

nivel educativo medio. Este fenómeno, xunto con outros factores que se 

analizarán posteriormente, leva a que as novas xeracións que se incorporan ou 

tratan de mellorar a súa situación no  mercado laboral, sexan castigadas por un 

fenómeno aínda moi importante en España, as elevadas taxas de paro. É por 

iso, que nos seguintes epígrafes tratarase de clarificar a situación do mercado 

de traballo en canto a ocupación e paro. 

 

4.5 Inserción laboral: ocupación e desemprego no Mundo.  

O recente período de expansión económica viuse acompañada por un  

importante crecemento no emprego na maioría das rexións do mundo.  

En números absolutos, o número de mulleres e homes maiores de 15 

anos do mundo no mercado laboral era  en 2007 de 3.163 millóns de persoas. 

Pero dese total só 1.186 millóns de mulleres tiñan emprego, cigra moi inferior 

aos 1.787 millóns de homes. 

 

Ilustración 5: Indicadores do mercado laboral mundial, 1997 e 2007 

 

 
Fonte: ILO (2008b) 
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A contribución da muller ao emprego no mundo do traballo (Ilustración 

6), desde 1991 foi desigual entre as diferentes rexións. 

 

Ilustración 6: Contribución da muller ao crecemento do emprego no 
período 1991-2007 (%). 

 

 

 
 

Fonte: ILO (2008a) 

 

Nas economías avanzadas, por exemplo, as mulleres representaron a 

maior parte do crecemento do emprego (máis do 60 por cento nas economías 

avanzadas), mentres noutros lugares non alcanzan un terzo (Oriente Medio e 

Norte de Africa). 

A variación habida na poboación, no emprego nas diferentes rexións do 

mundo,  entre a situación da muller e do home nunha década 1997-2007, foi 

desemparella nas distintas zonas xeográficas. Tal como queda patente na 

ilustración seguinte. Aumentou a porcentaxe de mulleres en paises de 

economias industrializadas e Europa, Asia sudoriental e o Pacifico, América 

Latina e o Caribe, Oriente Medio e Africa do Norte. Na metade dos casos 
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indicados soben tanto o emprego masculino como feminino e na outra metade 

soamente aumenta o emprego de man de obra da muller. 

 

Ilustración 7: Relación emprego-poboación, por sexo e por rexión,  
1997 e 2007 

 

 

 

Fonte: ILO (2008b) 

 

Pese ao crecemento do emprego no mundo creceu en torno ao 30 por 

cento, nun número de rexións, as mulleres seguen representando unha parte 

desproporcionada de persoas non empregadas, (Ilustración 8)alcanzando no 

ano 2007 case o 80 por cento no Oriente Medio, e rozando o 90 % en África do 

Norte e Asia e o Pacifico (ILO, 2008c, p. 5). 
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Ilustración 8: Porcentaxe de mulleres entre os non empregados, ano 2007 

 

 

 

 

 Fonte: ILO (2008, a) 
 

Máis formación, máis capacitación e mellores postos laborais, parecen 

unha adecuada correlación, con todo, isto non é sempre así. 

Para as mulleres que estudan e prepáranse para acceder a postos 

directivos e de nivel superior, a recente actualización do estudo da OIT en 

2004a e denominado "Romper o teito de cristal: as mulleres en postos de 

dirección" pode parecer desconsoladora. O que se mostra nesta revisión é que 

o número de mulleres en cargos de alta dirección só se elevou do 1 ao 5% nos 

últimos cinco anos nos 63 países examinados”. 

Destacando que “A regra empírica é sempre a seguinte: canto máis alta 

é a xerarquía institucional, menos mulleres hai” (OIT, 2004a, p.15)  

Fai máis de 30 anos, Mincer e Polachek (1974) sinalaban que as  

mulleres pensaban en carreiras máis curtas e menos continuas e forzaban os 

seus traballos a ser compatibles cos seus fogares “discriminación social”, polo 

que ocupaban posicións con menor investimento de capital humano que impón 

menos penalidades por rupturas nas súas carreiras. Esta situación apenas 

cambiou, no estudo realizado por Diaz Martínez et alt (2005, p.172) indican que 

no seu estudo “o ideal de parella simétrica está presente; con todo, as prácticas 

descritas nas entrevistas mostran que as relacións igualitarias entre homes e 

mulleres están lonxe de alcanzarse, xa que na maior parte das parellas 
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entrevistadas existen desigualdades de xénero, máis ou menos profundas, nas 

relacións económicas no interior das familias e nos intercambios, materiais e 

simbólicos, entre homes e mulleres”e continúan dicindo (p. 173) que “En todos 

os países analizados, atopamos exemplos de mulleres que fan importantes 

sacrificios pola familia en detrimento de o seu emprego, mentres que os 

homes, pola contra, adoitan priorizar o traballo remunerado fronte á familia”. 

A situación que estes autores atopan é que as mulleres ao “iniciar a vida 

en común renunciando á independencia económica e abandonando outros 

proxectos -un emprego e a posible carreira profesional, uns estudos 

universitarios e o seu potencial futuro laboral- é un sinal que emiten as mulleres 

de que están dispostas a ceder cousas importantes por amor da vida en 

común. Os homes, pola súa banda, non fixeron ningún sacrificio nas súas 

carreiras, ao contrario, favoreceron que as súas mulleres secúndenlles nos 

seus obxectivos persoais”. Diaz Martínez et alt (2005, p.71). 

 



Mulleres e mercado de traballo: análise das ocupacións a nivel de xénero 

 25  

Ilustración 9: Taxa de actividade das mulleres en 159 países 
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Fonte: Elaboración propia a  partir da Base de datos GID (OCDE, 2006 a) 
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No período 2002-2005, a taxa de actividade masculina sitúase en todos 

os grupos de idade por encima das femininas, correspondendo a taxa de 

actividade menor para o grupo das persoas maiores de 55 anos.  

Aínda que estas “características do emprego son moi parecidas ás 

indicadas en Tendencias mundiais do emprego, 2003. Debido ao seu lento 

crecemento, mellorou moi pouco a situación do mercado de traballo no plano 

rexional e a taxa de desemprego media mantívose estable, nun 6,8 por cento 

en 2003. Nas grandes economías europeas, a taxa de desemprego  seguiu 

sendo ese ano dun 7,9 por cento, mentres que nas grandes economías non 

europeas aumentou lixeiramente, pasando dun 5,8 por cento en 2002 a un 5,9 

por cento en 2003. Aínda sendo moito maiores que as totais, as taxas de 

desemprego dos mozos non variaron tampouco de 2002 a 2003”(OIT, 2004b, 

p.27-28) 

En canto á porcentaxe que representan as mulleres, fronte ao total de 

recursos humanos no mercado laboral (Ilustración 10) España cun 39,1 % 

ocupa o lugar 48 entre un total de 117 países que ofrecen esta información. 

incluímos na Ilustración 10, aqueles países que presentan porcentaxes 

superiores aos de España. Os países que superan o 50 % son Lesotho, 

Lituania, Islandia, Suecia, Finlandia e Estonia. 

A análise dos niveis educativos da poboación activa indica que non 

existen diferenzas significativas por xénero na poboación que potencialmente 

pode prestar os seus servizos  no mercado de traballo. Un dos aspectos que 

cabe agora exporse é se existe esa mesma equidade nas taxas de ocupación e 

paro, para iso analízanse ambos os indicadores segundo o nivel educativo 

alcanzado e sexo. 
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Ilustración 10: Porcentaxe de mulleres fronte ao total de forza laboral en 

países con índices superiores ao español. 
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Elaborado a partir da Base de datos GID (OCDE, 2006 a) 

 

4.5.1 Ocupación  

Un primeiro aspecto que cabe estudar é o das taxas de ocupación, 

Segundo o estudo ACSUG (2006) a medida que se incrementan os niveis 
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educativos, máis elevada é a ocupación. Ademais as diferenzas nos países da 

UE15 redúcense  a medida que aumenta o nivel de estudos, de modo que para 

a poboación que accede á universidade apenas existen diferenzas 

significativas entre os países analizados. 

A análise por xénero (Ilustración 11), permite comprobar como as 

diferenzas nas taxas de ocupación masculina e feminina diminúen a medida 

que se incrementan os anos de educación das mulleres, así para as 

universitarias devanditas diferenzas sitúanse contorna aos 7 puntos de media. 

No extremo contrario sitúase a poboación feminina sen estudos cuxas taxas de 

ocupación apenas supón en moitos casos a metade dos homes (23 puntos por 

baixo de media). 

 

Ilustración 11: Diferenzas entre as taxas de ocupación masculina e 

feminina segundo estudos terminados (2003) 
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Nota. Italia e Holanda datos de 2002 

Fonte: OCDE (2005) 
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Pola súa banda, a OCDE (Táboa 3) presenta os niveis de emprego 

calculados como o cociente das empregadas, sobre a poboación en idade 

laboral. Para eles dividen á poboación en idade laboral en dous grupos: os que 

terán ingresos de polo menos traballaron unha hora na semana anterior e os 

que non traballaron nesa semana.  O emprego mídese xeralmente  segundo as 

pautas da OIT, definen ás persoas empregadas como as persoas maiores de 

15 anos, ou de 16, segundo os países. Neste cociente, non se inclúen ás 

persoas que están fóra do mercado laboral, como son as estudantes e todas as 

que se excluíron da man de obra por unha razón ou outra, talles como 

incapacidade ou a necesidade de ocuparse de nenos  ou de parentes maiores. 

 

Táboa 3: Cociente de emprego feminino no período 1991-2004 

 

 

 
 

Fonte: OCDE (2006 b, p. 105) 
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O país cunha taxa maior de emprego feminino no ano 2004 é Islandia 

cun 79,4 % de mulleres que tiñan un traballo retribuído de polo menos unha 

hora, a semana anterior, sobre o total poboación de mulleres activas, seguida 

de Noruega (72,7%), Dinamarca (72 %), Suecia (71,8 %).e Suíza (70,3%). 

Turquía é o país que mais baixos índices de emprego feminino presenta, 

en todos os anos analizados. Outros países que non chegan a un 50 % de 

emprego, segundo a OCDE, son México (41,3%), Italia (45,2%), Grecia 

(45,5%), Polonia (46,4%) e España (49%). 

 

4.5.2 Desemprego 

As elevadas taxas de paro das que partía España nos anos 90, 

supuxeron un hándicap difícil de superar para o mercado de traballo español. 

Partía da última posición dos países da UE15 e aínda que as taxas de 

desemprego reducíronse de modo importante en todos os niveis, continúan 

fixándose entre as máis elevadas da UE15 (11.2 estudos primarios, 9.5 

secundarios e 7.7 universitarios no ano 2003).  

Ademais presenta os maiores diferenciais entre o paro masculino e 

feminino en todos os niveis educativos (10.2 puntos con estudos primarios, 8.3 

secundarios e 4.7 universitarios). 

A situación no ano 2003 das taxas de paro, e súa incidencia na 

poboación masculina e feminina segundo os estudos terminados, pódese ver 

na ilustración siguinte. 
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Ilustración 12: Diferenzas entre as taxas de paro masculina e feminina 

segundo estudos terminados (2003) 
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Fuente: OCDE (2005) 

 

Do mesmo xeito que sucedía coas taxas de ocupación as diferenzas 

redúcense a medida que se incrementa o nivel educativo. Os países con maior 

nivel de formación da poboación activa son os que presentan menores 

diferenzas entre as taxas de paro masculinas e femininas, en concreto nalgúns 

como Irlanda, Austria, ou Reino Unido ou ben non existen diferenzas, ou estas 

son positivas para as mulleres. 
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Táboa 4: Taxas de paro e emprego da poboación Europea de 

 15 a 64 anos. Ano 2004 
 

 
 

FONTE (INE, 2006 a, p.32) 

Na táboa anterior pódese ver que as taxas de paro de España están por 

enriba da media da Unión Europea, 11 % para ambos sexos, fronte a 8,1 % da 

UE. A situación da muller é, logo de Grecia, a peor con 15 %  fronte a 9,3 % da 

UE. 

4.5.3 Outros aspectos da inserción laboral. 

E interesante o estudo de Leck (2002) no que analiza a situación das 

mulleres en Canadá. O autor sinala que seguen sendo infravaloradas no 

emprego, tanto en termos das posicións que ocupan como nos salarios que 

reciben. Programas de Equidade no Emprego (Employment Equity Programs : 

EEPs) foron concibidos para erradicar a discriminación no emprego. O seu 

éxito, con todo, foi desigual. Aínda que EEPs traducíronse nalgunhas melloras 

na situación da muller, o seu éxito viuse ensombrecido polas denuncias de 

inxustiza e a reacción dos empregados.  

