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Limiar
O obxecto fundamental deste estudio céntrase na análise en profundidade das
dinámicas familiares, do traballo non remunerado e dos usos do tempo na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Neste contexto, os modelos actuais tentan dar entrada a novos conceptos da
actividade económica así como á complexidade das actividades empresariais ou á aparición de
novos nichos de emprego motivados polos cambios sociais, económicos e tecnolóxicos.
De maneira particular adquire hoxe unha especial relevancia o estudo actualizado da
dimensión do mundo laboral, prestando especial atención a aquelas formas de traballo que non
gozan dunha valoración económica axeitada á súa representación. Dende esta perspectiva, a
metodoloxía da Conta Satélite permite abordar unha valoración económica íntegra do mercado
laboral.
Galicia, no referente ao mundo do traballo, encerra numerosas connotacións
tradicionais con repercusión económica non incluídas dunha forma clara dentro do sistema de
valoración xeneral da Contabilidade Nacional. O conxunto do traballo nos fogares está a ser un
factor moi parcialmente valorado a nivel monetario ou non valorado, aspecto crucial a avaliar a
través dunha metodoloxía rigorosa e sostible como a Conta Satélite.
Ademais, no país, contamos neste momento cun panorama lexislativo proclive para
avanzar neste terreo de recoñecemento do valor integral do traballo e da súa significación
económica. Así, o marco comprendido na Lei 2/2007, de 28 de marzo, do traballo en igualdade
das mulleres de Galicia, invita a avanzar nesta dirección. Esta lei é unha iniciativa lexislativa
para alentar e favorecer, en termos de igualdade, o acceso das mulleres ao mercado laboral
retribuído, considerando o traballo gratuíto doméstico que tamén está a realizar de forma
maioritaria.
A Consellería de Traballo ten entre as súas prioridades básicas o remate da
discriminación da muller no ámbito laboral e o cumprimento deste obxectivo require o
coñecemento, con perspectiva de xénero, do volume de emprego que existe en Galicia en cada
actividade económica, prestando especial atención a aquelas formas de traballo que non gozan
dunha valoración económica axeitada.
Á hora de articular as políticas de emprego a consellería non pode obviar que a
maior parte da poboación ve garantida a súa supervivencia e benestar a través de redes
familiares constituídas maioritariamente por mulleres; sen embargo os sistemas económicos
presentáronsenos tradicionalmente como autónomos, ocultando así esa actividade, base
esencial da forza de traballo. O importante non é tanto que permanecese oculto o traballo
doméstico en si mesmo, senón a vinculación que mantén coa produción.
Esta análise que presentamos permite agora coñecer a “CARGA GLOBAL DE
TRABALLO” que desenvolven os traballadores e traballadoras segundo o sexo ao que
pertencen, carga que ten unha incidencia definitiva na posición que homes e mulleres asumen
no mercado laboral, ao menos nos seguintes aspectos: no acceso ao traballo remunerado, na
empregabilidade das mulleres, na necesidade de contar con medidas específicas de apoio á
conciliación dos tempos de vida, no desenvolvemento da carreira profesional, nas posibilidades
de reciclaxe profesional e de formación ocupacional, na participación en órganos de
representación, na posibilidade de ocupar postos de decisión, na precariedade laboral, na
brecha salarial, na aparición de enfermidades profesionais, así como na accidentalidade.
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En definitiva, a valoración económica do traballo non remunerado é fundamental para
modificar a súa percepción social e alcanzar a igualdade no seu reparto. Todo iso permitiranos
conseguir esa igualdade a través da necesaria coordinación entre a distribución do traballo
remunerado, as necesidades de atención ás persoas dependentes e o reparto igualitario dos
recursos políticos, económicos e sociais destinados á poboación.
Para a Consellería de Traballo e o Goberno de Galicia a resposta desigualdade non
se encontra soamente na chamada “conciliación da vida laboral e familiar”, pois non se trata só
dun cambio nos tempos de traballo nin do repartimento do emprego.
A proposta ten que ir moito mais alá que un asunto de horas pois é algo mais que un
reconto das achegas dos homes e das mulleres. Todo iso de cara ao establecemento de
medidas que permitan e faciliten o acceso, a permanencia e a consolidación das mulleres no
mercado laboral o que provocará directamente o desenvolvemento do tecido produtivo, o
cambio estrutural e o crecemento económico, que sitúe á sociedade galega entre as
sociedades democráticas avanzadas do século XXI.

Ricardo Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
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Introdución
Benestar e familia
A importancia dos
estudos sobre uso
do tempo dos fogares
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No ámbito da ciencia económica son cada vez máis numerosas e influentes as voces
que salientan as insuficiencias dos instrumentos comunmente usados no canto de estimar o
crecemento económico dun país, tradicionalmente medido en termos de produción material e
non de benestar. Os argumentos dos premio Nobel (ou máis propiamente dos economistas que
recibiron o “premio do Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel”),
Amartya Sen (en 1998) e Joseph Stiglitz (en 2001), aos que é necesario engadir o máis
recentemente premiado Paul Krugman (2008), alentaron as reflexións doutros científicos
sociais –en algúns casos xa feitas explícitas con anterioridade- e de lideres de opinión e
políticos que viñan cuestionando a idoneidade do PIB como instrumento de medida, por non
reflectir adecuadamente os cambios que afectan ao benestar nin, xa que logo, permitir
comparar correctamente a calidade de vida nos diferentes países.
Non sorprende por iso que desde instancias políticas ao máximo nivel se estean a
promover comisións de estudos, como é ben coñecido o encargo do actual xefe de estado
francés a J. Stigliz, para determinar os instrumentos que midan o benestar e a calidade de vida,
e teñan en conta aspectos como a degradación do medio ambiente ou a desaparición dos
recursos naturais.
Para este recoñecido economista, a construción de instrumentos de medidas
complementarias aos índices actuais non se traducirá soamente nun impacto sobre as
estatísticas francesas –como se prevé suceda no caso de referencia-, se non tamén sobre as
doutros países. Afirmación que non resulta difícil de aceptar pois se sabe ben que, alén do
alcance teórico e metodolóxico das propostas a presentar por J. Stigliz, a necesidade de contar
con series homologables a nivel internacional terminaría por impor a súa lóxica.
Trátase así, como se recoñece, de encarar un reto difícil pero non imposible; angueira
que ven ocupando a científicos e investigadores de diversos campos de coñecemento e na que
tamén se involucran institucións de máximo nivel internacional, como é o caso das NN.UU
apoiando a elaboración do índice de desenvolvemento humano (IDH) que ven publicando
desde 1990 o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), e que se ben
se cuestiona hoxe polas limitacións de que adoece, significou un avance de extraordinario
interese. Lembremos que o índice de desenvolvemento humano (IDH) determina o progreso
dos diferentes países respecto a varias dimensións clave como a esperanza de vida, o acceso
á educación, á sanidade ou a un nivel de vida adecuado. Non se miden circunstancias como o
respecto aos dereitos humanos ou o nivel de democracia no país, pero si a correlación entre o
crecemento económico e o benestar dos cidadáns.
A ninguén se lle escapa que o mesmo concepto de benestar é susceptible de variadas
interpretacións, como de feito se pon de manifesto no desenvolvemento do traballo.
Reteñamos agora, de momento, que a elección polo PNUD de termos como desenvolvemento
humano, coa decidida atención posta sobre o adxetivo humano, non é neutra. Implica adoptar
unha concepción da noción de desenvolvemento que supera os aspectos estritamente
económicos. Este índice composto é unha media simple de tres índices que refliten os
resultados dun país en materia de saúde e lonxevidade (medidos pola esperanza de vida ao
nacer), educación (medida segundo a alfabetización de adultos e a matriculación total nos tres
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niveis, primario, secundario e terciario) e nivel de vida (medido polo PIB “per cápita” en
termos de paridade de poder adquisitivo).
Admítese hoxe, o que significa un paso adiante con respecto o IDH, que un contorno
de liberdades públicas, de respecto colectivo e de redución dos niveis de desigualdade e
exclusión social encerran aspectos de especial relevancia para o benestar e a calidade de vida.
E así se reflite, a partir da década de 1990, na elaboración de índices complementarios ao
1
Índice de Desenvolvemento Humano, como o Índice de Liberdade Humana (1991-1993) . E,
cabo diste, o Índice de Pobreza de Capacidade (1996) e o Índice de Pobreza Humana (IPH,
1997), despois derivados no IPH-1, Índice de Pobreza Humana para Países en
2
3
Desenvolvemento , e IPH-2, Índice de Pobreza Humana para Países Desenvolvidos ,
elaborados a partir de 1998. Indicadores que pretenden reflectir a distribución do progreso e a
4
carencia de privacións colectivas, e que consideran diferentes variables .
Observáse así como, a pesar da vixencia do enfoque neoclásico nos manuais de
economía e a persistencia de moitos economistas na teima do carácter obxectivo da renda per
cápita, cada vez vaise abrindo paso a convición de que a súa obtención depende de
complexos e cuestionables procedementos de avaliación. Mesmo desde o campo da estatística
son cada vez máis as voces que reclaman o emprego de ferramentas conceptuais e analíticas
precisas que permitan a incorporación dunha perspectiva de xénero nas distintas etapas da
produción estatística. Aspecto este de especial significación, ademáis, nun traballo das
características como o que aquí abordamos.
Deixamos apuntado como, nas últimas décadas, a necesidade de superar unha
perspectiva meramente economicista chegaba aos organismos internacionais, e como se foran
introducindo medicións sintéticas de desenvolvemento global dun país que faciliten aos
políticos a toma de decisións e, asemade, favorezan o traballo dos técnicos encargados da
súa aplicación. Cómpre sinalar que a elección dunhas variables ou outras, e os procedementos
de ponderación correspondentes, producen cambios na distribución dos fondos, polo que
deben gozar dun amplo consenso.

1

Publicación que se abandonou probablemente a causa das presións gobernamentais de países que no saían

ben parados no índice.
2

O IPH-1 mide a privación en canto ás mesmas dimensións de desenvolvemento humano básico que o IDH. As

variables utilizadas son a porcentaxe de persoas que se estima que morrerán antes dos 40 anos de idade, a
porcentaxe de adultos analfabetos e a privación no tocante ao aprovisionamento económico xeral -público e
privado - reflectido pola porcentaxe de

poboación sen acceso a servizos de saúde e auga potable e a

porcentaxe de nenos con peso insuficiente.
3

O IPH-2 centrase na privación nas mesmas tres dimensións que o IPH-1 e nunha adicional, a exclusión

social. As variables son a porcentaxe de persoas que se estima que morrerá antes dos 60 anos de idade, a
porcentaxe de persoas cuxa capacidade para ler e escribir non é suficiente para ser funcional, a proporción da
poboación que é pobre de ingreso (cun ingreso dispoñible inferior ao 50% da media nacional) e a proporción de
desempregados de longo prazo (12 meses ou máis).
4