As organizacións enfróntanse cada vez con maior evidencia da 

frustración entre as mulleres con respecto á persistencia de obstáculos para o 

avance profesional, a equidad de remuneración, e un trato xusto (Ivancevich e 
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Gilbert 1999). Con todo, no mesmo tempo, existe unha innegable necesidade 

de empregar a mulleres para moitas boas razóns empresariais, por exemplo, 

os homes brancos son cada vez máis escasos, as mulleres constitúen un grupo 

importante de consumidoras, e as mulleres poden achegar en coñecementos, 

habilidades e experiencia que poden axudar ás súas empresas a gañar cota de 

mercado (Gilbert, Ivancevich e Stead 1999; Siu, 2001). 

Esta situación de discriminación nos postos laborais, tamén ocurre na 

politica. Por exemplo na política europea, na lexislatura 1999/2004 a 

participación feminina era no Parlamento Europeo era dun 29,71%, pasando en 

ultímalas eleccións  a un 30,32% (Táboa 4). 

 

Táboa 5: Mulleres no Parlamento Europeo no 
 período 1999-2004. 

 

 

 
Fonte; INE (2006 a, p.73) 
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Superan o 50% só dous países Luxemburgo e Suecia, este último cun 

57,87%. reduciron a participación da muller, Dinamarca (35,71%), Alemaña 

(31,31%), Finlandia (35,71%) e España (33,33%). Hai dous países entre cuxa 

representación, non se atopa ningunha muller, son Malta e Chipre. Destacan 

Italia e Polonia, pola escasa participación feminina, con porcentaxes do 19,23 

% e 12,96 % respectivamente. 

Por outra banda, un dos trazos máis significativos na evolución do 

mercado de traballo europeo foi o crecemento do emprego a tempo parcial 

durante os últimos anos. A intensificación da competencia internacional, os 

novos métodos de produción e formas de organización, o incremento nos niveis 

de desemprego e nas taxas de actividade da muller, o crecemento do sector 

servizos e a demanda dunha nova ordenación do tempo de traballo 

contribuíron a devandito crecemento [Fagan (2003)]. 
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Capítulo 2:  

Análise do mercado de traballo en España. 

 

4.1 A poboación activa no España: stocks de capital humano 

A poboación activa (Ilustración 13) de homes e mulleres en España, 

ofrece unha situación máis desfavorable para a muller. Se nos interesamos por 

coñecer a súa actividade, atopamos que as mulleres traballan, 

maioritariamente (23,7%) no sector servizos, ben na restauración ou ben como 

vendedoras de comercio, mentres pola súa banda os homes son artesáns ou 

traballadores cualificados de industrias manufactureiras ou minería. 

 

Ilustración 13: Distribución da poboación española atendendo ao  
seu status laboral. 

 

 
 

INE (2006 a, p. 25) 

 

Para coñecer se esta porcentaxe de mulleres traballando nos sectores 

que requiren menor cualificación, manterase no tempo ou é posible que mellore 

ao aumentar o seu nivel educativo, interésanos coñecer a formación tanto do 

home como da muller na universidade española. Para comprender se é posible 

esta mellora debemos analizar a evolución do sistema de ensino terciaria. Nos 

últimos anos produciuse un achegamento dos centros universitarios á 
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poboación. En España pasouse de 34 universidades con 651 centros no ano 

1985 a 71 universidades e 1.272 centros en dezaoito anos, como observamos 

na figura seguinte. 

 

Táboa 6: Evolución do sistema universitario español 

 

  

 
Fonte :MEC (2005) Series estadísticas 

http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/institucional.pdf 

 

Tendencia que á súa vez se reflicte no incrementou o seu número de 

estudantes no noso país. Os datos achegados polo INE, permitíronnos 

confeccionar a Ilustración 14, partindo do curso 1992/1993 con 1.322.809 

universitarios, alcánzase a cifra  máxima de 1.661.348  no curso 1999/2000, 

para descender a 1.580.120 no curso 2002/2003, tal como podemos ver na 

ilustración seguinte: 
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Ilustración 14: Evolución do número de alumnos en ensino  

universitario por curso académico. 
 

 

1.322.809

1.420.021

1.472.228

1.529.789

1.597.242

1.632.573
1.644.630 1.651.348
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1.300.000
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1.400.000
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1.550.000
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1.650.000
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Fonte: Elaborado a partir dos datos do  INE, Web consultada 13/01/06 

 

Con todo, a variación de número de estudantes universitarios  

(Ilustración 15) foi desigual nas diferentes comunidades autónomas ao longo 

dos once anos dos que dispomos de información. 
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Ilustración 15: Variación de matricúla de Primeiro  e Segundo Ciclo  por 

Comunidades Autónomas entre os cursos 1994/95 e 2004/2005 
 

 
 

Fonte: MEC (2005, p. 5) 

 

Na ilustración anterior obsérvase que A Rioxa experimentou un 

crecemento porcentual maior do número de matriculados en primeiro e 

segundo ciclo nos últimos 10 anos. A Rioxa é universidade pequena, creada no 

ano 1992 e aínda en proceso de expansión, seguida da Comunidade de 

Murcia, Comunidade, na que se crearon dúas universidades: a Católica de San 

Antonio en 1996 e a Politécnica de Cartaxena en 1999. Entre as Comunidades 

Autónomas que perden máis alumnos atópanse Navarra, Asturias e Cantabria. 

Con todo, para non inducirnos a conclusións erróneas é preciso ter en canta a 

distribución dos alumnos nas diferentes comunidades autónomas, ofrecemos 

os datos do último curso (Ilustración 11) 
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Ilustración 16: : Previsión do alumnado matriculado en primeiro e 

segundo ciclo, nas distintas CC. AA. No curso 2005/2006. 
 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p. 5) 

Para o curso 2005-06, prevense 1.442.081 alumnos universitarios, 

continúa o descenso de matrícula, con reducións anuais en torno ao 1,5%, 

causados polo descenso da poboación (MEC, 2005, p. 19). 

É importante indicar que no 58 % dos casos son mulleres as que se 

matriculan e aproban a  selectividade, (Ilustración 12) segundo os últimos datos 

facilitados polo MEC. 

 

Ilustración 17: Alumnado matriculado e aprobado nas probas de acceso á 

universidade no curso 2004/2005, atendendo ao seu sexo. 
 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p. 6) 
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Mentres o 58,1% das matriculadas nas probas de acceso á universidade 

son mulleres, se nos fixamos na porcentaxe dos aprobados observamos que é 

superior, alcanzando o 58,7%. 

Estas porcentaxes pon de manifesto a incorporación masiva da muller 

ao ensino universitario, que se materializa na táboa seguinte na que vemos que 

no curso 1983/84 a porcentaxe de mulleres en primeiro e segundo ciclo era do 

48 %, ascendendo ao 54 % no curso 1998/99 para volver descender. 

 

Táboa 7: Evolución da mulleres matriculadas no primeiro e segundo ciclo 
universitario desde o curso 1983/84 

 

 

 
 

Fonte :MEC (2005) Series estatísticas  
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/sociologicos.pdf 

 

Ao analizar a evolución da muller en matricúlaa do terceiro ciclo, o 

crecemento foi do 16, 5% (Táboa 8) pasando do 36, 4 % no curso 1985/86, a 

un 52,8 % no curso 2001/02. 

 

Táboa 8: Evolución da mulleres matriculadas no terceiro  ciclo 
universitario no período 1985/86- 2001/02 

 

 

 
 

Fonte :MEC (2005) Series estatísticas  
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/Tcmatricula.pdf 

 

Ao analizar os tres ciclos no seu conxunto, o MEC constata que as 

mulleres actualmente teñen unha tendencia máis acentuada a realizar estudos 
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de ciclo longo: o 57,4% dos matriculados son mulleres, mentres que no ciclo 

curto representan só o 48,7% dos matriculados. En xeral, coa excepción dos 

Ensinos Técnicos (o 27,1% do total matriculado son mulleres), a presenza 

feminina é maioritaria en todas as ramas de ensino. Destacan CC. da Saúde co 

73,5% e Humanidades cun 64,4%. MEC (2005,p.20) 

Ao considerar os tres ciclos universitarios, na década 1994/95-2004/05 a 

porcentaxe de mulleres matriculadas supera o 50 % en cada un dos tres ciclos, 

(Ilustración 18). 

 

Ilustración 18: Distribución do alumnado por sexos  nas  
universidades española 

 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p.8) 

 

Aproximadamente un 59% do total de graduados de 1er e 2ou ciclo son 

mulleres, sen que se produciu unha variación significativa no períodos 1994/95-

2004/05. Así mesmo, mantense a porcentaxe de mulleres graduadas de 

terceiro ciclo, que se sitúa en torno ao 49% ao longo da década analizada, 

aínda que, a pesar de que houbo un pico no curso 1999/2000 (Táboa 9) no que 

a porcentaxe de mulleres alcanzou o 51 %. Chámanos a atención a 

estabilidade deste dato, polo contexto no que se produce, isto é un momento 

no que o número de graduados de terceiro ciclo case se duplicou en once 

anos, pasando de 10.883 no curso 1993-94 a 21.022 no 2003-04, a porcentaxe 

de mulleres non varia significativamente. A importancia da universidade pública 
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queda posta de relevo polo MEC (2005, p.20) ao indicar que o 97% se gradúa 

en universidades públicas e o 3% en privadas e da Igrexa. 

 

Táboa 9: Evolución da porcentaxe de mulleres graduadas desde o  
curso 1993/94 

 

 

 
 

Fonte :MEC (2005) Series estatísticas  
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/Tcgraduados.pdf 

 

Pese ao incremento en matricúlaa de terceiro ciclo, o aumento das teses 

lidas e aprobadas desde 1976 é mais moderado (Ilustración 19). Así no período 

1976-1986 triplicáronse, mentres que entre 1986 -2003 só duplicáronse.  

 

Ilustración 19. Evolución das teses lidas desde 1976 
 

 

 
 

              (1) Datos provisionais 

Fonte: MEC (2005, p.13) 

 

Neste contexto de crecemento, a porcentaxe de mulleres que lograron 

doctorarse, segundo os últimos datos dispoñibles é inferior  ao 50 % (Táboa 
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10). É destacable que  a cifra de mulleres que aproban a súa tese doutoral 

avanzou significativamente, pasando do 22 % no ano 1976, ao 46 %  no 2003. 

Táboa 10: Evolución das teses lidas por mujeres. Del análises da 

profesión dos pais e nais dos alumnos universitarios, podemos inferir que a 

incorporación da muller no ámbito universitario, vén aparellada pola propia 

evolución das súas nais no mercado laboral (Táboa 11). 

 

Táboa 11: Profesión dos pais e nais dos  alumnos  matriculados en 
primeiro  e segundo ciclo desde 1994 

 

 

 

 
Fonte :MEC (2005) Series estatísticas  

http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/sociologicos.pdf 

 

No período 1994-2002, descendeu nun 25 % o número de nais que non 

realizan traballos remunerados, ou o que é o mesmo, as nais das estudantes 

universitarias maioritariamente (74,91 %) non realizaban traballos remunerados 

en 1994 e oito anos despois, a metade das nais de universitarios realizaban 

traballos remunerados. 

Á súa vez, a presenza das nais de universitarios nos postos 

administrativos ascendeu nun 12, 59 % nun 2,35 % a porcentaxe de nais que 

son técnicos ou profesionais e nun  1, 77% as nais que ocupan postos 

directivos ou de xerencia, durante o período analizado. 

Á súa vez, o MEC (2005,p.20) sinala respecto da educación dos 

proxenitores de estudantes universitarios era en 1994 dun 14,6% de nais con 
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estudos universitarios, unha década despois, no ano 2004, a porcentaxe 

increméntase ata o 22,1%. 

 

4.2  Inserción laboral: ocupación e desemprego, España e CCAA.  

Para o mercado laboral español, Albert et al. (2000) demostran, que o 

nivel educativo e o sector de educación condicionan o acceso a un primeiro 

emprego significativo, de xeito máis claro para as mulleres que para os homes. 

Isto ocorre porque as mulleres tenden a elixir os sectores educativos con 

menor proxección no mercado de traballo, e a pesar dos seus esforzos en 

formación conseguen peores ofertas de traballo que os homes. 

Primeiramente é necesario coñecer a composición da poboación e a súa 

evolución. Pola explotación estatística do Padrón Municipal, a 1 de Xaneiro de 

2005 a poboación española era de 44.108.530 persoas, das que o 50,6% eran 

mulleres, as previsións para o ano 2025 e 2050, reproducímolas na ilustración 

seguinte. 
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Ilustración 20: Evolución demográfica prevista para os anos 2025 e 2050 da 
poboación españolaFuente INE (2006 a, p.10) 

 

Año 2025 Año 2050 

 

 

 

 

 
Fuente INE (2006 a, p.10) 

 

4.2.1 Ocupación  

Na poboación española as taxas medias de actividade masculinas son 

sempre superiores ás feminina en todos os grupos de idade (Ilustración 21). 
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Ilustración 21: Taxa de actividade de varons e mulleres por grupo de idade, no 
periodo 2002-2005 

Homes Mulleres 
 

 

 
 

Fonte: INE (2006 a, 32) 

 

As taxas medias de actividade e emprego masculinas son máis de 22 

puntos porcentuais superiores ás femininas, e consecuentemente a situación 

invístese para a taxas de paro, a feminina (12,17%) supera á masculina 

(7,05%). as taxas de actividade e emprego máis altas danse en Illes Balears, 

Madrid e Cataluña, nos tres casos supérase o 60 %. e a máis baixa 

corresponde a Asturias con 48,15 %, todas as demais comunidades autónomas 

superan o 50 % (Táboa 12).  