A construción destes índices aparece nos diferentes Informes sobre o Desenvolvemento Humano.
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A superación da perspectiva “produtivista” alcanzou tamén ao tema da igualdade, como
adiantabamos, debido ao cada vez máis xeralizado convencemento de que no proceso de
modernización xoga un papel central a igualdade de dereitos xurídicos e sociais por parte de
ambos sexos. Para realizar unha achega cuantitativa a este aspecto, contamos co Índice de
Desenvolvemento da Muller, calculado ata 1995 e substituído desde 1996 polo Índice de
Desenvolvemento Humano Relativo ao Xénero, o Índice de Potenciación da Muller, realizado
ata 1995 e sustituído desde 1996 polo Índice de Potenciación de Xénero.
Un traballo como o que aquí se presenta, que persigue o obxectivo de analizar o
traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata, determinando
a participación do conxunto da poboación en tódolos procesos produtivos, incluíndo, xa que
logo, os que se consideran á marxe do seu referendo no mercado, non se pode substraer á
problemática que suscita a medición do benestar; cando por outra parte a propia medición diste
conten elementos de necesaria referencia na elaboración de plans de desenvolvemento
económico e social que inciden decisivamente na dinámica familiar. Velaí a nosa teima en
presentar a cuantificación do desenvolvemento humano desde unha perspectiva que non se
limite a entender o benestar como a simple expresión do crecemento da renda per cápita.
Tema no que, como xa vimos sinalando, contamos con achegas teóricas diversas.
Nesta dirección, ademais dos xa anteriormente citados A. Sen, J. Stigliz ou P.
Krugman, cómpre salientar o labor de científicos sociais que dedicaron unha parte importante
da súa actividade ao estudo da conceptualización e medición do benestar, como é o caso do
igualmente premio Nobel de Economía en 1994 John Harsanyi ou de eminentes filósofos como
John Rawls. Son asemade importantes as críticas metodolóxicas realizadas por A. C. Kelley
(1991) e M. Ravaillon (1997), referidas ao tipo de índices que se acostuman empregar para
medir a calidade de vida e o desenvolvemento sostible. Preocupacións das que, cómpre
recordar, se están a facer eco desde o campo institucional, os informes e publicacións de
Nacións Unidas, da Organización Mundial da Saúde e do Banco Mundial. Neste último
organismo, o alento do PNUD levouno a ir introducindo de paseniño indicadores sobre
desenvolvemento humano nos apéndices estatísticos dos seus informes.
Dos autores anteriormente citados, o que posiblemente máis influencia ten sobre os
estudos empíricos acerca do benestar é A. Sen. As reflexións teóricas expresadas a partir do
su artígo “Equality of What?”, non só lle levan a cuestionar que a utilidade sexa a definición
última do estándar de vida, se non que sustentan a súa teima na necesidade de ter en conta
medidas de dispersión das variables empregadas e non só o seu valor medio. As novas
propostas deste economista poñen especial énfase no carácter instrumental do acceso a bens
e servizos, entendido como un medio para poder alcanzar unha realización individual que se
identifica coa calidade de vida. Este enfoque pódese concretar en torno a catro grandes eixes:
x

A participación do conxunto da poboación nos procesos produtivos, a través do
acceso ao emprego e a renda.

x

A xustiza social, materializada na igualdade xurídica sexa cal sexa o sexo ou
calquera outra característica social, cultural ou relixiosa.
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x

A sustentabilidade dos procesos de desenvolvemento tendo en conta as
xeracións futuras.

x

E o control das persoas sobre o seu destino, o que a súa vez implica liberdade
e participación nas decisións políticas que lles afectan.

A medición do benestar, como tamén sabemos, pola súa propia complexidade implica
necesariamente contar coas apartacións que se realizan desde campos de coñecemento como
a demografía, a análise económica, a socioloxía ou a estatística, sen deixar de salientar a
contribución, realmente decisiva, que se ven realizando desde outro campo de coñecemento
como o que, no eido académico, se corresponde cos así denominados “estudos de xénero”. As
achegas teóricas realizadas desde os estudos das mulleres, primeiro, foron determinantes no
tocante a cuestionar as limitacións do paradigma da economía neoclásica, xeralmente
admitido, que apuntaban claramente á mesma concepción de actividade económica.
Cómpre recordar unha vez máis en qué medida a ciencia económica, e de maneira
particular as estatísticas económicas, se viñan ocupando preferentemente da economía de
mercado, excluíndo así unha parte importante da produción realizada á marxe do mesmo,
como é o caso que aquí se aborda da orixinada nos fogares. Cando precisamente os bens e
servizos producidos no fogar son básicos para a subsistencia e o benestar da poboación no
seu conxunto e asemade para a propia existencia da economía de mercado.
Pero se ben, na súa maior parte, as actividades domésticas afectan bens e servizos de
maneira directa, que son claramente susceptibles de ser intercambiados no mercado laboral,
considerouse que estas mesmas actividades, levadas a cabo no marco dunha relación social
determinada –a familia-, non son obxecto de ningún intercambio mercantil e se caracterizan
pola súa gratuidade. Reflíteo ben a socioloxía do traballo, que omite a súa consideración como
pertencentes a algunha forma de traballo, agrupándoas baixo a denominación de "tarefas
domésticas". Incluso clasificase ás mulleres que se dedican exclusivamente a ditas "tarefas"
entre o grupo laboral de "inactivos", ao igual que xubilados e estudantes.
Agroma na interpretación anterior a dicotomía “valor de cambio/valor de uso”, que
caracteriza a produción de certas actividades económicas. Mentres que as primeiras non
presentan problema algún á hora de ser valoradas, pois o propio valor de cambio da súa
produción serve de referencia para a súa valoración, no segundo tipo de actividades, as que
xeran como output un valor de uso, encontran dificultade para medir con claridade o valor da
súa produción. Intento que si abordaría a chamada Nova Economía da Familia (NEF), co nóbel
Gari Becker á cabeza, que empeza na década de 1960 a ocuparse desta cuestión.
A NEF considera á familia como unha pequena empresa, que ten como actividade
principal producir bens domésticos; incorporando así a función de produción doméstica como
unha relación de inputs a outputs. O papel de empresario nesta empresa está reservado, na
maioría dos casos, á muller aducindo dúas explicacións que derivan dun razoamento
económico e outro biolóxico. No económico, o custo de oportunidade das mulleres (entendido
como o salario que poderían percibir no mercado de traballo a cambio da súa forza laboral) é
inferior ao dos homes. E esta menor remuneración explicase, a súa vez, pola menor
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cualificación das mulleres, o que tamén xustifica uns salarios inferiores aos percibidos polos
homes. No biolóxico, xustificase o papel protagonista das mulleres na casa pola súa maior
eficiencia nos labores domésticos.
A brecha aberta por G. Becker tería continuación no terreo da microeconomía, en
métodos de medición da produción doméstica baseados no input (como o método do custo de
oportunidade, do custo de substitución ou do custo dos servizos) e de métodos baseados no
output, que pese as súas limitacións explicativas contribuirían a considerar o traballo doméstico
como produtivo e susceptible de ser cuantificado, se ben subsistiría o problema de establecer
un valor da produción doméstica que permita contabilizar a súa contribución ao PIB.
Figura de maneira especial no haber do movemento feminista o empeño en elevar ata
organismos internacionais de signos diversos a necesidade e o interese de recuperar a
produción realizada nos fogares, tanto pola súa significativa contribución ao benestar social e
económico como pola súa estreita relación coa economía de mercado. Desta maneira nacen as
chamadas Contas Satélite da Produción Doméstica (CSPD), que expanden as fronteiras
tradicionais da produción, para o que é fundamental contar cun exhaustivo coñecemento dos
usos do tempo nos fogares.
A Conta satélite da Produción Doméstica (CSPD) recolle fundamentalmente o traballo
non remunerado realizado nos fogares relacionado con aquelas actividades que constitúen
“produción” nun sentido amplo do termo; favorecendo así a visibilidade da produción non
mercantil que non queda incluída nas estatísticas oficiais.
As Contas Nacionais “estendidas” –que inclúen tanto a produción de mercado como a
produción doméstica- ofrecen unha perspectiva distinta á que habitualmente ofrece o Sistema
de Contas Nacionais, tanto da realidade como do desenvolvemento económico; sendo esta
nova achega metodolóxica de especial importancia en estudos económicos a longo prazo ou
en estudos comparativos de diferentes economías. Un fito neste proceso márcao o Informe das
Nacións Unidas sobre a Década da Muller (1985) e continúase no Cumio Mundial sobre o
Desenvolvemento Social de Copenhague (1995) e na Cuarta Conferencia Mundial das Nacións
Unidas sobre a Muller en Beijing (1995). Tamén o Informe do Programa das Nacións Unidas
para o Desenvolvemento de 1995 dedicado ao traballo das mulleres no mundo, pon en
evidencia a necesidade de incorporar ás contas económicas o traballo non remunerado.
Todo o anterior foi conducindo a que o Sistema de Contas Nacionais de 1993 (SCN) e
posteriormente o Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais de 1995 (SEC)
(EUROSTAT 1996) definan, incorporen e recomenden a elaboración dunha CSPD dos fogares
como parte das chamadas contas satélite.
Os intentos de elaboración de CSPD leva a diversos institutos de estatística e centros
de investigación a desenvolver numerosos estudos orientados á elaboración dalgún tipo de
medición e valoración da produción doméstica. A ausencia dunha normativa harmonizada que
permitira comparacións posteriores levou á Oficina de Estatísticas da Unión Europea
(EUROSTAT) a promover un proxecto para desenvolver unha metodoloxía de elaboración da
CSPD dos fogares. A realización do proxecto recaeu no Instituto de Estatística de Finlandia,
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publicándose en 1999 baixo o título de Proposal for a Satellite Account of Household
Production (Varjonen et al. 1999), sendo a súa última versión de 2003, co título Household
Production and Consumption.Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts
(EUROSTAT 2003).
A existencia de boas enquisas de usos do tempo desvelouse tarefa prioritaria, xa que
as Enquisas sobre Uso do Tempo (ENUT) permiten coñecer a organización social dos tempos
da poboación segundo grupos de idade, o que debe contribuír ao deseño de políticas públicas
que atendan ás demandas específicas de mulleres e homes en aras dunha mellor calidade de
vida co que implica de consecución de verdadeira equidade de xénero. Pois, evidentemente, se
sabe que as inequidades de xénero se evidencian nos usos do tempo, particularmente o
dedicado ao traballo remunerado e non remunerado, o que é consecuencia da asignación de
traballo no fogar. De aquí xorden, como traballos e informes de carácter xeral están xa a
demostrar con sólidos datos empíricos, situacións de desvantaxe para as mulleres
estreitamente vinculadas co empobrecemento e/ou vulnerabilidade, pois a súa dedicación ás
actividades non remuneradas as priva, en maior medida, de ingresos e tempo. Ademais de
provocar que se subestime a súa contribución ao benestar da poboación.
Un dos principais obxectivos da ENUT é medir o traballo non remunerado e valorizar o
tempo libre. Nesta perspectiva, as políticas públicas que podan relacionarse ou tomar como
insumo esta fonte de información poden ser, en primeiro lugar, a conciliación entre o traballo
remunerado e non remunerado, un tema no que as inequidades de xénero son máis evidentes.
Por outro lado, non se lle deu suficiente importancia á ocupación do tempo libre (cando se ten),
o dereito a telo e de usalo libremente como un factor determinante para a saúde física e mental
das persoas.
Coñecer o valor do traballo non remunerado e a quen o realizan, ademais de facer
visible a gran contribución das mulleres, permite analizar o funcionamento da economía
doméstica, o consumo privado e as interaccións entre o sector público, o mercado e a
produción doméstica. Como deixamos implícito ao falar de calidade de vida e dereitos
humanos, ter maiores cotas de liberdade no uso do tempo é un elemento imprescindible na
consecución do benestar. E isto mesmo implica “ter tempo” e acceso ao descanso, á
recreación, á cultura, ao deporte, ao entretemento, tempo para a vida persoal. Non sorprende
que a énfase se poña nas mulleres, xa que a desigualdade na distribución de tarefas xerou que
estas teñan unha carga global de traballo superior á dos homes, polo que teñen menos tempo
libre para empregalo en proveito da súa propia persoa.
Nun traballo das características do que presentamos, a teima da necesidade de contar
coas estatísticas precisas constitúe unha necesaria primeira esixencia. No texto precedente
quixemos salientar, nun recorrido necesariamente sintético, a complexidade que encerra a
medición da categoría “traballo”, remunerado ou non remunerado, e a súa íntima implicación co
benestar de homes e mulleres. Se insistimos no tema das estatísticas é por que, con Carmen
Alcalde, anterior directora do INE, coincidimos en salientar que o “estado das estatísticas dun
país reflite a súa realidade e os valores asumidos pola sociedade”. Resulta evidente,
lémbranos Alcalde e teima Pazos Morán (2006) , que para que algo se mida alguén ten que
estar interesado en medilo. E velaí o problema. Porque a elaboración de estatísticas require
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unha gran cantidade de recursos e da colaboración dos diferentes organismos oficiais
encargados de elaboralas.
Os logros nesta dirección son xa importantes, podéndose falar da existencia dun
importante consenso nos organismos internacionais (NN.UU, OIT, UE) sobre as necesidades
estatísticas que se derivan da consideración das metas de igualdade de xénero. A este
respecto sinalemos que xa na década de 1980, debido á constatación de que as estatísticas
oficiais non proporcionaban información sobre a situación das mulleres, proliferaron as
publicacións de ‘estatísticas sobre a muller’, e progresivamente estas convertéronse en
estatísticas comparativas entre homes e mulleres. Axiña se comprobou que non bastaba con
publicacións específicas se non que era necesario levar a perspectiva de xénero ás estatísticas
oficiais.
Salienta nesta necesaria evolución o labor crucial da oficina de estatística sueca
(Statistics Sweden) que, xunto con algúns outros institutos de estatística dos países nórdicos,
proporcionou a súa experiencia, tanto á Unión Europea como a NN.UU, para estender as
5
reformas que estaban a levar a cabo no seu sistema estatístico . En 1994 o parlamento sueco
aprobou unha addenda á súa regulación das estatísticas oficiais ditando que ‘As estatísticas
oficiais referidas a individuos deben desagregarse por sexo a menos que exista unha razón
especial que o impida’. Ao ano seguinte, a Plataforma de Acción aprobada no Congreso Sobre
a Muller de NN.UU, que se celebrou en Beijing, adoptou xa esta medida como un dos
obxectivos a perseguir en tódolos países: ‘Asegurar que as estatísticas referidas a individuos
se recollan, procesen e analicen presentándose por sexo e idade, e que reflitan os problemas,
asuntos e cuestións relacionadas con homes e mulleres na sociedade’ (parágrafo 206(a) da
Plataforma de Acción).
Esta perspectiva, implicaba asumir que para avanzar na igualdade non basta coas
chamadas ‘políticas de igualdade’ se non que hai que cambiar a corrente principal das políticas
públicas (idea que se acuñou como ‘mainstreaming’ ou transversalidade). Para este fin faise
preciso que as estatísticas públicas incorporen tódolos aspectos da realidade, o que en boa
medida é incidir, na transversalidade de xénero das estatísticas oficiais. Este avance, definido
por Lorraine Corner (2005) como ‘das estatísticas de xénero á inclusión da perspectiva de
xénero nos sistemas estatísticos’, tradúcese, segundo numerosos autores, en tres condicións
(Vanek, Joann,1999; Murgatroyd, Linda, 2000; Vanek, Joann,1999, Statistics Sweden, 2000):