Pola súa banda, as taxas de paro máis altas corresponden a 

Estremadura (15,78), Andalucía (13,85)  e Canarias (11,73)  (exceptuando a 

Ceuta (19,71) e Melilla (13,93), que son as máis altas) e as máis baixas a 

Navarra (5,64) e Aragón (5,83), ambas non chegan ao 6 % 
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Táboa 12: Taxas de actividade, paro e emprego da poboación española, 

por sexo e comunidade autónoma. Ano 2005. 
 

 

 
 

Fonte INE: (2006 a, p.31) 

 

España presenta unhas taxas de emprego para a poboación de 15 a 64 

anos menores á media da Europa dos 15, (64,7 %) para ambos os sexos. Con 

todo, no caso dos homes cun 73,8 % de taxa de emprego, é maior nun punto á 

media europea (72,8 %). En canto ás taxas de paro, España (11%), presenta 

as taxas  máis elevadas da Europa dos 15, cuxa media é de 8,1% para ambos 

os sexos. A taxa de paro feminina de España supera en case 6  puntos á 

rexistrada como media europea (9,3 %) 

Incorporamos na ilustración seguinte, os datos debullados por 

comunidades autonómica, co cálculo da porcentaxe de mulleres en cada 

comunidade, para o ano 2004. 
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Táboa 13: Porcentaxe de ocupados por tipo de ocupación:  

España, ano 2005 
 

  

FONTE (INE, 2006 a, p.31) 

 

De entre todos os traballadores que traballan a tempo completo só son 

mulleres o 35 % (Táboa 14) mentres que a tempo parcial son maioritariamente 

mulleres nun 79 % as que non traballan a súa xornada laboral completa. 
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Táboa 14: Homes e mulleres ocupados en España,  ano 2005 

 

 
 

Fonte: INE (2006 a, p.27 e 28) 

 

A pesar destes datos, o INE (2006 a) afirma que se están producindo 

avances cara á igualdade de xénero nalgúns sectores. Con todo, as mulleres 
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seguen sen estar adecuadamente representadas en moitos outros ámbitos 

sociais, laborais e políticos en relación co seu peso demográfico. 

Vexamos con máis detalle algúns destes ámbitos. 

 

4.2.1.1 A muller na docencia universitaria 

A presenza da muller na universidade (Táboa 15) en 22 anos subiu case 

10 puntos, pasando do 23,5 % no curso 1981/1982 ao 35,19% en 2002/03, 

tendo maior presenza nas ramas de humanidades e en ciencias sociais e 

xurídicas, sen chegar en ningún caso ao 40 %. 

 

Táboa 15: Evolución da participación da muller na docencia universitaria 
e nas diferentes ramas entre  o curso 1981/1982 “2002/2003. 

 

 

Fonte :MEC (2005). http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/estadistica/series/profesorado.pdf 

 

O MEC prevé para o curso 2005/06 haxa 50.190 profesores funcionarios 

en activo, descendendo a participación da muller ao 33.1%. O corpo docente 

composto por menos mulleres (13,7 %) é o de maior rango, o de Catedráticos 

de Universidade (CU) e o que máis participación ten a muller, é o de inferior 

categoría denominado Profesores Titulares de Escola Universitaria (TEU), 

corpo a extinguir de acordo coa próxima reforma da LOU, onde as mulleres 

alcanzan o 40,8 %  
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Táboa 16: Participación da muller nos corpos de funcionarios 

universitarios no curso 2005/2006. 
 

  
 

Fonte: MEC (2005, p.14) 

Ao analizar a composición do profesorado, atendendo ao sexo 

(Ilustración 22) as previsións para o curso 2005/2006 arroxaban que 

maioritariamente, tanto homes como mulleres, son profesores Titulares de 

Universidade (A túa) e o número de Catedráticos homes triplica ao das 

mulleres. 

 

Ilustración 22: Distribución do profesorado universitario funcionario por 

sexos no curso 2005/06 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p.14) 

 

Ao desagregar a composición do profesorado universitario por tramos de 

idade (Ilustración 23) obsérvase que, entre os  menores de 45 anos, prodúcese 

unha certa igualdade entre sexos nas diferentes categorías de profesorado, 

con todo, nos tramos de idade superiores áchase unha  presenza da muller 

desigual nas diferentes categorías, sendo moi reducida entre os Catedráticos 

Universitarios e relativamente alta entre os Titulares de Escola Universitaria 
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Ilustración 23: Idade, sexo e categoría profesional dos docentes 
universitarios no curso 2005/06 

 

 
 

Fonte: MEC (2005, p.14) 

 

4.2.1.2 A muller na empresa  

En canto aos postos ocupados por mulleres nos consellos de 

administración, (Táboa 17) atópase tan só un 5,41% de mulleres no cargo de 

Presidenta, porcentaxe que descenda un 2,56 % para os postos de 

vicepresidenta e conselleiras. Ningunha muller ocupa o cargo de conselleira 

secretaria entre as empresas do Ibex-35. 

 

Táboa 17: Participación feminina nos consellos de administración das 
empresas do Ibex-35, no ano 2004. 

 

 
 

Fonte; INE (2006 a, p.73) 
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Segundo a investigación levada a cabo polo IESE, destacan que a 

presenza da muller en postos de xestión e administración pasou do 18,5% ao 

37% en Estados Unidos; do 15,9% ao 34,5% en Canadá; do 8,8% ao 20% en 

Suecia; do 15 ao 20% na Alemaña. En España, indica (Chinchilla, 2005, p. 1) 

“o proceso é máis tardío. Aínda que a media anual de crecemento de emprego 

foi case o dobre que a masculina, no que respecta á presenza en postos de 

responsabilidade, só o 17,76% dos xerentes de empresas con máis de 10 

traballadores eran mulleres. Aínda que a media aumenta cando falamos de 

empresas con menos empregados (ata un 25,52%), as diferenzas entre homes 

e mulleres seguen sendo notorias nas capas altas das empresas” 

Na mesma enquisa realizada a antigas alumnas do IESE, indican que  

os obstáculos no desenvolvemento da súa traxectoria profesional como 

mulleres son: 

 Escasa representatividade da muller en postos de dirección, o 

que consideran como primeiro obstáculo no seu 

desenvolvemento profesional (43%).  

 Estilos de dirección (32%). 

 Reunións a última hora da tarde (13%) e  

 Discriminación salarial (12%). 

 

Máis que  ao “teito de cristal”, denominación utilizada pola OIT,  para 

denominar así ao conxunto de normas non escritas ou cultura de empresa que 

dificultan o seu acceso. Indica Chinchilla (2005, p.2) é posible que exista un 

“teito de cemento”creado por eleccións persoais, talles como rexeitar a 

promoción. De feito ao preguntar ás enquisadas “que criterios son importantes 

para ti á hora de tomar decisións sobre a túa carreira profesional””obtiveron que 

e:l 68% afirma que o equilibrio entre vida persoal/familiar e profesional. 

En canto ás baixas por maternidade indican que  tan só o (65% delas 

tomouna) e se falamos de excedencias son solicitadas por motivos como 

enfermidade propia (65%). “Neste estudo foi a redución de xornada o maior 

factor de conflito (tomouna un 3% e causoulle conflito ao 43% delas)/delas) 
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seguido das escasas excedencias (tomadas nun 3% dos casos, aínda que 

cunha conflitividade do 29%).  En canto aos motivos polos que deixaban de 

traballar, chama a atención que foi a saúde (65% dos casos) a causa máis 

común por encima do coidado dos fillos (22% das ocasións). Non en balde, hai 

máis baixas por tensións que por maternidade, e esta é a mostra diso”. 

(Chincilla, 2005, p. 2) 

 

4.2.1.3 A muller en Política  

A presenza da muller na política foi aumentado paulatinamente, con 

todo, aínda está lonxe da paridade. 

En podémola observar que tan só o 36% dos deputados e o 25,10 dos 

senadores, son mulleres.  

 

Ilustración 24 : Deputadas  e Senadoras no Parlamento español  
1982-2008 
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Fonte: MTAS Instituto da muller (2005) 

 

Por outra banda, na Ilustración 25, observamos que a participación 

media nos parlamentos autonómicos  pasou do 5,6 % no ano 1983 ao 36 % no 

ano 2005. 
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Ilustración 25: Participación feminina nos parlamentos autónomos 

no período 1983-2005 
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Fonte: MTAS Instituto da muller (2005) 

 

Aínda que as carteiras ministeriais son ocupadas ao 50 % por homes e 

mulleres, (Ilustración 26), no caso das secretarías de estado, a porcentaxe 

descende ao 15 %, e o descenso na participación da muller é aínda máis 

acusado, quedando en tan só o 3,8 % a porcentaxe de mulleres embaixadoras 

de España no estranxeiro e chámanos a atención que os datos dispoñibles 

indican que non hai ningunha muller que se atope ocupando o cargo de 

embaixadora nos organismos internacionais.  

 

Ilustración 26: Participación da muller en altos cargos das 
Administracións Públicas. 2004 

 

 

 
 

Fonte; INE (2006 a, p.70) 
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De media, as mulleres ocupan un 27,35% dos cargos electos de 

concelleiros nos concellos de España, no ano 2003, tal como indica a táboa 

seguinte, onde ofrecemos desagregados os datos por comunidades 

autónomas. 

 

Táboa 18: Mulleres concelleiras nos concellos por 
 comunidade autónoma. 2003 

 

 

 
 

Fonte; INE (2006 a, p.67) 

 

Por comunidades autónomas, presenta maior porcentaxe de mulleres 

concelleiras en Madrid (35,55%), seguida de Rexión de Murcia (34,02%) e 

Andalucía (32,12%) , mentres que Galicia (20,14%), Castela- A Mancha 

(21,39%) e Aragón (23,38%) son as que menor porcentaxe feminina tiñan no 

ano 2003. 

Para rematar, o que respecta á porcentaxe de alcaldesas (Ilustración 

22), veu  incrementándose gradualmente desde o ano 1983 (2%), pasando en 

20 anos a un discreto 12,48%. 
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Ilustración 27: Evolución da porcentaxe de alcaldesas, no período  

1983-2003 

 
 

 
 

Fonte; INE (2006 a, p.67) 
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Capítulo 3:  

Análise do mercado de traballo en Galicia.   

 

3.1. Stocks de capital humano 

A importancia que as dotacións de capital humano representan no 

desenvolvemento da economía dun país expuxéronse ao longo do capítulo I 

deste estudo, maís e importante que en función do xénero, Vaquero (2004) 

observa como o colectivo feminino presenta un forte diferencial negativo para 

estar traballando, respecto dos homes, aínda que o investimento en educación 

permite reducir estas diferenzas.  O devandito autor ao centrar a análise nos 

rendementos económicos, comproba como a nivel nacional un individuo con 

estudos de BUP ou similar, recibe máis ou menos unha rendibilidade 58% 

superior a un sen estudos. Un diplomado recibe un 86% máis que un 

traballador con estudos primarios, un 52% sobre EGB e un 17% respecto ao 

BUP. Como era de esperar, os licenciados son os que máis diferenzas 

presentan: 132% respecto de estudos primarios, 90% respecto de EGB e 46% 

en relación a BUP. As mulleres reciben unha menor rendibilidade económica 

para o mesmo nivel de estudos, o que indica que aparte da formación outras 

variables inflúen nos rendementos. Con todo, o maior investimento educativo 

tradúcese nunha redución destas diferenzas. Estudando a distribución da 

poboación activa galega obsérvase o importante papel da educación sobre este 

indicador, especialmente para o colectivo feminino.  

Sinala Vaquero como a educación aparece como a variable máis 

relevante para explicar as diferenzas na situación económica. A medida que 

aumenta o nivel educativo, a rendibilidade económica resulta maior.  

En Galicia unha persoa que realizou estudos de BUP gaña un 28,4% 

máis que se tan só cursou EGB. A rendibilidade da FP  II é algo maior (29,7%). 

Os diplomados gañan un 23,4% máis que os de FP II e 24,6% respecto ao 

BUP. Un licenciado gaña un 10,5% máis que un diplomado. Con todo, estas 

diferenzas resultan de menor contía que a nivel nacional.  
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En función do xénero, Vaquero (2004) constata unha maior rendibilidade 

de estudar para as mulleres. Unha diplomada gaña un 31% máis que se tan só 

téñense estudos de BUP (19,7% para os homes), mentres que as licenciadas 

obteñen unha renda 46,2% superior á que terían se tan só tivese o BUP (35% 

para os homes). No entanto, aínda se manifesta unha segmentación negativa 

para o colectivo feminino, de forma que unha muller obtén, máis ou menos, 

unha rendibilidade do 40% menor que un home. 

Para o presente estudo  interesa coñecer a evolución da formacíon de 

poboación activa en Galicia ao longo das últimas décadas, información que se 

inclúe na táboa seguinte.  

 

Táboa 19: Stocks de capital humano para a poboación activa en  
Galicia, en porcentaxe (1980-2003) 

 

 1980 1991 1995 2002  2003 2008 

Analfabetos 2,8 1,0 0,5 0,1 Analfabetos 0,1 - 

Sin Estudios 12,4 14,3 10,2 4,0    

Primarios 69,3 43,1 39,7 25,0 Primarios 20,2 12,31 

EGB 6,3 19,5 22,1 28,0 E. Sec. (1a etapa) 33,5 33,63 

FP I - 2,4 4,4 11,9    

BUP 3,8 8,2 7,6 5,9 E. Sec. (2a etapa) 19,1 20,59 

FP II 1,3 2,8 5,0 9,8    

Diplomados 2,4 4,7 6,1 6,9 E. Superior 32,0 33,48 

Licenciados 1,4 3,7 4,0 8,9 Doctorado 0,3 - 

Total 100 100 100 100  100 100 

 

Fonte: Acsug (2007) a partir de Enquisas de Poboación Activa. Elaboración propia con 
microdatos e IGE (2005) 
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Tal e como pode comprobarse na Táboa 19, o nivel educativo da 

poboación activa galega experimentou unha evolución moi positiva, alcanzando 

niveis similares á media española no ano 2003.  

A baixa situación de partida supón un importante lastre para o 

desenvolvemento da comunidade autónoma, o cal foise corrixindo coa 

incorporación ao mercado de traballo dunha poboación nova altamente 

cualificada. Do mesmo xeito que sucede coa media española, incrementouse 

enormemente o número de universitarios, non sendo así na proporción de 

poboación con estudos medios. As elevadas taxas de fracaso escolar que se 

recollen en todo o sistema educativo español, levan a esta situación, unha 

educación secundaria non finalista e con pouca carga de profesionalidade, 

cuxo principal obxectivo é o paso á universidade. A necesidade de volver a 

deseñar os ensinos medios, con máis profesionalidade e orientadas ao 

mercado, convértese nun dos factores a considerar no deseño de políticas 

educativas, tanto a nivel rexional como do conxunto das rexións españolas.  
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Táboa 20: Stocks de capital humano para a poboación activa feminina en 

Galicia, en porcentaxe (1980-2003) 
 

 1980 1991 1995 2002  2003 2008 

Analfabetos 5,2 1,9 0,8 0,2 Analfabetos 0,1 - 

Sin Estudios 16,6 19,8 13,1 4,9    

Estudios Primarios 63,6 37,8 35,8 25,4 Primarios 19,9 11,9 

EGB 6,4 18,5 20,8 24,6 E. Sec.(1a etapa) 27,7 29,4 

FP I - 1,5 5,2 12,8    

BUP 3,4 7,9 6,1 6,7 E. Sec. (2a etapa) 19.9 20,3 

FP II 0,5 2,3 4,6 9,9    

Diplomados 3,1 6,5 8,8 9,6 E. Superior 31.9 38,3 

Licenciados 1,0 3,4 4,4 9,9 Doctorado 0,5 - 

Total 100 100 100 100  100 100 

 
Fonte: Acsug (2007)  a partir de Enquisa de Poboación Activa.  

 

Na Táboa 20 recóllese a situación do nivel educativo da muller no 

mercado de traballo, non atopándose diferenzas significativas en relación á 

poboación masculina en Galicia.  

 

3.2. Ocupación e Desemprego. 

 

Para comezar a análise do mercado de traballo na Táboa 21 

preséntanse os agregado por grupos de idade. Da análise das taxas de 

actividade pódese constatar que a pesar da progresiva incorporación da muller 

ao mercado de traballo, as diferenzas de 15 puntos entre as taxas de 

actividade masculinas e femininas no grupo 55-65 anos, mantéñense na 

poboación máis nova de 25-54 anos. Este último grupo é o que se atopa máis 

castigado polo paro, alcanzando case os 25 puntos para as mulleres. Situación 
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polo tanto complexa a das mulleres nesta franxa de idade, xa que a pesar das 

baixas taxas de actividade, preséntanse importantes taxas de paro, indicio polo 

tanto da falta de absorción do mercado neste importante número de poboación 

activa feminina. 

 

Táboa 21: Taxa de actividade, ocupación e paro. Grupos de idade 
 

 Total Varons Mulleres 

 Taxa de 
actividade 

Taxa de 
ocupación 

Taxa de 
paro 

Taxa de 
actividade 

Taxa de 
ocupación 

Taxa de 
paro 

Taxa de 
actividade 

Taxa 
de 

ocupa
ción 

Tax
a de 
paro 

de 16 
a 24 
años 

54,9 50,3 8,3 63,7 59,6 6,4 46,8 41,8 10,7 

de 25 
a 54 
años 

44,7 35,9 19,7 51,9 43,6 16,0 37,2 27,9 24,9 

de 55 
e más 
años 

83,9 77,6 7,5 91,4 86,2 5,6 76,4 69,0 9,7 

 
Fonte: INE. EPA Segundo Trimestre de 2008. 

 

A análise das taxas de actividade sitúa a Galicia lixeiramente por baixo 

da media española (Táboa 22). A nivel provincial, Pontevedra presenta a maior 

taxa de actividade das provincias galegas, alcanzando tamén a maior taxa de 

paro 9.31 no período analizado, lixeiramente por baixo da media española.   
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Táboa 22: Taxa de actividade, ocupación e paro. Total  

 

 

 

     (Valores 
absolutos en 
miles y tasas 

en 
porcentaje) 

 Ambos sexos 

 Ocupados Parados Ocupados Parados Tasa 
actividad 

Tasa paro 

TOTAL 20.425,1 2.381,5 %Total %Total 59,76 10,44 

Galicia 1.200,8 109,1 100 100 54,87 8,33 

Coruña (A) 498,9 47,8 41,5 43,8 55,76 8,74 

Lugo 146,0 9,8 12,2 9,0 50,35 6,29 

Ourense 138,3 8,7 11,5 8,0 50,53 5,93 

Pontevedra 417,6 42,9 34,8 39,3 57,09 9,31 

 

Fonte: INE. EPA Segundo Trimestre de 2008 

 

En relación á análise de xénero, (Táboa 23 e Táboa 24) obsérvanse 

importantes diferenzas en canto ás taxas de actividade e de paro de homes e 

mulleres.  
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Táboa 23:  Taxa de actividade, ocupación e paro. Homes 

 

 

     

(Valores 
absolutos en 
miles y tasas 

en 
porcentaje) 

 Varones 

 Ocupados Parados Ocupados Parados Tasa 
actividad 

Tasa paro 

TOTAL 11.859,4 1.182,9 %Total %Total 69,64 9,07 

Galicia 679,8 46,7 100 100 63,70 6,42 

Coruña (A) 283,3 21,7 41,7 46,5 65,19 7,13 

Lugo 82,1 3,5 12,1 7,5 56,91 4,09 

Ourense 79,1 3,6 11,6 7,7 59,27 4,40 

Pontevedra 235,3 17,8 34,6 38,1 66,17 7,02 

       

Fonte: INE. EPA Segundo Trimestre de 2008 

 

A taxa de actividade feminina é inferior en todas as provincias galegas 

ao conxunto nacional, destacando como no caso dos homes a provincia de 

Pontevedra, coas maiores taxas de actividade e á súa vez de paro.   
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Táboa 24: Taxa de actividade, ocupación e paro. Mulleres  

 

      

(Valores 
absolutos en 
miles y tasas 

en 
porcentaje) 

 Mujeres 

 Ocupadas Paradas Ocupados Parados Tasa 
actividad Tasa paro 

TOTAL 8.565,8 1.198,6 %Total %Total 50,25 12,28 

Galicia 521,0 62,5 100 100 46,79 10,71 

Coruña (A) 215,5 26,0 41,4 41,6 47,14 10,77 

Lugo 63,9 6,3 12,3 10,1 44,15 8,96 

Ourense 59,2 5,1 11,4 8,2 42,47 7,89 

Pontevedra 182,3 25,1 35,0 40,2 48,90 12,10 

 
Fonte: INE. EPA Segundo Trimestre de 2008 

 

Nas Táboa 23 e Táboa 24 obsérvanse tamén que as provincias de Lugo 

e Ourense ao presentar unhas taxas de actividade máis baixas, tanto para 

homes como no caso das mulleres, ven menos afectadas polo paro, tanto 

masculino como feminino. 

 

3.3. ANÁLISE SECTORIAL DO EMPREGO EN GALICIA, DIFERENCIAS 

DE XÉNERO 

. 

3.3.1 Análise por sector de actividade 

É interesante analizar as diferenzas que existen entre homes e mulleres 

en canto ao sector en que se ocupan. Como podemos observar no gráfico 

seguinte, correspondente aos últimos datos dispoñibles para Galicia, as 
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mulleres ocúpanse principalmente nas actividades de Servizos e na 

Administración Pública, que absorben case o  80% do emprego feminino.  

 

Ilustración 28: Ocupados por sector de actividade e sexo.  
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Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Nas táboas seguintes podemos ver o desglose das cifras anteriores por 

idades, o que nos permite analizar a evolución da ocupación nos distintos 

sectores de actividade. 
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Táboa 25: Ocupados por sector de actividade e idade. Homes. (%) 

 

Idade 
Sector 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Administración Pública 9.6 12.3 16.9 15.3 

Agricultura 4.9 6.0 8.8 8.4 

Construción 33.4 28.7 22.4 23.5 

Industria 16.4 17.7 14.4 11.8 

Outros Servizos 2.4 2.4 1.7 3.2 

Servizos 33.3 32.9 35.8 37.7 

Total 100 100 100 100 

 

Fonte: IGE e elaboración propia 

 

Táboa 26: Ocupados por sector de actividade e idade. Mulleres. (%)  

 

Idade 
Sector 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Administración Pública 20.8 29.9 32.3 27.3 

Agricultura 1.7 3.8 10.0 17.5 

Construción 5.5 3.8 1.8 0.6 

Industria 10.7 12.0 8.7 10.8 

Outros Servizos 12.6 11.2 9.5 11.7 

Servizos 48.6 39.3 37.8 32.1 

Total 99.9 100 100.1 100 

 

Fonte: IGE e elaboración propia 
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As diferenzas no sector de ocupación por grupos de idade indícannos a 

perda de peso do sector agrario tanto no emprego feminino como o masculino, 

pero de forma máis acusada no caso das mulleres; o 17,5% das mulleres de 

máis de 55 anos ocúpanse no sector agrario, fronte ao 1,7% das mulleres máis 

novas.  

Por outra banda obsérvase a incorporación da muller a sectores 

considerados como “masculinos”tal como a Construción, na que aínda que a 

súa participación é aínda pequena, esta vese incrementada coa mocidade das 

traballadoras. 

No grupo de ocupados máis novos obsérvase que os homes dedícanse 

máis á construción que noutros grupos de idade, mentres que as mulleres 

ocúpanse no sector servizos principalmente.  

O traballo na Administración Pública é preferido máis polas mulleres que 

polos homes, aínda que para ambos os grupos a porcentaxe é maior para os 

maiores de 30 anos. É posible que isto se deba a que os primeiros traballos 

oriéntanse máis ao sector privado, ben llo sector Servizos nas mulleres,  ou a 

Construción no caso dos homes, para posteriormente buscar un emprego máis 

estable, ocupándose na Administración.  

 

3.3.2 Análise por tipo de ocupación. 

Na Ilustración 29 represéntanse as diferenzas por sexo en canto ao tipo 

de ocupación na nosa Comunidade en termos porcentuais. 

Podemos destacar  que os postos de traballo ocupados polas mulleres 

concéntranse principalmente en tarefas relacionadas cos servizos e traballos 

de escasa cualificación, as cales representan conxuntamente o 47% do total do 

emprego feminino. Con todo destaca tamén que un 16,4% do emprego 

feminino desenvólvese en actividades de carácter científico e técnico, bastante 

por encima do 10,7% que representan estas actividades para os homes. Así 

mesmo o emprego de carácter administrativo representa unha porcentaxe 

superior para as mulleres (11,1%) que para os homes (4,5%). 
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Ilustración 29. Empregados por tipo de ocupación e sexo.  
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Fonte: IGE e elaboración propia 
 

Pola súa banda os homes ocupan traballos cualificados nunha 

porcentaxe (27,8%) moi superior ás mulleres (4%), destacando ademais a 

diferenza no grupo de operadores de maquinaria (13,6% fronte a 4,3%). Estas 

actividades profesionais están relacionadas cos sectores de industria e 

construción, nos cales o emprego masculino é maioritario. 