5

x

Toda a información estatística referida a persoas debe ser recollida por sexo.

x

Tódalas variables deben ser analizadas e presentadas desagregadas por sexo,
sendo esta unha variable de clasificación primaria e transversal. O que significa
que non abonda con que os resultados se mostren desagregados por sexo
ademais de por outras variables. Antes ben, absolutamente tódalas táboas
deben ser desdobradas en dúas, unha para cada sexo.

L. Corner, 2005

19

x

Tódalas estatísticas deben incorporar a perspectiva de xénero: deben facerse
esforzos específicos para identificar os temas relevantes neste terreo e
asegurar que se recollan e se fagan públicos os datos que os reflitan.

Sendo especialmente importante contar cunha desagregación por sexo de tódolos
indicadores referidos a persoas, non abonda para analizar a desigualdade entre homes e
mulleres. Statistics Sweden, na publicación Engendering Statistics (Hedman B. et al, 1996),
sinala o obxectivo a acadar, formular os conceptos e definicións que reflitan a diversidade de
mulleres e homes e capten tódolos aspectos das súas vidas. A tarefa non é doada; na medida
en que, como insistiamos antes, para que xurda a necesidade de medir a desigualdade antes
hai que percibila. E iso é o realmente importante.
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Capítulo 1
Galicia 1950-2005,
cambio estrutural,
modernización
e converxencia
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1.1. O inicio do cambio estrutural.
Galicia, desde os anos medios do pasado século XX, ven experimentando un longo, lento
e desigual proceso de cambio estrutural, no tránsito dunha economía agraria tradicional a outra
dos servizos e, se ben nos últimos anos tan só, amosando unha inusitada emerxencia da
6
industria . As características non plenamente satisfactorias do proceso deveñen,
principalmente, do carácter esóxeno dos factores que lle dan pulo, que o son ata o punto de
que o mesmo cambio, con frecuencia, non merece a percepción social de avance senón que,
7
polo contrario, é afrontado desde actitudes de resistencia .
Este proceso de cambio estrutural comeza a manifestarse no desencoramento dos
8
abondosos excedentes laborais agrarios , ten o efecto de poñer en cuestión a viabilidade da
sociedade agraria tradicional, modificando as pautas de distribución da poboación ocupada na
agricultura e favorecendo, en compensación, a modernización das estruturas produtivas e a
9
mercantilización da produción agraria, a través incluso da emerxencia da agro-industria .
Unha fase de cambio agrario que vai desde a década dos 1950 ata mediada a dos 1970,
val dicir que entre os inicios da liberalización da economía española e a crise enerxética de
1973-1975, é dicir, que se produces como parte funcional do proceso de industrialización
español. En tal contexto ven implícito o aumento da poboación, a súa reubicación espacial
(urbanización) e a modificación das súas pautas de consumo, animando, cando menos
inicialmente, o aumento e a diversificación da demanda de produtos agropecuarios.
A agricultura de Galicia foi quen de responder a eses requirimentos, asumindo incluso unha
reorientación básica da liña de especialización gandeira. O proceso, ademais, foi abondo
intenso como para forzar a modificación do sistema de cultivos e a introdución masiva de
insumos de procedencia industrial, moi especialmente maquinaria e combustibles, así como
pensos para o alimento do gando. Desa maneira, nesta fase de transformación, a agricultura
galega xa non se limita a ser oferente de produtos gandeiros ou agrícolas, senón que tamén é
demandante de produtos industriais, ficando por iso inmersa nun proceso firme e sostido de
integración no contexto máis xeral da economía de mercado e modernización produtiva.
Como colofón desta experiencia de modernización das estruturas agrarias, e se ben a
evolución da sociedade rural segue sendo unha referencia principal, tamén se inicia en Galicia,
como no resto de España, a acentuación do proceso de urbanización da poboación. Así,é
preciso salientar que, entre os desprazamentos poboacionais que se producen durante ese
tempo en Galicia, ademais dos fluxos cara o exterior, tamén son relevantes os que se producen
6

FERNANDEZ LEICEAGA, X., LOPEZ IGLESIAS, E. (2000): Estructura económica de Galicia, Santiago de
Compostela (Laiovento).
7
BARREIRO GIL, M.J. (2009): “Galicia/Europa, 1955-2005. Medio século de cercanía”, en Revista Galega de
Economía, nº 17, extraordinario, pp. 27-40.
8
RODRIGUEZ GALDO, M.X. (1993): Galicia, país de emigración, Xixón, e (1995): O fluxo migratorio nos
séculos XVIII ó XX, Santiago de Compostela (Xunta de Galicia).
9
PEREZ TOURIÑO, E. (1977): “Dominación do capitalismo monopolista e cambios na economía galega”, en
Materiales, nº 5; DIAZ, C. (1979): “Agricultura y capitalismo en Galicia. O proceso de modernización da
agricultura galega”, en Revista Galega de Estudios Agrarios, nº 1; CABALLERO, A. (1979): “Unha avaliación do
proceso de modernización da agricultura galega”, en Revista Galega de Estudios Agrarios, nº 2.
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con destino en outras provincias de España e mesmo dentro da propia Galicia, como transvase
de man de obra desde o campo ata a cidade. Entre 1960 e 1970 abandonaron a aldea rural
cara as maiores concentracións urbana do país, galegas ou españolas, máis de 130.000
persoas, que representaban daquela o 29,15 por cento do total dos “emigrantes”.
O impacto demográfico destes movementos a nivel municipal é moi ilustrativo: durante a
década de 1960, dos 312 concellos daquela constituídos en Galicia 200 amosan unha dinámica
10
demográfica negativa . Na Galicia interior, principalmente, prodúcese un duro proceso de
axuste demográfico.
Non sería xusto non engadir aínda que só sexa unha referencia cativa ao aporte financeiro
que, en forma de remesas de aforro, representou para Galicia nesa época de que estamos a
falar a emigración. A urbanización e a modernización produtiva vinculada a ela, basicamente a
11
través do sector da construción, tiveron aí unha fonte de financiamento principal .
En calquera caso, e a modo de baremo sintético, entre 1960 e 1973 o volume do produto
interior bruto de Galicia dóbrase e, en termos por habitante ascende desde o 70,51 por cento
da media española en 1960 ata o 74,09 por cento da mesma en 1973. Hai, pois, crecemento e
converxencia. Se non se divide entre o número de habitantes, Non obstante, o produto interior
bruto en Galicia é unha parte cada vez menor do español, desde a cota máxima do 6,1 por
cento acadada a fins da década dos cincuenta ata a mínima, do 5,6 por cento, que se rexistra a
12
fins da dos sesenta. En consecuencia, Galicia crece, pero España máis .
Por outra parte, a distribución territorial da renda naquela España era moi desigual: en 1960
a renda per cápita da rexión que a tiña máis baixa (Estremadura) era nada máis que o 42,36
por cento da de aquela outra que a tiña máis alta (Madrid); a situación mellorara ben pouco en
1973, pois a renda per cápita da mesma Estremadura, que máis dunha década despois seguía
sendo a rexión que a tiña máis baixa, seguía a ser só o 43, 83 por cento daquela outra
comunidade que a tiña máis alta, se ben agora non era, aínda que fora por pouco, a de Madrid
senón a do País Vasco. Polo que fai a Galicia neste tipo de comparanza á sinalada mellora en
catro puntos porcentuais, hai que lle contrapoñer o feito de que seguía sendo a terceira
13
comunidade pola cola no ranking das españolas . Son os matices que fan complexa a
avaliación do período. Agocha desequilibrios e arritmias.
O encadre integrado de Galicia en España, e o mesmo resultaría de facelo con respecto ao
14
conxunto europeo , induce a unha avaliación non de todo positiva. En calquera caso, é o
10

O Instituto Nacional de Estatística caracteriza como concellos cunha dinámica demográfica regresiva ós que,
nun período delimitado, perden máis dun 3 por cento da súa poboación, progresiva si a ganan en máis desa
proporción, ou estática si perden ou ganan menos habitantes dos que sinala esa porcentaxe.
11
BARRAL, A: O aforro e a inversión na Galicia, (inédito), recollido por BEIRAS TORRADO, X.M. (1972): O
atraso económico de Galicia, Vigo (Galaxia), pax. 222 e ss., elaborando varios cadro estatísticos sobre a contía
e evolución dos depósitos galegos na banca e nas Caixas de Aforros entre 1964 e 1971. Para o conxunto de
España e o período 1959-1969, as remesas da emigración supuxeron, como media anual, arredor do vinte por
cento do déficit da balanza comercial; ver MARTINEZ SERRANO E. et ali.(1982): Economía Española, 19601980. Crecimiento económico y cambio estructural, Madrid (Hummer).
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tempo en que en Galicia se inicia un proceso de cambio estrutural que, como viamos, deixa
pegadas nas estruturas produtivas e mesmo nas demográficas.
1.2. O colapso e a “transición galega”.
Con todo, a experiencia ficou truncada a comezos da década dos 1970. Daquela, a raíz
dunha suba repentina e extraordinaria dos prezos do cru de petróleo, a economía europea
padeceu unha súpeto desaceleración. O produto interior bruto europeo (OCDE Europa), que
15
crecía a unha taxa porcentual anual de 6,3 puntos en 1973, decrecía a unha de -0,4 en 1975 .
O crecemento desta taxa tamén experimentou unha brusca freada en España, onde seguiría
16
descendendo ata 1985 . E Galicia, inevitablemente, aínda que sexa certo que con efectos
menos extremos, seguiría a mesma senda: o produto interior bruto, medido en pesetas
constantes de 1970, aínda aumentara un 56,69 por cento entre 1971 e 1981, pero na década
17
anterior (1961-1971) o aumento fora do 103,39 por cento . Pero neste punto resúltanos máis
ilustrativa, cando menos con respecto á argumentación que vimos seguindo, a súpeto creba
que se produce nos saldos migratorios intercensais ao pechárense os mercados laborais
europeos para os galegos e producirse, en senso contrario ao que sempre fora, o retorno de
18
moitos destes ao país como desempregados .
En contrapartida, ao producirse a interrupción dos fluxos migratorios nunha circunstancia
económica adversa tamén para a país, a taxa de paro que na España de 1977 acadaba aínda
escasamente o 5 por cento, ascendera por enriba do 21 por cento en 1984. En Galicia ese
salto producíase desde un nivel incluso inferior ao 2 por cento en 1977 ata máis do 12 por
19
cento en 1984 . En termos relativos a taxa española de paro multiplicarase por algo máis de
catro entre eses anos referenciais; a de Galicia multiplicábase por sete.
Velaí como pechaba bruscamente un período de crecemento económico no entorno de
Galicia, que fora tan longo e intenso que levara a falar dunha xeira milagrosa. O colapso
enerxético púxolle o remate. Agravándose as súas consecuencias en España por coincidir o
cambio das circunstancias económicas coa derradeira crise política do réxime franquista, ás
portas do seu fin. E se ben é certo que unha conxuntura política tan axitada como a que entón
se desencadeou en España veu agochar algo o devalar negativo da economía, isto seguiu
20
producíndose de maneira acelerada e fonda . Durante o período 1973-1983 prodúcese en
España e Galicia unha interrupción da dinámica do crecemento económico de tal envergadura
que representa un verdadeiro colapso.