Nas táboas seguintes presentamos as diferenzas que existen en canto 

ao tipo de ocupación segundo a idade do traballador, tanto para homes como 

para mulleres. 
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Táboa 27. Empregados por tipo de ocupación e idade. Homes. (%) 

 

Idade 
Tipo de ocupación 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Direcc. Empresas e AA.PP. 1.8 8.5 11.8 19.7 

Empregados administrativos 4.3 4.2 5.7 3.1 

Forzas Armadas 1.4 1.1 1.3 0.3 

Operadores de maquin. 15.0 14.8 13.2 8.3 

Técnicos e Prof. Científ. 7.0 11.8 11.7 11.2 

Técnicos e Prof. de Apoio 10.7 11.3 10.8 13.0 

Traball. cualif. agric. e pesca 3.9 4.9 7.5 8.8 

Traball. cualificados 34.6 27.0 25.4 23.8 

Traball. de servizos 10.0 9.1 5.4 5.3 

Traball. non cualificados 11.3 7.3 7.3 6.4 

Total 100 100 100.1 99.9 

 

Fonte: IGE e elaboración propia 

 

É salientable que a maior idade e maior o porcentaxe de homes nos 

cargos directivos, e  nos traballadores cualificados na agricultura e pesca. 

No traballo masculino non se observan cambios moi significativos no 

tempo, aínda que podemos destacar  que vai en aumento o peso nos Traballos 

Cualificados e Operadores de maquinaria, que chegan a representar o 50% no 

grupo dos máis novos. Ademais obsérvase unha maior ocupación nos 

Traballos de servizos por parte dos homes, case o dobre para os menores de 

45 que para os maiores. 
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Táboa 28. Empregados por tipo de ocupación e idade. Mulleres. (%) 

 

Idade 
Tipo de ocupación 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Direcc. Empresas e AA.PP. 1.9 8.2 11.8 15.1 

Empregados administrativos 15.6 11.0 13.3 4.5 

Forzas Armadas 0.4 0.4   

Operadores de maquin. 4.6 4.2 5.0 2.7 

Técnicos e Prof. Científ. 15.3 19.1 14.5 11.4 

Técnicos e Prof. de Apoio 14.4 13.3 7.4 6.2 

Trabaj. cualif. agric. e pesca 1.4 3.3 9.7 16.9 

Trabaj. cualificados 3.1 4.1 3.6 6.2 

Trabaj. de servizos 36.8 22.0 16.9 15.8 

Trabaj. non cualificados 6.6 14.3 20.8 21.3 

Total 100.1 99.9 100.1 100.1 

 

Fonte: IGE e elaboración propia 
 

Obsérvase tanto para homes como para mulleres que os cargos 

directivos alcánzanse cando o traballador xa ten unha ampla experiencia. A 

diferenza por sexo atópase no tramo de idade de máis alto, os homes de 55 

anos e máis que traballan en dirección representan case o 20% dos do seu 

tramo de idade, fronte ao 15% das mulleres.  Con todo, para os demais tramos 

de idade non se observan diferenzas significativas entre homes e mulleres, o 

que indica que cada vez máis as mulleres van ocupando postos directivos tanto 

en empresas como na Administración.  

Tamén é importante o peso do traballo non cualificado para os homes 

novos (11%), case o dobre que para as mulleres de menos de 30 anos (6%). 

Este tipo de traballo ocupa unha posición importante para as mulleres de maior 

idade (chega ao 21% para as de máis de 45 anos), pero se vai reducindo para 
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os grupos de menor idade. Con todo as mulleres novas ocúpanse 

principalmente en traballos de servizos e empregos administrativos. 

Destaca tamén o 15% de mulleres Técnicos e Profesionais Científicas 

entre as mulleres de 16 a 29 anos fronte ao 7% que supón para os homes 

novos este tipo de ocupación. Este tipo de ocupación representa un peso 

similar para ambos os sexos no tramo de maior idade, pero vai perdendo peso 

para os homes a medida que toma maior importancia no emprego feminino. 

 

En termos xerais podemos sinalar o seguinte: 

- Que mulleres e homes van equiparándose en canto ao peso que 

representan os postos directivos no emprego. Con todo, as mulleres ocupan 

estes postos principalmente na Administración, xa que as mulleres 

ocúpanse máis que os homes no sector público (como veremos no apartado 

seguinte) mentres que os homes destacan no sector privado. 

- Que as ocupacións de maior importancia e que ademais van en aumento 

son a de Traballo Cualificado para os homes e Traballo de Servizos para as 

mulleres, que supón respectivamente para homes e mulleres novas máis do 

30% do total. 

- Que aínda que non se observan cambios substanciais no peso do emprego 

administrativo para os homes, este tipo de ocupación vai en incremento 

para as mulleres. O mesmo sucede para o grupo de Técnicos e 

Profesionais de Apoio. 

- Que as mulleres van deixando de ocupar traballos non cualificados, o cal 

non sucede para os homes. 

- As mulleres ocupan cada vez máis postos Técnicos e Profesións 

Científicas, postos que representan para os tramos de idade máis novas 

porcentaxes moito máis altas que para os homes.  

- Que se vai reducindo o emprego cualificado en agricultura e pesca para 

ambos os sexos.  
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3.3.3 Análise por situación profesional. 

O sector privado ten un peso maior no emprego masculino que no 

feminino. Por unha banda, máis da metade do total dos ocupados en Galicia no 

segundo trimestre de 2008 son asalariados do sector privado, no caso dos 

homes a porcentaxe respecto ao total de ocupados é do 63%, mentres que o 

peso do emprego asalariado privado representa para as mulleres o 57,6%.  Por 

outra banda, se falamos do grupo de empresarios con asalariados tamén é 

maior a importancia que ten para o total de ocupados homes, para os que 

supón un 9,4%, mentres que dentro do emprego feminino representa só un 5%. 

En termos porcentuais a maior diferenza entre homes e mulleres 

atópase no emprego asalariado do sector público: case o 22% das mulleres 

galegas ocupadas estano como asalariadas do sector público, fronte ao 13% 

dos homes. 

Para rematar, sinalamos que a porcentaxe de traballadores 

independentes representa pesos similares para homes e mulleres, un 14% e un 

15% respectivamente. Ademais, o emprego en cooperativas é testemuñal. 

 



Mulleres e mercado de traballo: análise das ocupacións a nivel de xénero 

 74  

Ilustración 30: Empregados por situación profesional e sexo.  
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Fonte: IGE e elaboración propia 

 

É interesante analizar as diferenzas por grupos de idade, tanto para 

homes como para mulleres, o que nos pode dar unha idea da tendencia na 

situación profesional dos ocupados galegos. 

O peso dos traballadores independentes e dos empresarios con 

asalariados vaise reducindo nos últimos tempos, tanto para o emprego 

masculino como para o feminino. Pola contra vaise elevando a importancia do 

emprego asalariado privado. 
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Táboa 29: Ocupados por situación profesional e idade. Homes. (%) 

 

Idade 
Situación profesional 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Asal. Sect. Privado 79.6 67.0 52.5 43.0 

Asal. Sect. Público 9.3 10.9 18.3 15.9 

Empresario con asalariados 2.9 8.2 13.3 16.3 

Membro de Cooperativa  0.3 0.4 0.4 

Traballador  independente ou sen asalariados 8.3 13.6 15.2 24.4 

Total 100.1 100 99.7 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia 

 

Táboa 30: Ocupados por situación profesional e idade. Mulleres. (%) 
 

idade 
Situación profesional 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Asal. Sect. Privado 79.4 59.4 42.8 36.7 

Asal. Sect. Público 11.7 23.0 28.7 23.5 

Empresario con asalariados 2.5 4.1 8.8 5.8 

Membro de Cooperativa 0.2 0.3 0.2 0.4 

Traballador  independente ou sen asalariados 6.0 13.1 19.6 33.6 

Total 99.8 99.9 100.1 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia 

 

No tramo de idade máis nova non se observan diferenzas substanciais 

entre a situación profesional de mulleres e homes, o máis destacado é a 

diferenza no grupo de traballadores independentes, que é algo superior no 

caso dos homes (8,3% fronte a un 6% das mulleres), e no grupo de asalariados 
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do sector público, o cal representa un peso máis elevado para as mulleres (un 

11,7% fronte un 9,3% dos homes).  

O espírito emprendedor non parece moi diferente entre sexos para os 

mozos galegos, posto que para ambos representa pesos similares (2,5% 

mulleres, 2,9% homes). Con todo esta pequena diferenza agrándase a medida 

que avanzamos na idade; no grupo de 30 a 44 anos o empresariado feminino 

representa un 4,1% do emprego feminino, a metade do que supón os 

empresarios homes para o emprego masculino (8,2%). En grupos de idade 

máis altos as diferenzas seguen sendo substanciais. 

  

3.3.4 Análise por tipo de xornada. 

 

Os ocupados en Galicia son na súa maioría homes; un 57% fronte ao 

43% de mulleres. A gran maioría do total de ocupados estano a xornada 

completa. O  89,4% dos ocupados traballan a xornada completa, fronte ao 

10,6% que teñen xornada partida. 

Estas porcentaxes non son os mesmos se realizamos unha análise 

diferenciada en función do sexo, tal como observamos no gráfico seguinte. 
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Ilustración 31: Ocupados por tipo de xornada e sexo.  
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Fonte: IGE e elaboración propia 

 

As mulleres traballadoras galegas teñen contratos a xornada parcial 

nunha porcentaxe moi superior ao dos homes. Do total das mulleres ocupadas 

un 19% o son a xornada parcial, mentres que o peso da xornada parcial para 

os homes só supón algo máis do 4%. En contrapartida o peso da xornada 

completa é máis alto para os homes que para as mulleres (96% fronte a 81%). 

Nas táboas seguintes presentamos unha análise por grupos de idade 

para homes e mulleres. Os homes novos son os que máis se ocupan en 

traballos a xornada parcial (8,2%). Para os grupos de maior idade o peso deste 

tipo de xornada redúcese considerablemente.  

Para as mulleres, como xa sinalamos, o peso da xornada parcial é moito 

maior, pero no caso destas a porcentaxe máis elevada atópase no grupo de 55 

e máis anos, aínda que tamén é destacable o peso da xornada parcial nas 

máis novas. En calquera caso, as diferenzas por tramos de idade non son en 

termos relativos tan cuantiosas como as que presentan os homes. 
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Táboa 31: Ocupados por tipo de xornada e idade. Homes. 

 

Idade 
Tipo de xornada 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Xornada completa 91.8 95.6 98.3 98.1 

Xornada parcial 8.2 4.4 1.7 1.9 

Total 100 100 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia 

 

Táboa 32: Ocupados por tipo de xornada e idade. Mulleres. 
 

Idade 
Tipo de xornada 

16-29 30-44 45-54 55 e máis 

Xornada completa 78.7 81.5 83.7 76.9 

Xornada parcial 21.3 18.5 16.3 23.1 

Total 100 100 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia 

 

É interesante analizar tamén como se reparte entre homes e mulleres o 

total dos contratos de xornada parcial e de xornada completa. Tal como vemos 

na táboa seguinte do total de contratos de xornada parcial o 77,3%  son 

ocupados por mulleres, mentres que o peso das mesmas nos contratos a 

xornada completa non alcanza o 40%. 
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Táboa 33: Tipo de xornada: distribución por razón de sexo. (%)  

 

 Xornada completa  Xornada parcial  

Homes 61.1 22.7 

Mulleres 38.9 77.3 

Total 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia 

 

E soliantable que aínda que o emprego a tempo parcial proporciona 

flexibilidade aos sistemas produtivos das empresas, permite compatibilizar a 

vida laboral dos individuos con outro tipo de actividades como as familiares e 

formativas e as reformas laborais buscaron dotar dun maior impulso e 

dinamismo a esta modalidade contractual [CES (1996)], diferentes traballos 

como os da OCDE (1999) apuntan que os salarios medios por hora percibidos 

polos traballadores a tempo parcial en moitos países, entre eles España, son 

inferiores aos dos traballadores a tempo completo. En parte, estas diferenzas 

salariais son debidas ás características dos individuos e dos postos de traballos 

que ocupan, especialmente concentrados en sectores e ocupacións peor 

remuneradas [*ILO (1997)]. No entanto, son abundantes os traballos 

internacionais que revelan que unha vez controladas estas características, 

aínda permanece unha diferenza salarial a favor dos traballadores a tempo 

completo [*Simpson (1986), *Blank (1990), *Ermisch e *Wright (1993), *Bassi 

(1995), *Averett e *Hotchkiss (1996, 1997), *Barrett e *Doiron (2001), *Bardasi 

e *Gornick (2002), *Hu e *Tijdens (2003)]. Xunto a estes inferiores salarios, 

outros estudos tamén apuntaron que o emprego parcial está asociado a uns 

menores complementos salariais, prestacións sociais e elevada inestabilidade 

laboral [*Campling (1987), *Belous (1989), Grant (1991), *OCDE (1994)] e unha 

menor probabilidade de recibir formación e de promocionar dentro da empresa, 

especialmente no caso das mulleres [*Tilly (1990), *OCDE (1999), *Fagan e 

*Burchell (2002)] 
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3.3.5 Motivo de xornada parcial. 

 

Dentro dos ocupados centrámonos naqueles que traballan tan só a 

tempo parcial e o motivo polo cal iso é así. 

En primeiro lugar observamos como máis das 3/4 partes dos ocupados a 

media xornada son mulleres (77.3% fronte a 22.7%). 

Na seguinte táboa mostramos os motivos da media xornada, e 

diferenciamos en cada caso, que porcentaxe representan os homes e cal as 

mulleres. 

 

Táboa 34: Motivos de xornada parcial (%),  
(total motivos=100) 

 

Motivos Total Homes Mulleres 

Seguir cursos de ensino ou formación  11.2 34.5 65.5 

Enfermidade ou incapacidade propia 1.6 39.0 61.0 

Coidado de nenos, incapacitados, maiores, 
enfermos” 14.0 2.9 97.1 

Outras obrigacións familiares ou persoais 11.9 11.1 88.9 

Non poder atopar un traballo de xornada completa 36.7 18.9 81.1 

Non querer un traballo de xornada completa 7.8 21.2 78.8 

Outras razóns  16.5 47.1 52.9 

Descoñece o motivo 0.3 51.6 48.4 

Total 100   

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Dentro dos motivos observamos como a principal causa de non ter unha 

xornada completa é precisamente non atopala 36.7%) En segundo lugar 
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estaría a suma dos epígrafes coidado de persoas e obrigacións familiares e 

persoais; todo iso sen entrar na porcentaxe que representa o apartado doutras 

razóns. 

Se diferenciamos o sexo, podemos ver como no caso de coidado de 

persoas (nenos, incapacitados, maiores, enfermos), o 97.1% é realizado por 

mulleres fronte ao 2.9% dos homes. Tamén son elas quen seguen máis cursos 

de ensino ou formación, o 65.5% fronte ao 34.5%. De cada 10 traballadores a 

tempo parcial non puideron atopar un traballo de xornada completa 8 mulleres 

por cada 2 homes. E dentro do grupo que non desexa un traballo a xornada 

completa tamén teriamos ao 78.8% das mulleres fronte ao 21.2% dos homes. 

Na seguinte táboa mostramos o que representan os motivos da xornada 

parcial  para o total de homes ou o de mulleres. 

 

Táboa 35: Motivos de xornada parcial por sexo (%), sobre o total de 
homes e o total de mulleres. 

Motivos Homes Mulleres 

Seguir cursos de ensino ou formación  17.0 9.5 

Enfermidade ou incapacidade propia 2.7 1.2 

Coidado de nenos, incapacitados, maiores, enfermos” 1.8 17.5 

Outras obrigacións familiares ou persoais 5.8 13.8 

Non poder atopar un traballo de xornada completa 30.5 38.5 

Non querer un traballo de xornada completa 7.3 8.0 

Outras razóns  34.2 11.3 

Descoñece o motivo 0.7 0.2 

Total 100 100 

Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Se analizamos os motivos en relación ao total de homes e mulleres que 

se atopan nesta situación, podemos observar o seguinte:  
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- En canto aos homes, a principal causa (sen considerar outras razóns) de ter 

un traballo a tempo parcial é o non atopar outro de xornada completa 

(30.5%), seguido dos cursos de formación (17%). 

- Para o caso feminino tamén o non atopar unha xornada total é a primeira 

causa (38.5%), pero aquí gañan peso o coidado de persoas (17.5%) e as 

obrigacións familiares e persoais (13.8%) (cousa que non ocorre no caso 

masculino). De feito de cada 100 traballos a tempo parcial por motivo de 

coidado de persoas, 97 son ocupados por mulleres fronte a 3 por homes; e 

aínda no caso das obrigacións familiares as cifras son de 89 mulleres e 11 

homes. Aquí queda claramente demostrado como é a muller quen renuncia 

a unha xornada laboral máis ampla fronte ao home por motivo destas 

obrigacións e coidados familiares. 

 

3.3.6 Análise por temporalidade 

Na ilustración seguinte represéntase o peso que teñen os contratos 

indefinidos e temporais no emprego feminino e masculino. A temporalidade é 

superior en 5 puntos para as mulleres que para os homes; os contratos 

temporais representan case o 34% do total para as mulleres e o 29% para os 

homes.  

Ilustración 32: Asalariados por sexo e temporalidade 
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Fonte: IGE e elaboración propia 
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Dos asalariados con contrato indefinido o 98,3% o son de forma 

permanente, mentres que o 1,7% restante teñen un contrato descontinuo. O 

carácter descontinuo dos contratos afecta en maior medida a mulleres que a 

homes, de forma que do total de contratos destas características existentes en 

Galicia, o 61% corresponden ás mulleres. Pola contra, dos contratos 

indefinidos de carácter permanente son ocupados nun 57,7% por homes, por 

un 42,3% de mulleres. 

 

3.3.7 Parados que buscan emprego (tempo, sexo e idade). 

 

Aquí analizamos o tempo de procura de emprego diferenciando o sexo e 

os grupos de idade. 

Na seguinte táboa mostramos cal é a porcentaxe de homes ou mulleres 

que levan buscando un emprego, dependendo do tempo de procura. 

 

Táboa 36: Tempo de procura de emprego por sexo (%) 

 Home Muller 

< 1 mes 15.6 16.1 

De 1 mes a 1 ano 59.9 47.4 

De 1 ano a 2 anos 10.6 14.2 

De 2 a 4 anos 5.8 9.4 

> 4 anos 8.1 12.9 

Total 100 100 

Fonte: IGE e elaboración propia. 
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De cada 100 homes que buscan emprego, 75 levan menos de 1 ano 

neste proceso. No caso das mulleres a cifra é do 63% e aínda o 14% chega 

aos dous anos. 

Agora centrámonos nos tramos de idade para o colectivo de persoas 

que están buscando un posto de traballo. 

 

 

Táboa 37: Procura de emprego: sexo e idade (%) 
 

Idade Homes Mulleres 

16-29 39.5 34.3 

30-44 39.2 43.9 

45-54 13.9 14.6 

55- 7.3 7.2 

Total 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Do total de homes que buscan emprego, o 39.5% teñen entre 16 e 29 

anos; e o 39.2% entre 30 e 44 anos. Así vemos que 8 de cada 10 homes que 

buscan emprego teñen menos de 44 anos. 

En torno ao 44% das mulleres que buscan un posto de traballo teñen 

entre 30 e 44 anos, seguidas das máis novas: de 16 a 29 anos cunha 

porcentaxe do 34.3%. 

A continuación vemos como se distribúe o tempo de procura de emprego 

sobre o total de cada tramo de idade, diferenciando entre homes e  mulleres. 
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Táboa 38: Tempo de procura de emprego: sexo e grupos de idade (%), 

sobre o total de idade. 
 

 Homes Mulleres 

 16-29 30-44 45-54 55- 16-29 30-44 45-54 55- 

< 1 mes 14.8 20.4 9.4 6.5 23.2 15.0 6.9 8.1 

De 1 mes a 1 ano 69.8 54.3 51.1 53.2 53.1 50.1 31.9 35.6 

De 1 ano a 2 anos 7.4 9.2 20.6 16.3 15.1 13.9 16.0 7.7 

De 2 a 4 anos 6.4 4.7 7.2 5.2 5.8 9.4 13.5 18.3 

> 4 anos 1.6 11.4 11.6 18.7 2.9 11.7 31.7 30.4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

En torno ao 70% do grupo de homes de (16-29 anos) levan buscando 

emprego entre 1 mes e un ano. No caso das mulleres a cifra é do 53.1%. 

En todos os tramos de idade, e en ambos os sexos, a frecuencia 

maioritaria de procura de traballo sitúase entre 1 mes e 1 ano. 

No caso dos homes a medida que se incrementa a idade, increméntase 

o tempo de procura, de maneira que de cada 100 homes maiores de 55 anos 

case 19 levan na procura de emprego máis de 4 anos. 

Con todo as mulleres ao incrementar a idade tardan máis tempo en 

atopar traballo, logo de cumprir os 45 anos levan máis de 2 anos buscando 

emprego (13.5% e 18.3%) e ata máis de 4 anos (31.7% e 30.4%). 

Na seguinte táboa centrámonos nos totais de cada tramo de tempo de 

procura, e observamos como se reparte por grupos de idade e sexo. 
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Táboa 39: Tempo de procura de emprego: sexo e grupos de idade (%), 

sobre o total da duración. 
 

 Homes Mulleres 

Edad 16-
29 

30-
44 

45-
54 55- Total 16-

29 
30-
44 

45-
54 55- Total 

< 1 mes 37.3 51.2 8.4 3.1 100 49.2 40.9 6.3 3.6 100 

De 1 mes 
a 1 ano 46.1 35.5 11.9 6.5 100 38.4 46.3 9.8 5.4 100 

De 1 ano 
a 2 anos 27.6 34.1 27.0 11.2 100 36.6 42.9 16.5 3.9 100 

De 2 a 4 
anos 44.0 32.0 17.4 6.7 100 21.1 43.8 21.0 14.1 100 

> 4 anos 7.7 55.3 20.0 17.0 100 7.7 39.5 35.8 16.9 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Do total de homes que levan buscando emprego menos de 1 mes, a 

metade teñen entre 30 e 44 anos, seguidos polos menores de 29 cun 37.3%. 

No caso das mulleres, a metade das que levan buscando traballo menos 

de 1 mes teñen menos de 30 anos, seguidas polas do tramo (30-44) cun 

40.9%. 

En xeral a medida que se incrementa o tempo de procura dun emprego 

en máis de 2 anos, gañan protagonismo os grupos de idade máis altos. Así de 

cada 100 mulleres que levan na procura máis de 4 anos, máis da metade 

(35.8% + 16.9%) superan os 45 anos de idade. Pero no caso dos homes máis 

da metade (55.3%) teñen entre 30 e 44 anos. 
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3.3.8 Parados que non buscan emprego: razóns, idade e sexo.- 

 

Neste apartado estudaremos as causas da non procura de emprego, 

diferenciando tamén entre idade e sexo. 

A seguinte táboa móstranos a repartición por grupos de idade dos 

homes e mulleres que non realizan unha procura activa de emprego. 

 

Táboa 40: Persoas que non buscan emprego: grupos de idade e sexo(%) 
 

Grupos de idade Homes Mulleres 

16-29 24.7 20.2 

30-44 6.9 13.4 

45-54 6.5 13.6 

55- 61.9 52.8 

Total 100 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

 

De cada 100 homes parados que non buscan emprego, 62 teñen máis 

de 55 anos, e 25 teñen menos de 30 anos. No caso das mulleres 53 teñen 

máis de 55 anos e 20 menos 30 anos. Así vemos que en ambos os casos máis 

da metade teñen unha idade alta. E no caso dos mozos o motivo débese a que 

aínda se están formando. 

Aínda así no tramo de idade comprendido entre os 30 e 54 anos, hai un 

dobre de mulleres que de homes que non busca emprego. 

Agora analizamos dentro do total de cada motivo, como se distribúen os 

homes e as mulleres por grupos de idade. 
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Táboa 41. Persoas que non buscan emprego: razóns e sexo por grupos 

de idade (%), sobre o total do motivo 
 

 Homes Mulleres 

Idade 16-
29 

30-
44 

45-
54 55- Total 16-

29 
30-
44 

45-
54 55- Total 

Cre que non 
o vai a atopar 25.8 8.7 25 40.5 100 - 15.0 37.6 47.4 100 

Regulación 
de emprego - - 26.1 73.9 100 - - - 100 100 

Enfermidade 
ou 

incapacidade  
6.5 14.3 18.5 60.7 100 3.3 10.3 21.6 64.8 100 

Coidado de 
persoas 12.6 - 25.3 62.1 100 10.1 44.2 25.1 20.6 100 

Outras 
obrigacións 
familiares 

9.5 16.7 21.6 52.2 100 3.8 17.3 19.1 59.8 100 

En formación 97.7 1.9 0.4 - 100 96.2 3.6 0.2 - 100 

Xubilado - - -  100 - - 0.2 99.8 100 

Outras 
razóns 22.6 44.3 11.9 21.2 100 23.4 20.9 12.1 43.7 100 

Non sabe 43.5 - 56.5 - 100 - 100 - - 100 

 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

 

Dentro dos homes que cren que non van a atopar un traballo, o 40.5% 

ten máis de 55 anos e o 25.8 % ten menos de 30 anos. No caso das mulleres 

as porcentaxes concéntranse a partir dos 45 anos (37.6% + 47.4%). 