15
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18
RODRIGUEZ GALDO, M.X. (1995): O fluxo migratorio nos séculos XVIII ó XX, cit., páx. 118.
19
CAIXA GALICIA (1986): A economía galega. Informe cero, A Coruña, páx. 35.
20
SOTO, A. (2005): Transición y cambio en España, 1975-1996, Madrid (Alianza Editorial), espe. Pp. 326 e ss.
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Será preciso agardar á constitución dun goberno apoiado por unha ampla maioría absoluta
(o presidido por Felipe González, en 1982), nunha conxuntura política, pois, máis serea e
estable, para adoptar políticas económicas decididas contra a crise que, no caso español igual
que no galego, tiveron como frontispicio a chamada “reconversión industrial”: a necesidade de
proceder á substitución do aparello produtivo enerxeticamente ineficiente e, á vista dos
cambios que tamén os demais países encetaban, atrapado nunha perda rápida e intensa de
competitividade.
En Galicia ficaban nesa situación sectores industriais e empresas relativamente intensivos
en traballo, como era daquela o caso da construción naval, de maneira que a reconversión
industrial tivo o impacto inicial dunha ampla destrución de emprego: a taxa de paro en Galicia
en 1984 ascendía ao 11,6 por cento, cando en 1981 apenas chegaba ao 6 por cento. En
Galicia en 1984 hai 131.800 parados, cunha distribución sectorial que avisa da natureza do
sistema económico que os soporta: na agricultura o 3,71 por cento, na industria o 15,02 por
cento, na construción o 19,5 por cento, nos servizos o 21,01 por cento. Queda sen clasificar o
40,74 por cento que falta. Velaí, por certo, unha última constatación do cambio estrutural que
se producira nas dúas décadas anteriores. E a estas observacións é preciso engadir algunha
outra para sinalar que tamén se están producindo cambios na configuración do mercado de
traballo, non só por causa da evolución da oferta e a demanda de postos de traballo, senón
tamén debido á evolución demográfica do país e mesmo a esa reorientación da que falamos
21
máis atrás .
Na década dos 1980, no contexto daquela transición política que xa permitira, en 1978,
aprobar unha Constitución democrática, producíronse en e para Galicia cando menos dous
feitos transcendentais que permitiron mudar de raíz as condicións en que se define e executa a
política económica, tanto en Galicia como en España. O primeiro deles é, en 1981, a
aprobación do Estatuto de Autonomía, que inclúe, como é obvio, a institucionalización dun
goberno propio, obrigado a establecer obxectivos específicos de crecemento económico e
cohesión social. Por primeira vez na súa historia, Galicia adquire personalidade política e
xurídica que a volve quen de trazar as liñas estratéxicas dunha política económica
diferenciada, axustada ás necesidades igualmente diferenciadas da súa realidade económica e
social.
O segundo feito transcendente é a integración de España na Unión Europea, coincidindo
ademais co momento en que se inclúen na Acta Única as políticas de cohesión económica e
social, que implicaron a aplicación dos chamados Fondos Estruturais (Fondo Europeo de
Orientación e Garantía Agrícolas,
Fondo Social Europeo e o Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional), ao obxectivo de achegar as rendas por habitante entre os
diversos países e rexións europeas.
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Os estudios sobre a evolución do mercado de traballo en Galicia e en España desde mediada a década dos
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1.3.
Crecemento, modernización e converxencia
Estes acontecementos ofreceron unha nova conxuntura para o crecemento económico, a
modernización produtiva e a converxencia territorial. No esquema da política rexional
22
comunitaria Galicia foi cualificada como Rexión Obxectivo 1, é dicir: de atención preferente
por parte da Unión Europea, dado o seu retraso relativo, para dirixir cara esta cuantiosos
recursos co aquel de, a través das correspondentes inversións, lograr o achegamento da renda
por habitante de Galicia á media da Unión Europea. Os fondos europeos podían chegar a
cubrir o 75 por cento das inversións promovidas conxuntamente pola propia Unión Europea, o
Goberno de España e a Xunta de Galicia.
Entre 1986 e 2006 Galicia recibiu por eses conceptos 12.895 millóns de euros, é dicir:
23
arredor de dous billóns de pesetas . Non parece preciso esforzarse por resaltar que se trata
dunha cifra importantísima. Representa o 11,7 por cento do que recibiu polas mesmas razóns
España enteira. Só supera a Galicia na distribución a comunidade autónoma de Andalucía, que
24
acada o 23,3 por cento do total .
A consecuencia de semellante esforzo inversor foi o aumento do produto interior bruto por
habitante, que nos val de indicador para ponderar a evolución económica do país. O seu
crecemento, en termos absolutos, é ininterrompido e notable durante o longo período que vai
de 1955 a 2005, malia a relativa moderación do ritmo de crecemento rexistrado entre 1975 e
1996, debido a causas e razóns xa explícitas máis atrás. A partir dese último ano o produto
interior bruto de Galicia, xa en euros, experimenta o crecemento que se representa no seguinte
gráfico:
Gráfico 1: Galicia produto interior bruto, 1995-2005
(Millóns de euros constantes de 1995)
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O número extraordinario da Revista Galega de Economía xa reiteradamente citado está dedicado
monograficamente á avaliar o impacto da política rexional comunitaria en Galicia.
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sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas. Ambos documentos, conxuntamente recompilan e
ordenan unha abondosa e interesantísima información sobre a evolución do chamado Estado das Autonomías.

27

A diferenza obvia entre as pendentes das liñas representativas para os períodos 19551975 e 1995-2005 evítanos o facer novos cálculos para poñer de relevo que as taxas de
crecemento do produto interior bruto son ben máis moderadas no segundo caso. Xa non
estamos na xeira das “milagres”. Nin nós, nun España, nun o resto dos países europeos
integrados na UE-15. Pero para Galicia non hai aí consolo para a constatación de que só logra
un proveito relativo das políticas europeas de cohesión, dirixidas a buscar a converxencia en
renda entre as rexións europeas, nun sequera apoiándose no trato preferente que se lle dou ás
máis atrasadas, entre as que se atopaba. En 2005 o produto interior bruto por habitante de
Galicia (18.651 euros) só equivalía ao 80,74 por cento do de España (23.100 euros), e ao
79,36 por cento do da UE-25 (23.500 euros). E certo que entre 2000 e 2005 o PIB galego por
habitante aumentou nun 30,4 por cento, considerablemente por enriba da media española, que
foi do 24,2 por cento, e mesmo a UE-25, que foi do 16,9 por cento, pero insuficiente para
25
modificar a situación de partida : entre as rexións españolas Galicia ocupaba aínda o décimo
cuarto lugar na orde que esa variable podía marcar.
En realidade, para este período, 1995-2005, a converxencia en produto interior bruto por
habitante entre as diversas comunidades españolas con respecto á media europea, medida
como a variación que representa porcentualmente a variable sobre a referencia da UE-27 en
ámbolos anos, é moderada e con notables diferenzas entre estas. España e só unha das súas
comunidades (Cantabria), chegaron ao nivel da media en 2005 sen telo en 1995. Quedan por
26
debaixo desa cota nada menos que once sobre dezasete, entre estas Galicia .
27

Non obstante, en 2005, no contexto da revisión da Estratexia de Lisboa , na que a
evolución do produto interior bruto por habitante representa un indicador principal, procédese á
elaboración do Programa Nacional de Reformas de España, o que se contempla a participación
das Comunidades Autónomas, e mesmo a posibilidade de que cada unhas delas elabore o seu
propio “programa” de modernización e crecemento. Todo isto viña precedido dunha declaración
do Comité das Rexións da Unión Europea no que se considera indispensable incorporar máis
decididamente a dimensión territorial, rexional e local, á aplicación da Estratexia de Lisboa para
que, en calquera caso, eses programas de modernización e crecemento non desatendesen os
28
requirimentos de equilibrio e cohesión territorial que, á vista dos resultados logrados en cada
29
país, debería ser un obxectivo reforzado .
25

Fundación BBVA (1997): “Renta Nacional de España y su distribución provincial. Síntesis. Panorama de
crecimiento económico 1960-1996. Comparación de las Comunidades Autónomas con la Unión Europea”.
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BARREIRO GIL, M.J. (Coord.) (2008): Galicia na Estratexia de Lisboa.Crecemento económico, modernización
e capacidade institucional. Amarca Galicia. Traballo redactado por encargo da Secretaría Xeral de Política
Exterior da Xunta de Galicia.
27
MONTALVO, A. (2005): “La Estrategia de Lisboa: de la política económica a la economía política”, en
Información Comercial Española, monográfico sobre 75 años de política económica española, pp. 505-529;
BARREIRO GIL, M.J. (2005): “La Estrategia de Lisboa. Estado de la cuestión”, en II Sesión del Foro de la
Ciudadanía: los retos del modelo social y económico europeo, Vigo (Fundación Alternativas).
28
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa: propuesta de
Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas del empleo de los Estados miembros, DO C 43,
de 18.02.205.
29
Para o caso de España eses resultados, xa comentados en liñas anteriores, tamén poden ser avaliados en
CAIXA DE CATALUNYA (2006): “La Estrategia de Lisboa: análisis del cumplimiento de sus objetivos por países
y por comunidades autónomas”, dentro do Informe sobre coyuntura económica, nº 111, XI. Tamén se pode
acudir a DE LA FUENTE, A. e ESTRADA, A. (2005): Indicadores de cumplimiento regional de los objetivos de
Lisboa. Metodología, fuentes y resultados, Madrid (Ministerio de Economía y Hacienda.
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En 2005 tamén se produce un cambio de goberno en Galicia que, neste novo contexto,
afronta a redefinición da política económica rexional coa redacción do Marco Estratéxico de
30
Converxencia Económica de Galicia 2007-2013 e, no seu marco, o Programa Operativo
31
FEDER-Galicia 2007-2013 , tendo como referencia, á súa vez, as Directrices Estratéxicas
Comunitarias 2007-2013, derivadas da revisión intermedia da Estratexia de Lisboa e dos
acordos acadados ao efecto no Consello de Gotemburgo de 2001. O programa, elaborado en
coherencia co Programa Nacional e Reformas de España, foi avaliado e aprobado pola
32
Comisión Europea .
O reto do novo Goberno da Xunta de Galicia constituído en 2005 é o de “utilizar
eficientemente os instrumentos da política de cohesión para converxer economicamente con
España e con Europa, e facer de Galicia unha rexión máis competitiva en 2013”, para o que
define como necesarias a renovación das bases de competitividade, o aumento do potencial de
crecemento e produtividade, e mais o reforzamento da cohesión social, a través do fomento da
economía do coñecemento.
Estando xa debidamente editado, non é preciso engadir unha descrición polo miúdo deste
“plan de traballo”, no que se precisan obxectivos finais e prioridades, así como instrumentos de
autoavaliación dos avances.
1.4. Cambio político e reorientación económica
1.4.1. Galicia na rexionalización do Plan Nacional de Reformas de España.
33

O Marco Estratéxico Nacional de Referencia , no que se traducen as Directrices
34
Estratéxicas Comunitarias en materia de cohesión para o período 2007-2013, establece
tamén unha estratexia rexionalizada, ademais de por programas, para o Fondo de Cohesión
(FC), o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o Fondo Social Europeo
(FSE), en termos que foron aprobados pola Comisión Europea en maio de 2007.
Aí vai incluída a fixación de obxectivos rexionalizados sobre a evolución da educación e o
emprego e máis as inversións en I+D+i, na forma en que se recolle no seguinte cadro:
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DIRECCION XERAL DE PLANIFICACION ECONOMICA E FONDOS COMUNITARIOS (2009): “Marco
estratéxico de converxencia económica de Galicia (MECEGA), 2007-2013”, en Revista Galega de Economía, nº
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Estratéxicas Comunitarias, 2007-2013, Bruxelas, 5.7.2005.
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Táboa 1: Obxectivos do Programa Nacional de Reformas de España.
Rexionalización Galicia

1-

2-

3-

Para facilitar a comparabilidade entre os países
europeos, o obxectivo nacional establécese para a
poboación de 15-64 anos, para a cal, en 2006, a taxa de
emprego foi do 64,8%. (Ftec.: EPA).
Porcentaxe de poboación de 18-24 anos que non
completou a secundario nin segue outro tipo de formación
(Fte.: EPA)
Porcentaxe de poboación de 25-64 anos que cursa
calquera tipo de estudos. (Fte.: EPA)

Velaí precisado un marco de partida para a revisión da política galega de
converxencia, con obxectivos e compromisos ben definidos, aos que se lle ha de engadir a
elaboración por parte da Comunidade Autónoma do seu correspondente Programa Operativo
35
FEDER de Galicia 2007-2013 , que se tería que integrar no Programa Operativo Nacional do
Fondo de Cohesión- FEDER, no que tamén habería que contar coa participación da
Comunidade Autónoma de Galicia no Programa de Cooperación Transfronteiriza con Portugal.
Galicia tamén tivo que elaborar, en 2006, O seu propio e específico documento para guiar as
inversións vinculadas ao Programa Operativo do Fondo Social Europeo.
Con todo, e independentemente das cantidades que percibise a Comunidade
Autónoma por cada un dos programas sinalados (que se poden consultar nas fontes citadas), e
ben máis importante salientar que Galicia entrou, a partir de 2006, nunha dinámica de revisión
e redefinición da súa política de converxencia, someténdoa ademais á disciplina de programas
solidamente formulados e dotados dos correspondentes mecanismos de seguimento,
avaliación e corrección, que implica un cambio radical nas prácticas política e administrativa,
nos termos en que a mesma Estratexia de Lisboa o reclamaba, para garantir a eficiencia das
actuacións e o logro dos obxectivos prefixados. Unha garantía que emana da mellora da
capacidade institucional. Da gobernación. E esta é unha cuestión crucial, incluso a clave de
bóveda da revisión das estratexias do converxencia definidas ou codefinidas desde Galicia e
España.
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XUNTA DE GALICIA (2008): Programa Operativo Feder de Galicia 2007-1013.
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1.4.2. A estratexia de Galicia para os fondos comunitarios, 2007-2013.

Para ese período, Galicia disporá dun total de 5.674 millóns de euros procedentes dos
diversos Fondos Comunitarios, coa seguinte distribución:

Táboa 2 : Recursos procedentes dos Fondos Comunitarios, 2007-1013
Millóns de euros

Nese novo contexto de deseño e dispoñibilidade, Galicia, tamén en liña coa Estratexia de
Lisboa e a súa revisión intermedia (Gotemburgo), reorienta a súa estratexia de
desenvolvemento para o período 2007-2013 coa intención de lle dar impulso á mellora da
competitividade a través de:
x Fomento dunha economía baseada no coñecemento.
x Mellora da cualificación e calidade do emprego.
x Corrección dos déficit de infraestruturas produtivas e de comunicación.
x Impulso do desenvolvemento sostible.
x Aumento da cohesión social e territorial.
E para a persecución deses obxectivos xerais, a Xunta de Galicia acorda a seguinte
distribución dos recursos dos que pode dispoñer a través dos Programas Operativos FEDER
36
2007-2013, que acadarán un importe total de 4.859 millóns de euros :
x

x

42 por cento: aumentar a capitalización tecnolóxica da economía galega a través do
37
desenvolvemento da economía do coñecemento e da innovación empresarial . 31 por
cento: construción e mellora de infraestruturas para o transporte e a explotación
enerxética.
27 por cento: actuacións en materia de medio ambiente e desenvolvemento sostible.

36

O total dos Fondos Comunitarios para ese mesmo período será de 5.674 millóns de euros.
Os programas máis significativos dos que serán atendidos por estes fondos serán: Centro de Excelencia en
Electrónica para Vehículos Intelixentes, Centro de Supercomputación Finisterrae, Cidade do Mar de Vigo, Plan
Galego de I+D+i e Fomento da Innovación Empresarial e da Intenacionalización.
37
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De acordo con isto, os Programas FEDER Galicia terán durante o período a seguinte
dotación:
Táboa 3: Programas FEDER Galicia, 2007-2013
Millóns de euros

1.4.3. O Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013.
Este programa é o principal instrumento para o desenvolvemento da política galega de
converxencia nos anos inmediatos. Determina como Obxectivo Global o de converxer en
termos de crecemento e emprego, grazas ó fomento dunha economía baseada no
coñecemento, e para a consecución de tal obxectivo global establece catro obxectivos
concretos:
1. Impulsar e dinamizar a economía rexional, facendo de Galicia un lugar máis atractivo
para investir e traballar.
2. Incrementar a competitividade do tecido produtivo galego a través do coñecemento e a
innovación.
3. Aumentar a cohesión social e territorial de Galicia, mellorando os niveis de
cualificación, a calidade do emprego e a inclusión social.
38
4. Reforzar a sinerxía entre crecemento e desenvolvemento sostible .
En coherencia, as actuacións que se han financiar co PO FEDER Galicia 2007-2013 serán
seleccionadas de acordo con sete prioridades:
1. Economía do coñecemento.
2. Innovación empresarial.
3. Medio ambiente e contorno natural, recursos hídricos e prevención de riscos.
4. Transporte e enerxía.
5. Desenvolvemento sostible local e urbano.
6. Infraestruturas sociais.
7. Asistencia técnica e reforzo da capacidade institucional.

38

A Comisión das Comunidades Europeas adoptou o Programa Operativo de intervención comunitaria do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Obxectivo de Converxencia para a Comunidade
Autónoma de Galicia, en España, por Decisión C (2007) 6079, de 30 de novembro de 2007, CCI
2007ES161PO005.
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Habería que engadir tan só unha nota adicional: que dada a comunidade de intereses
existente entre Galicia e o Norte de Portugal, que configuran conxuntamente unha “eurorexión”,
o PO presta atención especial á formulación de programas vinculados ao obxectivo da
cooperación transfronteiriza, atendendo proxectos que, de xeito transversal, favorezan o
desenvolvemento conxunto de ámbolos dous territorios e axuden a superar os posibles efectos
persistentes da existencia outrora dunha fronteira separadora.
Pois ben: coñecida a formulación galega, a Comisión das Comunidades Europeas, na xa
citada Decisión de 30.11.2007, acorda adoptala como propia, fixando a contía dos fondos
destinados a atendela en termos de axuda FEDER e con respecto ao gasto público
subvencionable, en 2.191.544.341 euros, e establecendo a porcentaxe máxima de
cofinanciamento no 69,09 por cento, que a parte correspondente á financiamento nacional
(980.664.502 euros) podería cubrirse, cando menos parcialmente, con operacións de crédito do
Banco Europeo de Inversións.
Táboa 4: Cofinanciamento Comunitario do PO FEDER Galicia 2007-2013
(Por eixes prioritarios)

A exposición sobre os contidos e respaldos do Programa Operativo FEDER Galicia 20072013, amosa a existencia, por primeira vez, desde 2005, dunha verdadeira planificación do uso
dos recursos procedentes dos fondos comunitarios e, xa que logo, a posibilidade de avaliar
con criterio rigoroso a adecuación dos proxectos financiados ao obxectivo global da
converxencia.
Por outra parte, queda en evidencia que esta reorientación da política
económica adoptada pola Xunta de Galicia a partir de 2005, ao facer fincapé en aspectos como
o coñecemento, a sustentabilidade ou a cohesión, afástase dunha formulación simplemente
produtivista.
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Capítulo 2
Avances demográficos
e educativos
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2.1. Galicia no contexto español. Poboación e educación.
Un informe demográfico e educativo inclúe diversas series de índices, táboas e mapas
que refliten as vicisitudes históricas e a situación actual da poboación. É o resultado de
multitude de factores xeográficos, socioeconómicos e culturais, e, ao tempo, un condicionante
do comportamento futuro destes mesmos factores.
Pese a abundancia de datos numéricos, un estudo deste tipo non debe esquecer que
falamos de persoas concretas, dotadas dunha conciencia singular, que coexisten nun espazo
territorial concreto, adoptan uns marcos organizativos e unhas estruturas sociais comúns e
comparten aspectos fundamentais na súa visión da realidade.
As cifras estatísticas son datos obxectivos, indiscutibles cando a calidade da fonte é
excelente. Máis a forma en que se definen os indicadores e a análise destes é susceptible de
múltiples interpretacións. Cando se pretende elaborar un estudo que ofreza un marco axeitado
para a elaboración de políticas que melloren a situación actual, debemos cuestionar se os
tópicos máis manidos non obedecen a simples rutinas académicas ou sociais.

2.1.1. A evolución da poboación.
A análise do número de habitantes de Galicia desde 1991 revela a súa estabilidade,
cun lixeiro descenso do un por mil anual entre esta data e 2001 e unha lixeira recuperación
posterior cunha taxa de crecemento acumulativo anual do cinco por mil.
Táboa 5 : Evolución da poboación de Galicia e España, 1991-2007, en miles de persoas

A estabilidade da poboación está na raíz do proceso de crecemento do ingreso per
cápita e á súa aproximación aos niveis medios españois e europeos. Desta maneira, o continuo
transvase de poboación agraria ao sector servizos e o incremento da produtividade traduciuse
de forma directa en incrementos do PIB por habitante.
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Galicia acadou nos últimos anos un crecemento económico considerable con aportes
moderados de poboación foránea, que case se limitaron a compensar o crecemento vexetativo
negativo en torno ás 8.000 persoas por ano.
Un modelo de evolución deste tipo presenta habitualmente menores custes ambientais
e sociais que aqueles que se acompañan dun rápido crecemento da poboación, como é o caso
doutras zonas peninsulares. A poboación española no seu conxunto, medrou a unha taxa de
1,06% entre 1991 e 2001 e de 1,10% entre 2001 e 2007. Este comportamento desigual
provocou que a densidade da poboación galega, superior desde fai séculos á media española,
se acercara rapidamente a esta última.

Táboa 6 : Evolución da densidade Galicia e España 1991-2007

Gráfico 2 : Densidade poboación España -Galicia 1991-2007
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Desde o ano 1987 Galicia presenta un crecemento natural negativo, é dicir, morren máis
persoas das que nacen.

Gráfico 3 : Evolución do saldo vexetativo Galicia período 1975-2005

En 2006 o saldo vexetativo para o conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia foi
de -7.997 persoas. Esta cifra representa unha lixeira subida verbo da do anos anteriores debido
a un pequeno incremento do número de nacementos e ao estancamento do número de
39
defuncións .

Táboa 7 : Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo Galicia 2006

Desde a década de 1990 Galicia ten unha saldo migratorio positivo que ven
compensando o crecemento vexetativo negativo. Esta migración neta, que se incrementou
apreciablemente desde o ano 2002, é a responsable do lixeiro incremento da poboación desde
este ano.

39

IGE, Datos estatísticos básicos 2008
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Gráfico 4 : Migración neta Galicia 2002-2006

No ano 2006, 63.489 residentes en Galicia cambiaron o seu lugar de residencia a outro
concello dentro da comunidade. Case o 82% destas migracións interiores afectan a persoas
que cambian a súa residencia a outro concello da mesma provincia.
Neste ano marcharon de Galicia con destino a outra comunidade autónoma española
un total de 21.372 galegos e chegaron a Galicia procedentes do resto de España 19.934, o que
sitúa o saldo migratorio co resto de España en -1.438 persoas. O saldo migratorio co
estranxeiro, en troques, é positivo (19.039). Este inmigrantes procederon principalmente de
Brasil (2.782), Portugal (1.980), Suíza (1.767) e Venezuela (1.444).