Cando falamos da regulación de emprego, está claro que afecta, tanto a 

homes como mulleres, cando se achega o final da súa vida laboral. 

No caso de enfermidade tamén está correlacionado coa idade. 
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O coidado de persoas e as obrigacións familiares tamén se concentra en 

idades máis tardías, para ambos os sexos. 

A xente tampouco se preocupa demasiado por buscar emprego cando 

está en período de formación, e iso ocorre xeralmente antes dos 30 anos. 

O estar xubilado xustifica dabondo a non procura, e finalmente outras 

razóns ou simplemente non telas non podemos atoparlle moitas explicacións. 

A continuación fixámonos dentro do total de cada grupo de idade, para 

ver cales son os motivos que gañan máis peso. 

 

Táboa 42: Persoas que non buscan emprego: razóns e sexo por grupos 
de idade (%), sobre o total de grupos de idade 

 

 Homes Mulleres 

Idade 16-
29 

30-
44 

45-
54 55- 16-

29 
30-
44 

45-
54 55- 

Cre que non o vai a 
atopar 1.5 1.8 5.6 1.0 - 3.2 7.9 2.6 

Regulación de 
emprego - - 1.0 0.3 - - - 0.1 

Enfermidade ou 
incapacidade  5.5 43.3 60.2 20.6 3.0 14.2 29.4 22.7 

Coidado de persoas 0.5 - 4.0 1.0 4.8 31.5 17.6 3.7 

Outras obrigacións 
familiares 1.6 9.8 13.5 3.4 5.1 35.1 38.2 30.8 

En formación 84.6 6.0 1.2 - 78.7 4.4 0.2 - 

Xubilado 0.5 - 2.4 71.6 - - 0.3 34.1 

Outras razóns 5.6 39.1 11.2 2.1 8.3 11.2 6.4 5.9 

Non sabe 0.2 - 0.8 - - 0.3 - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Fonte: IGE e elaboración propia. 
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No caso dos homes, do total do grupo de idade entre 16 e 29 anos non 

buscan emprego porque están en formación (84.6%); e o mesmo ocorre no 

caso das mulleres (78.7%). 

No tramo de idade de 30 a 44 anos, os homes non buscan traballo por 

motivos de enfermidade ou incapacidade (43.3%), seguido doutras razóns 

(39.1%). Pero no caso das mulleres gañan protagonismo o coidado de persoas 

(31.5%) e outras obrigacións familiares (35.1%). As mesmas conclusións 

pódense extrapolar ao grupo 45-54 anos, para ambos os sexos. 

Logo dos 55 anos, a maioría dos homes non buscan traballo por estar 

xubilados (71.6%), e outros por motivos de enfermidade (20.6%). Se falamos 

das mulleres, é menor a porcentaxe de xubiladas (34.1%), e aínda representan 

un motivo importante as obrigacións familiares (30.8%), seguido da 

enfermidade ou incapacidade (22.7%). 
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Capítulo 4.  

Análise da xornada: Modelización econométrica  

 

Os análises empíricos relativos a xornada de traballos das mulleres, 

céntranse fundamentalmente en temas relacionados cos salarios recibidos. O 

obxectivo deste epígrafe é estudiar cales son os factores que condicionan a 

duración da xornada de traballo das mulleres. Esta análise permítenos 

cuantificar os elementos determinantes na elección da xornada feminina, sendo 

este un dos aspectos máis relevantes a hora de establecer salarios, tipos de 

contrato e compatibilización da xornada laboral coa vida familiar 

 

4.1  Revisión  da literatura. 

Tal e como sinalamos anteriormente, a maior parte dos análises 

empíricos céntranse no tema da retribución, a existencia de diferenzas salariais 

significativas entre homes e mulleres foi amplamente documentada para un bo 

número de países, polo que na actualidade tende a aceptarse a discriminación 

salarial das mulleres como un feito estilizado dos mercados de traballo [Altonji 

e Blank (1999) e Blau e Kahn (2000)]. 

Nas últimas décadas este diferencial salarial tendeu a reducirse de 

forma sistemática en practicamente todas as economías, basicamente porque 

as cualificacións relativas das mulleres rexistraron unha mellora xeral fronte 

aos homes [Weichselbaumer e Winter-Ebmer (2005) e OCDE (2002)]. 

Pagán (2007), estima as diferenzas salariais entre os traballadores a 

tempo completo e a tempo parcial, descompondo devanditas diferenzas entre 

os factores que máis contribúen a explicalas, a partir o panel de fogares da 

Unión  Europea para o período 1995-2000. Obtén como resultado que unha 

gran parte da diferenza salarial entre o emprego a tempo completo e a tempo 

parcial é explicada polas diferenzas nas súas características, en particular pola 

experiencia laboral, estado civil e antigüidade na empresa para os homes, e en 

ocupación, tipo de contrato e nivel educativo para as mulleres. Con todo, as 
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diferenzas nos rendementos contribúen a reducir o diferencial salarial para os 

homes e as mulleres, o que implica rexeitar a existencia dunha discriminación 

salarial cara ao traballador a tempo parcial. 

Aínda que o emprego a tempo parcial proporciona flexibilidade aos 

sistemas produtivos das empresas, permite compatibilizar a vida laboral dos 

individuos con outro tipo de actividades como as familiares e formativas e as 

reformas laborais buscaron dotar dun maior impulso e dinamismo a esta 

modalidade contractual [CES (1996)], diferentes traballos como os da OCDE 

(1999) apuntan que os salarios medios por hora percibidos polos traballadores 

a tempo parcial en moitos países, entre eles España, son inferiores aos dos 

traballadores a tempo completo.  

En parte, estas diferenzas salariais son debidas ás características dos 

individuos e dos postos de traballos que ocupan, especialmente concentrados 

en sectores e ocupacións peor remuneradas [ILO (1997)]. No entanto, son 

abundantes os traballos internacionais que revelan que unha vez controladas 

estas características, aínda permanece unha diferenza salarial a favor dos 

traballadores a tempo completo [Simpson (1986), Blank (1990), Ermisch e 

Wright (1993), Bassi (1995), Averett e Hotchkiss (1996, 1997), Barrett e Doiron 

(2001), Bardasi e Gornick (2002), Hu e Tijdens (2003)]. Xunto a estes inferiores 

salarios, outros estudos tamén apuntaron que o emprego parcial está asociado 

a uns menores complementos salariais, prestacións sociais e elevada 

inestabilidade laboral [Campling (1987), Belous (1989), Grant (1991), OCDE 

(1994)] e unha menor probabilidade de recibir formación e de promocionar 

dentro da empresa, especialmente no caso das mulleres [Tilly (1990), OCDE 

(1999), Fagan e Burchell (2002)] 

Os empregos a tempo parcial deben estar “abertos” a todos as seccións 

do mercado de traballo e prover un emprego estable ou como peza angular 

cara a outros empregos [Smith et ao. (2000)]. Agora ben, se existe unha curva 

salarial positiva cara ao emprego parcial, ceteris paribus, ¿por qué non hai 

máis individuos traballando a tempo parcial? Unha xustificación pode atoparse 

en que son as empresas as que á fin e ao cabo deciden que tipo de contratos 

usar para cada posto e como consecuencia do amplo e variado abanico de 

contratos temporais dispoñibles na actualidade poden existir poucos incentivos 
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para usar o contrato a tempo parcial, quedando este para cuestións moi 

especificas e relacionadas máis coa organización da produción que co 

abaratamento dos custos e adaptabilidade das empresas ás oscilacións na 

demanda dos seus produtos ou servizos. Nesta dirección, as autoridades 

públicas deberían fomentar que as empresas utilicen non só a flexibilidade 

numérica que achegan os contratos temporais senón tamén a flexibilidade  

horaria que proporcionan os contratos a tempo parcial. Tamén, dentro do 

debate social e político sobre o emprego parcial o desenvolvemento de 

políticas dirixidas a conciliar a vida familiar e laboral, o establecemento de 

incentivos financeiros, melloras en materia de protección social, formación e 

promoción do traballador ou novos modelos de reorganización de traballo son 

apuntados como mecanismos para dotar de maior flexibilidade ás empresas e 

atraer a un maior número de individuos de xeito “voluntario” cara a este tipo de 

emprego. Para rematar, no terreo legal e seguindo a De o Rei et ao. (2003) e 

Roqueta (2002), a sucesión de normas e réximes xurídicos aplicables ao 

emprego parcial en España provocaron desconcerto e dificultan a súa efectiva 

aplicación e desenvolvemento. Ademais, existe un evidente desequilibrio 

interno entre o que constitúe a regulación exclusivamente laboral e a relativa á 

Seguridade Social a cal segue baseada nunha lóxica distinta, a da 

proporcionalidade, e que ten como reflexo inmediato un efecto  desincentivador 

para as empresas do emprego parcial como fórmula de contratación. 

 

4.2  Metodoloxía empregada 

Para a análise económétrica da “xorandad laboral”, e dada a natureza 

dicotómica da varaible a estudiar, empregaremos un modelo Probit (ou Normit) 

baséado na teoría da utilidade, segundo o desenvolvemento de McFadden 

(1973). Este modelo utiliza a función de distribución (F. D. Acumulada) Normal 

para explicar o comportamento dunha variable dependente dicotómica.  

Unha variable , z, segue unha distribución normal con media µ  e 

varianza σ 2 se ten a función de densidade: 

222)(
2
1)( 


 zezf  

Comentario [I1]: ¿quén di 
esto? Incluir a cita ¿é cosecha 
propia? 
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e a súa función de distribución é: 
222)(0

2
1)( 






 ze
z

zF  

 

No caso da xornada laboral, a decisión da i-ésima muller de ter xornada 

completa ou parcial depende dun índice de conveniencia non observable (Ii), 

que se fai depender da variables explicativas,  

 

 Xi: variables explicativas 

De tal forma que canto maior sexa o índice maior será a probabilidade 

de “Ter traballo a xornada completa“ 

 

Suponse que para cada muller , hai un nivel crítico ou limiar do índice , 

Ii*, de tal forma que si: 

 

Ii ≥  Ii*, a muller traballará a xornada completa 

Ii <  Ii*, a muller traballará a xornada parcial  

 

O limiar Ii*, o mesmo que Ii, é non observable, pero supondo que se 

distribúe normalmente permítenos estimar  β0 y β1, e obter a información sobre 

Ii. 

A probabilidade de que unha  muller teña xornada completa (Yi=1), ou 

de que Ii*≤ Ii, pode calcularse a partir da función de distribución acumulada da 

distribución normal típica. 

 

 Pi = Pr (E=1) = Pr (Ii*? Ii)= F(Ii) 
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dt
iX

te
iI

dtteiIFiP 
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            t 

? N(0,1) 

 

Dado que Pi representa a probabilidade de ter xornada completa mídese  

pola área da curva normal típica de -∞ a Ii,, pero necesitamos obter información 

acerca de Ii (índice de utilidade), e xa que logo respecto de  1β̂y0β̂  e isto 

conséguese mediante o inverso de F(Ii): 

 Ii  =  F-1(Ii)  =  F-1(Pi)  =  Ii  = β0 + β1 Xi ,  

 

posto que  “a inversa dunha función calquera dunha variable aleatoria é a 

propia variable”. 

 

Estimación con información agrupada. 

 

F(Ii) é non lineal, pero ao calcular a inversa linealizamos o modelo Probit 

a estimar. Si non temos información agrupada estimaremos por M-V. 

Para obter Ii temos que  considerar información agrupada e proceder 

segundo os pasos seguintes:  

1º Estimar Pi como no modelo logit; e.d. 
iN
in

iP ˆ  

2º  Obter Ii ou índice de utilidade non observable (denominado tamén 

desviación equivalente normal ou normit) da función de 

distribución da N(0,1) 

3º  Utilizar a a estimación de Ii  do paso 2º como variable dependente 

na expresión 

Ii  = β0 + β1 Xi+ εi 
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4º Se  se suma 5 ao iÎ  para obter os probits. Os resultados serán 

iguais, só cambia a ordenada na orixe. 

5º A perturbación é heterocedástica, a súa varianza é 

ifiN
)iP(1iP2

εσ


  onde fi é a función de densidade normal típica 

avaliada en F-1(Pi), polo tanto hai que estimar por MCG. 

6º Pódense efectuar contrastes de hipóteses, ..., válidos para 

mostras grandes 

7º R2 é unha medida cuestionable da bondade do axuste. A 

alternativa é: 

22
1 )*1(*

2)*ˆ(2
kG

G

i iPiP
iPiPiN


 


    para mostras 

grandes, con k=nº parámetros (k<G) 
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4.3  Resultados da estimación do modelo  

A estimación levouse a cabo a través dun modelo probit bivariante, cos 

datos correspondentes a 1874 mulleres que se atopaban traballando no 

segundo trimestre do ano 2008, das que 1519 estaban a tempo completo e 355 

a tempo parcial. 

 

4.3.1. Variables del modelo 

 

EdadCOD 

A idade codificada segundo a marca de clase do intervalo que aparece na EPA 

Asignamos un 12 aos menores de 16 anos e un 67 aos maiores de 65. En calquera 

caso os menores de 12 desaparecen xa que no ficheiro só van os maiores de 16 

(=activos potenciais). Con todo pode quedar algún maior de 65 que aínda estea 

activo 

 

Indicadores do ESTADO CIVIL: 

CIV1 Indicador Solteiro 

CIV2 Indicador Casado 

CIV3 Indicador Viúvo 

CIV4 Indicador Separado ou divorciado 

 

Indicador de NACIONALIDADE 

NAC Indicador Español/dobre nacionalidade  

Indicadores de FORMACIÓN: 

FORM0 Indicador Analfabeto 

FORM1 Indicador Estudos Primarios 

FORM21 Indicador Secundarios de 1º etapa 
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FORM22 Indicador Secundarios de 2º etapa 

FORM3 Indicador Universitarios 

 

Indicadores de OCUPACION 

OCUP0 Indicador Forzas Armadas 

OCUP1 Indicador Dirección das empresas e das  Administracións Públicas 

OCUP2 Técnicos e Profesionais científicos e intelectuais 

OCUP3 Técnicos e Profesionais de apoio 

OCUP4 Empregados de tipo administrativo 

OCUP5 Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e 

vendedores de comercio 

OCUP6 Traballadores cualificados na agricultura e na pesca 

OCUP7 Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureras, a 

construción, e a minería, excepto os operadores de instalacións e 

maquinaria 

OCUP8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 

OCUP9 Traballadores non cualificados 

 

Indicadores do SECTOR DE ACTIVIDADE NO QUE TRABALLA 

ACT0 Agricultura 

ACT1 Industria 

ACT2 Construción 

ACT3 Servizos 

ACT4 Administracións Públicas 

ACT5 Outros servizos 
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Indicadores da SITUACIÓN PROFESIONAL RESPECTO Ao EMPREGO 

PRINCIPAL 

SITU1 Empresario con asalariados 

SITU3 Traballador independente ou empresario sen asalariados  

SITU5 Membro dunha cooperativa   

SITU6 Axuda na empresa ou negocio familiar  

SITU7 Asalariado sector público 

SITU8 Asalariado sector privado 

SITU9 Outra situación 

 

Indicador de CONTRATO INDEFINIDO 

INDEF (1=Indefinido 0=Temporal) 

Indicador de PERMANENTE 

PERMAN (1=Permanente 0=Discontínuo) 

Indicador de XORNADA COMPLETA 

XORNADA (1=Completa 0=Parcial) 

 

Indicadores de MOTIVO DE XORNADA COMPLETA 

MOTIV1 Seguir cursos de ensino ou formación 

MOTIV2 Enfermidade ou incapacidade propia 

MOTIV3 Coidado de nenos ou de adultos enfermos, incapacitados ou maiores 

MOTIV4 Outras obrigacións familiares ou persoais 

MOTIV5 Non poder atopar un traballo de xornada completa 

MOTIV6 Non querer un traballo de xornada completa 

MOTIV7 Outras razóns/Descoñece o motivo 
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4.3.2. Ecuación  do modelo 

 

A ecuación estimada sigue a seguinte expresión:  

XORNADA = C(1) + C(2)*EDADCOD + C(3)*PS2 + C(4)*ACT3 + 

C(5)*ACT4 + C(6)*ACT5 + C(7)*SITU1 + C(8)*SITU7 + C(9)*OCUP1 + 

C(10)*OCUP3 + C(11)*OCUP7 + C(12)*OCUP8 + C(13)*OCUP9 

 

Táboa 43:  Resultados da estimación do modelo Probit. 

 

Dependent Variable: XORNADA 
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Sample (adjusted): 1 1874 
Included observations: 1874 after adjustments 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 
          
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
          
C 0.727757 0.184212 3.950658 0.0001 
EDADCOD 0.003924 0.003438 1.141434 0.2537 
PS2 0.148769 0.086581 1.718266 0.0857 
ACT3 -0.206464 0.111476 -1.852084 0.0640 
ACT4 -0.322003 0.144000 -2.236126 0.0253 
ACT5 -0.468002 0.137849 -3.395040 0.0007 
SITU1 -0.383070 0.175783 -2.179220 0.0293 
SITU7 0.771243 0.134276 5.743712 0.0000 
OCUP1 0.852947 0.185829 4.589958 0.0000 
OCUP3 0.519154 0.138534 3.747483 0.0002 
OCUP7 0.661541 0.246140 2.687656 0.0072 
OCUP8 0.372065 0.212157 1.753722 0.0795 
OCUP9 -0.522922 0.103858 -5.034957 0.0000 
          
McFadden R-squared 0.121435     Mean dependent var 0.810566 
S.D. dependent var 0.391958     S.E. of regression 0.368751 
Akaike info criterion 0.866788     Sum squared resid 253.0541 
Schwarz criterion 0.905190     Log likelihood -

799.1801 
Hannan-Quinn criter. 0.880935     Restr. log likelihood -

909.6429 
LR statistic 220.9256     Avg. log likelihood -

0.426457 
Prob(LR statistic) 0.000000    
          
Obs with Dep=0 355      Total obs 1874 
Obs with Dep=1 1519    
          
  

Fonte: Elaboración propia. 
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A capacidade predictiva do modelo é elevada  

%Prediccións correctas:83% 

Respecto ós resultados da estimación , o  signo positivo das variable 

PS2 indica que as mulleres que dispoñen de estudios secundarios ou 

superiores, teñen maior probabilidade de ter xornada completa.  Asa 

asalariadas do sector público, maioritariamente con xornada única, optan 

tamén pola xornada completa, xa que este lles permite compatibilizar a súa 

vida laboral e familiar.  

En termos de ocupación, tería un efecto positivo fronte a elección da 

xornada aquelas que ocupan labores técnicas,  traballos cualificados na 

industria, así como as directivas tanto na empresa privada coma na 

Administración Pública. Na outra banda, é dicir, con máis tendencia a xornada 

parcial, atopamos  as traballadoras non cualificadas, ben sexa na industria, 

como na agricultura, ademais destas traballadoras, inclúense neste grupo as 

empregadas de tipo administrativo e aquelas que ese atopan ocupadas na 

hostalería e no comercio.  

Por sectores de actividade na Agricultura, Industria, Construcción a 

tendencia xeralizada sería hacia a xornada completa,  mentres que os servizos, 

ben sexa públicos ou privados son os que indican unha maior probabilidade de 

estar contratadas a xornada parcial 

En definitiva, a maior nivel de cualificación e postos de maior 

responsabilidade, as mulleres empréganse con maior probabilidade a xornada 

completa. Asemesmo as empregadas dos servicios, de xeito máis acusado na 

hostalería e o comercio tenden a empregos a xornada parcial  
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Capítulo 5: 

Conclusións 

 

1. A baixa situación de partida do nivel educativo da poboación activa 

galega vai diminuendo, xa que experimentou unha evolución moi 

positiva, alcanzando niveis similares á media española no ano 2003, 

mellorando de este xeito o desenvolvemento da comunidade 

autónoma, que se ve corrixido coa incorporación ao mercado de 

traballo dunha poboación nova altamente cualificada. 

2. As elevadas taxas de fracaso escolar e unha educación secundaria 

non finalista e con pouca carga de profesionalidade, cuxo principal 

obxectivo é o paso á universidade. Fai  necesiario volver a deseñar 

os ensinos medios, con máis profesionalidade e orientadas ao 

mercado, convértese nun dos factores a considerar no deseño de 

políticas educativas, tanto a nivel rexional como do conxunto das 

rexións españolas. 

3. Da análise das taxas de actividade pódese constatar que: 

a. A taxa de actividade feminina é inferior en todas as provincias 

galegas ao conxunto nacional, sendo as más baixas as das 

provincias de Lugo e Ourense. 

b.  A pesar da progresiva incorporación da muller ao mercado de 

traballo, as diferenzas de 15 puntos entre as taxas de 

actividade masculinas e femininas no grupo 55-65 anos, 

mantéñense tamén na poboación máis nova de 25-54 anos, o 

cal sitúa a Galicia lixeiramente por baixo da media española. 

4. As mulleres ocúpanse principalmente en: 

a. actividades de Servizos e na Administración Pública, que 

absorben case o  70% do emprego feminino. 

b.  Destaca tamén que un 16,4% do emprego feminino 

desenvólvese en actividades de carácter científico e técnico, 
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bastante por encima do 10,7% que representan estas 

actividades para os homes.  

c. E importante sinalar que as mulleres van deixando de ocupar 

traballos non cualificados, o cal non sucede para os homes 

5. A perda de peso do sector agrario no emprego das mulleres e 

importante; mentres  o 17,5% das mulleres de máis de 55 anos 

ocúpanse no sector agrario, só o 1,7% das mulleres máis novas 

traballan no agro e na pesca. 

6. Tanto os homes como as mulleres galegas, chegan a os cargos 

directivos cando teñen mais idade e o xa teñen unha ampla 

experiencia. A diferenza por sexo atópase no tramo de idade de máis 

alto, os homes de 55 anos e máis que traballan en dirección 

representan case o 20% dos do seu tramo de idade, fronte ao 15% 

das mulleres.  Con todo, as mulleres van ocupando postos directivos 

tanto nas empresas como na Administración, se ben as mulleres  

ocúpanse máis que os homes no sector público (22% das mulleres 

galegas ocupadas estano como asalariadas do sector público, fronte 

ao 13% dos homes). 

7. A porcentaxe de traballadores independentes representa pesos 

similares para homes e mulleres, un 14% e un 15% respectivamente. 

Ademais, o emprego en cooperativas é testemuñal. 

8. O espírito emprendedor non parece moi diferente entre sexos para os 

mozos galegos, posto que para ambos representa pesos similares 

(2,5% mulleres, 2,9% homes). Con todo esta pequena diferenza 

agrándase a medida que avanzamos na idade; no grupo de 30 a 44 

anos o empresariado feminino representa un 4,1% do emprego 

feminino, a metade do que supón os empresarios homes para o 

emprego masculino (8,2%). En grupos de idade máis altos as 

diferenzas seguen sendo substanciais. 

9. As mulleres traballadoras galegas teñen contratos a xornada parcial 

nunha porcentaxe moi superior ao dos homes. Do total das mulleres 

ocupadas un 19% o son a xornada parcial, mentres que o peso da 
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xornada parcial para os homes só supón algo máis do 4%. En 

contrapartida o peso da xornada completa é máis alto para os homes 

que para as mulleres (96% fronte a 81%). 

10. Máis das ¾ partes dos ocupados a media xornada son mulleres 

(77.3% fronte a 22.7%) e cando queremos averiguar el porque, 

descubrimos que é a muller quen renuncia a unha xornada laboral 

máis ampla fronte ao home por motivo das obrigacións e coidados 

familiares, estas son as  razons das mulleres para non ter un traballo 

de xornada completa: 

a. A principal causa de non ter unha xornada completa é 

precisamente non habela atopado (38.5%). 

b. A segunda causa principal, con un porcentaxe de 17,5 %, é o 

coidado de persoas persoas (nenos, incapacitados, maiores, 

enfermos) xa que o 97.1% é realizado por mulleres fronte ao 

2.9% dos homes.  e obrigacións familiares e persoais. 

c. A tercera causa importante son outras obrigacións familiares 

ou persoais. (13,8%). 

11. A temporalidade é superior en 5 puntos para as mulleres que para os 

homes; os contratos temporais representan case o 34% do total para 

as mulleres e o 29% para os homes. Por outra banda, dos contratos 

indefinidos de carácter permanente son ocupados nun 57,7% por 

homes, por un 42,3% de mulleres. 

12.  Das mulleres que procuran un traballo, podemos afirmar que: 

a. O 44% das mulleres que buscan un posto de traballo teñen 

entre 30 e 44 anos, seguidas das máis novas: de 16 a 29 anos 

cunha porcentaxe do 34.3%.  

b. As mulleres ao incrementar a idade tardan máis tempo en 

atopar traballo, logo de cumprir os 45 anos levan máis de 2 

anos buscando emprego (13.5% e 18.3%) e ata máis de 4 

anos (31.7% e 30.4%). 
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c. No tramo de idade comprendido entre os 30 e 54 anos, hai o 

dobre de mulleres que de homes que non busca emprego. 

d. As mulleresde 45 a 54 anos nun 37.6 % pensan que non van a 

atopar traballo, mentres que a partires de 55 son aínda maís 

pesimistas, en un 47.4%, se ven nesta franxa dei dade pensan 

que por outras obrigacions familiares 59.8 %.  

13. Os resultados do modelo econométrico estimado, indican que:  maior 

nivel de cualificación e postos de maior responsabilidade, as mulleres 

empréganse con maior probabilidade a xornada completa. Asemesmo as 

empregadas dos servicios, de xeito máis acusado na hostalería e o comercio 

tenden a empregos a xornada parcial  
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