Táboa 8 : Movementos migratorios externos Galicia, 2006

Os meirandes problemas demográficos non se desprenden da estabilidade global da
poboación desde o punto de vista cuantitativo, xa que Galicia é aínda un territorio densamente
poboado, senón do desequilibrio na súa distribución nas provincias e comarcas, que se
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manifesta especialmente na secular tendencia á concentración no litoral; así, mentres na
2
40
Galicia costeira a densidade é de 304 hab./km , no interior é de 48 .

2.1.2. O avellentamento.
Os gráficos seguintes recollen as pirámides de poboación de Galicia e España no ano
2007. Nelas se ven unha maior proporción da poboación de mulleres e de persoas en idade
avanzada no caso galego e, pola contra, un menor número de nenos e nenas.

Gráfico 5 : Pirámides da poboación. España e Galicia 2007

Cando descompoñemos a estrutura de idades en grandes grupos, vemos un
significativo menor peso na poboación nova e unha proporción maior da idade avanzada.

40

IGE (2006), p. 11. Analizaremos polo miúdo esta cuestión máis adiante.
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Táboa 9 : Porcentaxes poboación grandes grupos Galicia- España. 2007

Gráfico 6 : Porcentaxes totais poboación grandes grupos Galicia-España. 2007

Trátase dun proceso que ven desde que comezou o descenso da fecundidade e que se
acelerou nas últimas décadas, como pon de manifesto a táboa e o cadro seguintes. É un
fenómeno característico das sociedades europeas occidentais pero que no noso caso acada
unha especial notoriedade. Xa que salvo un improbable cambio radical nas taxas de
fecundidade este proceso continuará no futuro estudarémolo polo miúdo seguidamente.

- 42 -

Táboa 10 : Porcentaxes poboación grandes grupos Galicia 1991-2007

Un dos riscos da demografía galega que máis se resaltan, normalmente con senso
negativo, é o da elevada porcentaxe, da poboación lonxeva. A principal responsable deste
comportamento é o rápido descenso da fecundidade nas últimas décadas e, nas zonas rurais,
a emigración masiva de mulleres en idade fértil. O continuo alongamento da esperanza de vida
é un factor máis importante polo que supón de éxito na loita pola prolongación da existencia
que polos seus efectos cuantitativos sobre a estrutura de idades.
A análise da lonxevidade depende en boa medida da óptica ideolóxica con que
enfoquemos este tema. En primeiro lugar, a idade cronolóxica non coincide coa idade
biolóxica, é dicir con estado de saúde medido ao traveso dunha serie de marcadores
biolóxicos. Aínda que cantidade e calidade da vida non é o mesmo, as melloras verbo da súa
duración están normalmente en relación con melloras no estado físico e psicolóxico das
persoas, especialmente nas condicións actuais, onde as principais causas de morte atópanse
nas enfermidades dexenerativas.
A actual consideración dos maiores de 65 anos como vellos obedece a súa relación co
mercado laboral e a súa consideración de improdutivos desde o punto de vista económico. O
presente traballo, non obstante, móstranos a notable achega realizada por este grupo ao
mantemento do funcionamento da economía é a cohesión familiar e social.
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Táboa 11 : Poboación 65 anos e máis Galicia 1991-2007. En miles de persoas

Táboa 12 : Evolución da poboación. Porcentaxes idades 65 anos e máis e 85 anos e máis

As definicións estatísticas do avellentamento ao igualar este á proporción de maiores
de 65 anos introducen serios nesgos ideolóxicos que adulteran desde o primeiro momento a
súa análise:
x Establecen unha identificación entre a vellez e a suposta saída do mercado de
traballo, reducindo a consideración do ser humano a un mero mecanismo produtivo.
x Ignoran a función social, e mesmo económica, que as persoas lonxevas
realizan no seo da súa familia e a súa comunidade.
x Identifican o deterioro biolóxico cunha idade prefixada, sen ter en conta a
continua mellora no estado de saúde da poboación.
x Atribúen unha carga económica negativa ás persoas lonxevas cando,
paradoxicamente, as nacións máis desenvolvidas soen ter unha meirande proporción de
persoas de idade avanzada.
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x Non teñen en conta que a pensión de xubilación é unha renda diferida e non
unha concesión graciosa da administración pública ou das aseguradoras privadas.
x Ignoran o papel suavizador das flutuacións da ciclo económico que
habitualmente supoñen os ingresos dos xubilados.
Nas últimas décadas vense facendo unha utilización interesada das proxeccións de
poboación advertindo dunha posible creba da seguridade social e favorecendo o
establecemento de sistemas privados. A evolución seguida mostra, non obstante, que a
seguridade social podo manter e mesmo mellorar os seus compromisos e que, en troques, o
sistema financeiro ten problemas para cumprir as súas expectativas.
O recoñecemento dos cambios no estado de saúde e o estilo de vida das persoas
lonxevas levaron á introdución do concepto de sobreavellentamento, medido como a
proporción de persoas de 85 e máis anos en relación coas de 65 e máis. No cadro vese a
evolución desta proporción desde 1991.

Táboa 13 : Poboación maior de 65 anos. Galicia e España (porcentaxe), 2007

Táboa 14 : Evolución do Sobreenvellecemento da poboación. Galicia 1991-2007
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Táboa 15 : Poboación 85 anos e máis. Galicia 1991-2007

2.1.3. A transformación dos comportamentos reprodutivos.
Un dos aspectos máis notables da evolución demográfica galega é o continuo
descenso da fecundidade, ate o punto que hoxe en día o índice sintético de fecundidade non
só e menor que a media española senón que ten un dos valores máis baixos do mundo.

Táboa 16 : Número medio de fillos por muller. Galicia e España 1900-2007

A finais da década pasada alcanzouse un mínimo por debaixo dun fillo por muller,
observándose unha lixeira recuperación neste século. O índice sintético de fecundidade é un
indicador transversal que mide o número de fillos por muller en ausencia de mortalidade, e
representa a descendencia dunha muller ao longo do seu período fértil no caso de que as taxas
de fecundidade por idade se mantiveran constantes no tempo.
Nas últimas décadas produciuse tamén un retraso no calendario en que as mulleres
teñen os fillos, o que redundou nun aumento da idade media á maternidade, como se ve no
cadro seguinte. Mentres que no 1991 esta idade situábase nos 28,1 anos, case un ano antes
que a media española, na actualidade é tres anos maior, superando en medio ano ao conxunto
das mulleres españolas.
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Táboa 17 : Idade media á maternidade Galicia e España, 1991-2006

A estrutura por idades que estudamos no apartado 2.1.2 ten unha importante
repercusión sobre a natalidade, é dicir, sobre o número de nenos que nacen efectivamente. Se
en España o 50,4 por cen da poboación feminina atópase en idade fértil, en Galicia soamente
acada o 46,6. O resultado son unhas taxas brutas de natalidade claramente inferiores.

Táboa 18 : Taxa bruta de natalidade Galicia/España, 1991-2007

A tendencia descendente do número de nacementos quebrouse recentemente,
acadándose unha taxa bruta de natalidade no ano 2007 de 8 nacementos por mil habitantes,
que se ben se sitúa tres puntos por debaixo da española é superior ás do ano anterior, situada
no 7,7 por mil.
O descenso da fecundidade atópase unido a un complexo proceso de transformación
nas pautas familiares e na estrutura das familias como estudamos no capítulo seguinte. No
eixo deste cambio atópase unha importante modificación dos roles culturais e sociais
asociados ao xénero e, concretamente, un meirande control consciente, a nivel individual,
sobre aspectos básicos da vida, como son as relacións efectivas, sexuais e reprodutivas. Unha
clara mostra destes cambios é o continuo incremento do número de nenos nacidos fóra do
matrimonio.
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Táboa 19 : Nacementos segundo o estado civil da nai. Galicia, 1998-2007

Cando se analiza o descenso da fecundidade desde unha óptica economicista se tende
a facer fincapé nas súas consecuencias negativas para e evolución a longo prazo da
poboación activa. Mais o carácter altamente flexible dos movementos migratorios amosa que o
sistema produtivo posúe outros mecanismos para cubrir as súas necesidades de recursos
humanos. Parece, pois, axeitado pór o acento, por unha banda, na mellora dos aspectos
cualitativos na formación de capital humano e, por outra, na eliminación dos obstáculos
laborais e sociais que dificultan que as parellas teñan o número de fillos desexados.

2.1.4. O descenso da mortalidade
Unha vida lonxeva non implica automaticamente unha boa saúde, mais a esperanza de
vida é a mellor aproximación á capacidade dunha poboación para asimilar os retos do entorno
ambiental, cultural e mental, e forma parte imprescindible do Índice de Desenvolvemento
Humano e da totalidade dos indicadores de calidade de vida.
Desde este enfoque, Galicia é un dos países máis saudables do mundo. O cadro
seguinte mostra a evolución da esperanza de vida desde comezos do século XX e, nas últimas
décadas, a recuperación da súa avantaxe verbo da media española.
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Táboa 20 : Evolución da esperanza de vida. Galicia e España

A diminución da mortalidade ven acompañada da transición epidemiolóxica, é dicir, o
cambio nas causas principais de morte desde as enfermidades infecciosas ás dexenerativas, e
é o resultado dun amplo conxunto de factores interrelacionados: a mellora dos recursos
alimenticios en cantidade e calidade, as reformas sanitarias, os adiantos médicos e
farmacolóxicos, o incremento da cobertura da atención médica, os progresos no urbanismo e
nas condicións de traballo...
Gráfico 7 : Defuncións segundo a súa causa Galicia 2006
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A transición da morbilidade e mortalidade non é un feito illado, pois forma parte dunha
profunda transformación demográfica que inclúe o descenso da fecundidade e importantes
modificacións nos comportamentos matrimoniais, a composición dos fogares, a estrutura por
idades e da poboación activa e ocupada, os movementos migratorios... Cambios que son
inseparables do proceso de modernización económica e social, dun troco substancial na
construción cultural dos dous xéneros e da evolución da visión acerca da saúde e da vida en
xeral.
As táboas de mortalidade, ou de vida, son instrumentos analíticos que nos permiten
estudar polo miúdo a intensidade da mortalidade e a súa distribución por idades.

Táboa 21 : Táboa de vida Galicia. Ambos sexos 2004-2005

A segunda columna expresa o número de superviventes a cada idade exacta a partir
de 100.000 nenos nacidos vivos. A comezos do século XX só 73 de cada 100 nenos acadaban
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o quinto aniversario, agora o fan máis de 99. De cada cen nacidos chegaban 32 aos 65 anos,
agora o fan 87. Ademais, unha persoa que chega a esta idade pode esperar vivir 18 anos máis
se é varón e 22 se é muller. Pódese comprender facilmente que as consecuencias deste
incremento na duración da vida son impresionantes e afectan a todo tipo de comportamentos
sociodemográficos e económicos así como á percepción psicolóxica da mesma vida.
Se comparamos as táboas galega e española observamos unha lixeira superioridade
da primeira. Se analizamos a terceira das columnas, os cocientes ou probabilidades de morte
entre cada dúas idades, vemos que a mortalidade é máis benigna nos cinco primeiros anos e a
partir dos 65, sendo máis intensa nos grupos intermedio, especialmente entre os 15 e os 35
anos.
Táboa 22 : Táboa de vida España Ambos sexos 2004-2005

Á mortalidade infantil, ou mortalidade no primeiro ano de vida, e á mortalidade entre o
primeiro e o quinto aniversario se lles considera indicadores sanitarios estratéxicos así como
unha mostra do benestar socioeconómico, e son utilizadas nos índices físicos de calidade de
vida e de desenvolvemento sostible. E poden considerarse tamén como una medida da
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valorización da vida, do interese da sociedade por conservala, tanto desde o punto de vista dos
recursos dedicados a isto como desde a propia perspectiva familiar.
No que respecta a mellor saúde a idades avanzadas, e dado que a renda per cápita
galega é inferior á media española, debemos relacionala con outros aspectos relevantes que
permiten encarar máis habilmente o deterioro físico, como a alimentación variada, o exercicio,
as relacións afectivas e familiares, a conexión co entorno medioambiental e un nivel de estres
máis aceptable.

2.1.5. O diferencial sexual
A observación da pirámide da poboación e os cadros e gráficos anteriores revélanos
como a proporción de mulleres vaise incrementando coa idade. O táboa “relacións de
masculinidade por idade” amósanos como esta é maior de un nos grupos de idade máis
novos, debido á unha relación no nacemento favorable aos homes, e vai diminuíndo
progresivamente ate igualarse na cuarta década da vida, e decrecer a continuación, primeiro
suavemente e con progresiva aceleración a partir dos 60 anos. A causa principal
comportamento é o diferencial sexual verbo da mortalidade.

Táboa 23: Relacións de masculinidade por idade.Galicia 2007
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Gráfico 8 : Relacións de masculinidade por grupos de idade Galicia 2007

A boa saúde da poboación galega corrobórase cando temos en conta os países do
noso entorno. Así, Galicia ten unha esperanza de vida similar á de Suíza ou Islandia, os
países líderes da Unión Europea. A situación é aínda máis favorable se consideramos a
poboación feminina. Cos seus 84 anos de duración media da vida, as mulleres galegas
atópanse por riba da totalidade nas nacións europeas.
O incremento do diferencial sexual verbo da mortalidade é precisamente unha
característica propia da transición demográfica e, en termos máis xerais, do proceso de
modernización económica, social e cultural. En parte é un resultado da transición
epidemiolóxica; xa que as mulleres responsabilízanse polo miúdo do coidado dos enfermos, a
diminución das infeccións mortíferas e a meirande profesionalización da atención médica
supuxeron unha considerable mellora nos riscos as que estaban sometidas.
O descenso da mortalidade nas idades fértiles é así mesmo un factor fundamental para
o incremento da supervivencia feminina, non só pola maior atención e profilaxes nos partos e
embarazos, senón tamén porque responde a unha nova visión da sexualidade e a reprodución.
O descenso da mortalidade e da fecundidade teñen unha relación sinérxica, xa que a caída
dunha potencia a da outra.
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Táboa 24 : Evolución da esperanza de vida Homes e Mulleres, Galicia 1900-2006

2.1.6. O nivel formativo da poboación galega e española.
Formación enténdese segundo a Organización Internacional do Traballo (OIT) (1998)
como a preparación sistemática con vistas a mellorar as facultades que teñen os individuos
para desempeñar funcións de interese comercial e social. Abrangue, xa que logo, o conxunto
que forma a ensinanza, a formación profesional e a capacitación. Polo tanto, a formación
convértese nun instrumento das políticas activas do mercado de traballo que facilita a
integración dos traballadores, especialmente do colectivo con máis dificultades para formar
parte da poboación activa e ocupada.
Nun traballo sobre usos do tempo dos fogares, o estudo da cualificación dos membros
do fogar é fundamental polo coñecido papel que representa a educación en todo o proceso de
cambio dos factores que afectan ás dinámicas familiares. Como é sabido, o acceso das
mulleres á educación provoca importantes cambios no seu entorno familiar e laboral con fortes
implicacións na súa función de mantedora da tradicional orde doméstica, xa que o incremento
do nivel formativo das mulleres e a súa progresiva incorporación ao mercado de traballo foron
claves en todo o proceso de ruptura do vello discurso da “domesticidade” e das súas continuas
reelaboracións, con elementos que perdurarán mesmo ata a actualidade.
A maioría da poboación española e galega posúe estudos primarios ou estudos
secundarios de 1º etapa, cunha representación de 24,75% en ámbolos dous ámbitos
xeográficos. Por sexos, os homes españois teñen principalmente estudos primarios (28%) e
estudos secundarios de 1º etapa (26,70%). O mesmo que acontece en Galicia, aínda que a
porcentaxe é máis elevada, pois os homes galegos con estudos primarios representan un
32,40% e con estudos de secundaria de 1º etapa (27,50%). No caso das mulleres, destacan en
estudos primarios e estudos secundarios de 1º etapa. Tamén é importante salientar a
porcentaxe de homes e mulleres que posúen estudos superiores, con porcentaxes lixeiramente
superiores.
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Gráfico 9 : Nivel de formación da poboación en España e Galicia. Ano 2007

En canto á taxa neta de escolarización, entendida como a relación entre o alumnado
dunha idade que cursa o ensino considerado respecto ao total de poboación da mesma idade,
interesa o grao en que o alumnado, superada a idade de escolaridade obrigatoria, prosegue os
seus estudos.
Os datos demostran que a taxa neta de escolarización aumenta progresivamente ao
longo dos anos 1995-96 e 2005-06. Así, durante o ano 1995-96, había matriculados en España
entorno aos tres anos, 62,2% de nenos e o 63,7% de nenas e, en Galicia, un 77,3% de nenos e
78,1% de nenas; dez anos máis tarde, as porcentaxes ascenden considerablemente nos dous
ámbitos xeográficos.
A idade de 17 anos constitúe o punto final de inflexión no paso da educación
obrigatoria á postobrigatoria. A taxa de escolarización a partir desta idade tamén aumenta,
aínda que non na mesma proporción que o alumnado de 3 anos; iso débese a que a partir
desta franxa de idade comeza a educación non obrigatoria, e unha gran porcentaxe desta
poboación abandona os estudos para iniciarse no mundo laboral, especialmente no caso dos
homes, aínda que o seu número aumenta lixeiramente nos últimos anos. A porcentaxe de
mulleres escolarizadas é moito maior, pasando de 78,7% a 81,1% en España e de 84,3% a
89,2% en Galicia.
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Gráfico 10 : Taxa neta de escolarización en España e Galicia. 1995-96 a 2005-06

2.1.6.1. Educación versus acceso ao mundo laboral

A influencia entre traballo e educación é mutua. O mercado de traballo incide sobre o
sistema educativo contribuíndo a configurar a proporción de estudantes que elixen un tipo ou
outro de estudos. As persoas elixen tamén as carreiras en función das súas expectativas de
emprego e non só tendo en conta as súas afeccións.
Á hora de analizar as relacións existentes entre o mundo laboral e a educación. Para
este fin, examinaremos, en primeiro lugar, o modo de distribución da poboación activa,
ocupada e parada segundo o nivel de formación. Os homes activos españois posúen estudos
secundarios, sobre todo, da primeira etapa e estudos superiores; mentres que as mulleres
activas teñen, nesta orde, niveis de formación superiores e secundarios de 1º e 2º etapa. Este
indicador parece sinalar que as mulleres, unha vez que conseguen situarse nos niveis medios
do ensino, tenden a prolongar os seus estudos máis que os homes, pois ao ter menores
oportunidades laborais, responden aumentando as súas competencias académicas.
A poboación activa galega non se diferenza moito con respecto á española en canto ao
nivel de formación de homes e mulleres. Destacan a maior porcentaxe representada en
Galicia no caso de “estudos secundarios de 1ª etapa” e na Educación Superior.

- 56 -

Gráfico 11 : Poboación activa segundo o nivel de formación e por sexo en
España e Galicia. 2007

Un dos eixes centrais na estrutura ocupacional ben dado polo nivel de cualificación
profesional da poboación ocupada. Para iso, a cualificación da poboación ocupada calculouse
aproximadamente polo nivel de estudos adquiridos no sistema educativo.
Os datos ilustran que o nivel de cualificación favorece a redución do diferencial entre
homes e mulleres ocupados/as. A incorporación e promoción das mulleres nos niveis
superiores do ensino regrado supón un aumento da porcentaxe que estas mulleres representan
no total de ocupados. Como se pode observar no gráfico 12, o colectivo masculino ocupado
caracterízase por ter estudos secundarios de 1ª etapa e estudos universitarios. En canto ao
colectivo de mulleres ocupadas posúen principalmente estudos superiores.
Gráfico 12 : Poboación ocupada segundo o nivel de formación e por sexo en España e
Galicia. 2007
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Verbo da taxa de paro, en España como en Galicia as diferenzas por sexo son moi
acusadas, a pesar de que desde fai máis de dúas décadas a formación de mulleres vaise
equiparado á dos homes. En relación ás diferenzas por sexo, obsérvase que hai máis mulleres
que varóns en situación de desemprego tanto en España como en Galicia.
O maior número de desempregadas galegas aparece entre as que cursaron Educación
Secundaria de primeira etapa (30,7%) e as que teñen estudos superiores (27,2%). É
importante ter en conta a acumulación de paradas con titulacións universitarias que con pouca
saída laboral fai que estas compitan por outros postos de menor cualificación, creando unha
sobredemanda para estes que favorece que o empresariado se decante polas máis preparadas
ao mesmo tempo que diminúen os niveis salariais.
Os homes galegos que demandan máis emprego posúen estudos secundarios e
universitarios, mentres que os homes españois teñen estudos primarios e secundarios.
Gráfico 13 : Poboación parada segundo o nivel de formación e por sexo en España e Galicia.
2007

2.1.6.2. A escolarización plena nos distintos tramos educativos
Para analizar o acceso e a participación do alumnado galego, descríbese a evolución
desde o curso escolar 2000-2001 ata o 2005-2006, en comparación co alumnado español no
sistema educativo en tódolos niveis educativos (Gráficos 14 e 15)
A presenza feminina en tódolos tramos educativos é igual á dos seus compañeiros nos
ensinos obrigatorios, sen presentar variacións notables no curso 2005-06 respecto do curso
2000-2001. A partir do Bacharelato, onde a educación deixa de ser obrigatoria e preséntase a
opción de escoller entre continuar os estudos pola rama académica ou pola rama profesional, a
porcentaxe de mulleres é maior na rama académica. É probable que esta tendencia estea
relacionada co feito de que os homes abandonan antes a formación para incorporarse ao
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mercado de traballo, mentres que as mulleres perciben a necesidade de estar máis preparadas
e de alcanzar un maior nivel educativo que lles poida garantir un futuro no mercado laboral.

Gráfico 14 : Distribución por sexos do alumnado non universitario nos distintos niveis
educativos en Galicia. curso 2000-2001

Gráfico 15 : Distribución por sexos do alumnado non universitario nos distintos niveis
educativos en Galicia. Curso 2005-2006
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Etapa de Bacharelato
O Bacharelato non constitúe unha etapa obrigatoria do sistema educativo, é un período
formativo de preparación á universidade ou á Formación Profesional de Grao Superior.
No curso escolar 2000-2001, o número de mulleres matriculadas, con respecto á
poboación feminina do tramo de idade de 17 a 19 anos, supera ao dos homes. A situación
mellora para o curso 2005-06, posto que as porcentaxes de matriculacións aumentaron en
8,89% no caso dos alumnos e un 10,72% no caso das alumnas. O mesmo acontece en
España, onde o total do alumnado que está estudando bacharelato, aumenta en 2,08% de
alumnos e un 2,56% de alumnas.

Gráfico 16 : Relación entre do alumnado matriculado en Bacharelato e a poboación de 17-19
anos por sexos. Galicia. Cursos 2000-2001 e 2005-2006

Gráfico 17 : Relación entre do alumnado matriculado en Bacharelato e a poboación de 17-19
anos por sexos. España. Cursos 2000-2001 e 2005-2006
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Con respecto ao alumnado que está cursando Bacharelato durante o período 20002001 e 2005-2006, tanto en Galicia como en España, a presenza das alumnas é superior á dos
alumnos. Así, no período 2000-2001, un 55,05% son mulleres en España e un 55,92% en
Galicia.
No curso 2005-2006, a porcentaxe de galegas supera á porcentaxe de españolas nun
1,33% mentres que no curso 2000-2001 a diferenza era do 0,87%.

Gráfico 18 : Alumnado de Bacharelato por sexos de Galicia e España. Cursos 2000-2001 e
2005-2006.

A nivel provincial, o número de alumnas é maior que o dos alumnos, feito que se
mantén ata o curso 2005-2006. As provincias que tiñan máis presenza de mulleres no ano
2000-2001, eran Lugo (59%) e Pontevedra (56%) e de homes era Ourense (47%). No 20052006, as mulleres seguen sendo maioría en tódalas provincias, mentres que os homes só
aumentan en porcentaxe na provincia de Lugo (de 41% a 42%).

- 61 -

Gráfico 19 : Porcentaxe do alumnado de Bacharelato en Galicia por provincias. Curso
2000-2001 e 2005-2006

Agora ben, cando se analizan as modalidades de bacharelato, obsérvase que as
opcións elixidas polas mulleres continúan sendo as consideradas tradicionais. Como se amosa
nos seguintes gráficos, a presenza feminina é significativa en Ciencias da Natureza e da Saúde
e en Humanidades e Ciencias Sociais e, en menor medida, en Tecnoloxía.

Gráfico 20 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en España. Curso
2000-2001
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Gráfico 21 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en España. Curso 2005-06

En España, durante o curso 2000-01, as mulleres matricúlanse preferentemente nas
modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais (29,84%) e Ciencias da Natureza e da Saúde
(20,58%) mentres que os homes prefiren o bacharelato tecnolóxico (8,87%). No 2005-06, a
modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais experimenta un aumento significativo en
ámbolos dous sexos ao contrario do que sucede co área tecnolóxica, que diminúe en 1,74% no
caso das alumnas e en 6,62% de alumnos.
O alumnado galego comparte o mesmo patrón co alumnado español a hora de elixir
entre as distintas modalidades de bacharelato. Como se refliten nos seguintes gráficos, os
homes optan maioritariamente polo bacharelato tecnolóxico, cunha representación dun 9,60%
no 2000-01 e dun 6,71% no 2005-06, pola contra, nas áreas de Ciencias da Natureza e da
Saúde e Humanidades e Ciencias Sociais están máis representadas as mulleres.

Gráfico 22 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Galicia. Curso 20002001
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Gráfico 23 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Galicia Curso 20052006

Tras unha primeira análise da distribución do alumnado nas distintas modalidades de
bacharelato en España e en Galicia, pasamos a analizar esta situación a nivel provincial. Dos
seguintes gráficos podemos afirmar que:
x
En tódalas provincias galegas, a modalidade de Humanidades e Ciencias
Sociais é a que presenta unha maior porcentaxe de alumnado feminino, cunha media dun
26%.
x
A área de tecnoloxía está representada principalmente polo colectivo
masculino, sobre todo nas provincias de Pontevedra (11,18% no 2000-01 e un 7,66% no
2005-06) e en Ourense (9,82% no 2000-01 e un 5,03% no 2005-06).
x
A modalidade de Arte (con maior presenza feminina) aumenta a porcentaxe de
alumnado no curso 2005/06, agás a provincia da Coruña.
x
Para rematar, a área de Ciencias da Natureza e da Saúde presenta unha
representación máis equitativa de ambos sexos.
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Gráfico 24 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en A Coruña Curso 20002001

Gráfico 25 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en A Coruña Curso 20052006

Gráfico 26 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Lugo Curso 2000-2001
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Gráfico 27 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Lugo Curso 2005-2006

Gráfico 28 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Ourense Curso 20002001

Gráfico 29 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Ourense Curso 20052006
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Gráfico 30 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Pontevedra. Curso
2000-2001

Gráfico 31 : Alumnado matriculado por modalidade de Bacharelato en Pontevedra. Curso
2005-2006

En canto á distribución de homes e mulleres que terminaron os seus estudos de
bacharelato en España nos cursos 2000-2001 e 2005-2006, obsérvase que as mulleres
superan en maior medida os seus estudos de secundaria que os homes, cunha diferenza do
16,72% no 2001 e diminúe ata un 15,60% no 2006.
En Galicia, o número de mulleres que remataron os seus estudos de bacharelato é
máis alto que o de homes, sobre todo, durante o curso 2005-2006, onde o colectivo feminino
representa un 59,36% de total de alumnos que rematan, o que supón unha diferenza
significativa do 18,72% en relación ao colectivo masculino.
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Gráfico 32 : Distribución por sexos do alumnado que superou os estudos secundarios en
Galicia e España. Cursos 2000-2001 e 2005-2006.

No primeiro período analizado (2000-2001), as mulleres superan en aprobados aos
homes en A Coruña (58,95%); Pontevedra (57,44%) e Lugo (56,33%), e non en Ourense, onde
os homes representan un 51,16% en comparación cun 48,84% de mulleres. Durante o 20052006, a diferenza entre homes e mulleres é dunha media de 20% a favor das mulleres en
tódalas provincias da Comunidade Galega.

Gráfico 33 : Distribución por sexos do alumnado que superou os estudos
secundarios en Galicia por provincias. Curso 2000-2001
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Gráfico 34 : Distribución por sexos do alumnado que superou os estudos secundarios en
Galicia por provincias. Curso 2005-2006.

Formación Profesional de Grao Medio
A formación profesional que se imparte no sistema educativo ten unha importancia
capital para o progreso do país e para a correcta incorporación da mocidade ao mundo do
traballo, con todo, non sempre tivo a mesma valoración que a formación tradicional, tanto polas
administracións educativas como por moitos expertos en educación e ata polas propias
familias.
Existe un acordo xeral sobre a necesidade de potenciar este tipo de ensino, xa que se
aprecia un déficit de profesionais en moitas ramas da produción e os servizos. A diferenza do
que ocorre noutros países da nosa contorna, en España (e en concreto en Galicia) este tipo de
estudos non captou á maioría do alumnado, que optou principalmente polo bacharelato e/ou a
universidade.
A presenza do alumnado matriculado en Formación Profesional de Grao Medio é
escasa en comparación coa poboación de 15 a 30 anos, de tal modo que, durante o curso
escolar 2000-2001, tan só un 2,09% dos homes españois e un 2,24% de homes galegos
estaban matriculados en ciclos formativos medios. O colectivo feminino é aínda máis reducido,
cunha representación dun 1,64% de españolas e un 1,49% de galegas.
Durante o curso 2005-2006, as porcentaxes van aumentando de xeito significativo,
sobre todo no caso das mulleres, chegando a representar un 2,25% de españolas e un 2,49%
de galegas.
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Gráfico 35 : Relación entre o alumnado matriculado en FP Grao Medio e a poboación de 15 a
30 anos por sexos. Galicia. Curso 2000-2001 e 2005-2006

Gráfico 36 : Relación entre o alumnado matriculado en FP Grao Medio e a poboación de 15 a 30
anos por sexos. España. Curso 2000-2001 e 2005-2006

A incorporación das mulleres aos estudos de Formación Profesional no actual sistema
educativo é menor que no Bacharelato, como se apuntaba anteriormente, polo que estes
ensinos continúan sendo unha opción que cursan unha porcentaxe máis alta de homes que de
mulleres. Así, no curso 2000-2001, os homes que cursan Formación Profesional de Grao
Medio en España representan un 57,18% do total de alumnos e en Galicia un 60,82%.
Unha posible explicación sería a asimilación da Formación Profesional de Grao Medio
a actividades de tipo manual, as que en principio non son para mulleres, porque se entende
que o seu desempeño require unha forza física da que carecerían as mulleres, ao que se
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engade, nuns casos a resistencia a que as vexan traballando nas obras, como ocorre na
construción e en electricidade, e noutros en traballos técnicos dos talleres, como ocorre no
metal, onde si se llas require en calidade de dependentas ou de man de obra sen cualificación.
Esa menor oportunidade de atopar traballo acorde coa súa titulación, agudizada pola
competencia no mercado de traballo sectorial pola presenza de mulleres que proveñen de
formacións ocupacionais, forza a estas mulleres a traballar no que sexa ou quedarse no paro, a
intentar mellorar as súas expectativas de emprego facendo cursos non sempre
complementarios co oficio.

Gráfico 37 : Distribución por sexos do alumnado FP Grao Medio en Galicia e España.
Cursos 2000-2001 e 2005-2006.

A situación parece estar cambiando nos últimos anos, así, durante o curso escolar
2005-2006, a presenza das mulleres aumentou nos ciclos formativos de grao medio, tanto en
España como en Galicia. Todo o contrario sucede no caso dos homes, onde a súa
representación descendeu lixeiramente, un 2,94% menos de alumnos españois e un 4,1%
menos de alumnos galegos.

Nas provincias galegas, o número de matriculados varóns é superior ao das mulleres
en ámbolos dous períodos. Lugo e Pontevedra son as provincias con máis homes no 20002001, cunha representación do 62% e 61% respectivamente, mentres que as mulleres
soamente presentan unha media dun 40% a nivel xeral. No 2006-2007, a porcentaxe de homes
diminúe, en especial, na provincia de Ourense.
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Gráfico 38 : Distribución por sexos do alumnado FP Grao Medio en Galicia por provincia. Curso
2000-2001 e 2005-2006

Como apuntábamos anteriormente, hoxe en día, estase a chegar a unha situación de
certo equilibrio entre sexos en canto ao acceso aos estudos de Formación Profesional, aínda
que é necesario estudar a distribución por sexo nas distintas familias profesionais, xa que, tal e
como se poderá ver máis adiante, este aspecto continúa na actualidade botando diferenzas
altamente significativas entre homes e mulleres, condicionando claramente a desigual
participación nos estudos de Formación Profesional.
A análise por rama de estudo é o que ofrece maiores diferenzas por sexo. Pois, pese a
tratarse duns estudos nos que no cómputo total hai máis homes que mulleres, existen ramas
profesionais nas que a presenza feminina alcanza porcentaxes de case o 100%. Tales ramas
son: Sanidade, Imaxe persoal, Administración, Hostalaría e Turismo e Comercio e Marketing.
En contraste con estas ramas, hai outras tipicamente masculinas como: Mantemento de
vehículos de autopropulsión, Electricidade e electrónica; Fabricación Mecánica, Mantemento e
servizo de produción.
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Gráfico 39 : Alumnado matriculado por ciclos formativos de Grao Medio en Galicia. Curso
2005-2006

Un último aspecto a ter en conta sobre a Formación Profesional de Grao Medio é a
porcentaxe de homes e mulleres que remataron os seus estudos durante os períodos
analizados.
En España, a diferenza de homes e mulleres que remataron con éxito os seus estudos
é mínima, sendo un 5,94% superior no caso das mulleres no 2006. En cambio, en Galicia, os
homes aproban en maior número, cunha representación dun 50,19% (2000-2001) ata chegar a
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un 52,34% (2005-2006); mentres que o número de mulleres diminúe lentamente nestes anos
ata un 2,15%.
Gráfico 40 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao Medio
en Galicia e España. Cursos 2000-2001 e 2005-2006.

Se desagregamos os datos entre as provincias galegas, observamos nos gráficos que
durante o curso escolar 2000-2001, as mulleres aprobaban máis que os homes nas provincias
de A Coruña e Ourense. No 2005-2006, prodúcese un importante ascenso de varóns que
finalizaron os seus estudos con éxito, agás na provincia de Ourense (48,57%).

Gráfico 41 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao Medio
en Galicia por provincias. Curso 2000-2001
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Gráfico 42 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao Medio
en Galicia por provincias. Curso 2005-2006

Formación Profesional de Grao Superior
Cada vez máis estamos ante un avance progresivo no número de matriculacións na
Formación Profesional de Grao Superior, ascenso moi significativo e visible no caso das
mulleres. Se temos en conta o total da poboación española e galega con idades comprendidas
entre os 15 e os 30 anos, podemos observar que durante o ano 2000-2001, estaban
matriculadas o 1,79% das mulleres españolas nese tramo de idade e 1,87% galegas e, xa no
curso 2005-2006, estas porcentaxes ascenderon ata chegar a 2,97% e 3,11% respectivamente.
Tamén o colectivo masculino aumentou a súa representación, chegando a un 2,24% dos
homes españois e un 2,84% dos galegos.
Gráfico 43 : Relación entre o alumnado matriculado en FP Grao Superior e a poboación de 15 a 30
anos por sexos. España. Curso 2000-2001 e 2005-2006
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Gráfico 44 : Relación entre o alumnado matriculado en FP Grao Superior e a poboación de 15
a 30 anos por sexos. Galicia. Curso 2000-2001 e 2005-2006

Con respecto á porcentaxe de matriculacións efectuadas na Formación Profesional de
Grao Superior as diferenzas entre o número de alumnas e o de alumnos son menores que na
Formación Profesional de Grao Medio. Nos ciclos formativos medios a porcentaxe de homes
superaba significativamente ao das mulleres, en cambio no Grao Superior apenas hai diferenza
no número de matriculacións por sexo. Esta circunstancia débese a que para cursar Ciclos
Formativos de Grao Superior se require Bacharelato e son máis as mulleres que teñen estes
estudos.
Como se reflite nos seguintes gráficos, durante o curso 2000-2001, o 51,93% dos
alumnos galegos que estaban cursando Formación Profesional de Grao Superior eran homes e
no caso dos alumnos españois representan un 51,53%. No 2005-2006, diminúe o alumnado
masculino a 48,27% e a 49,77% respectivamente. Mentres que a porcentaxe de mulleres
aumenta significativamente, tanto na Comunidade Galega como en España.
Gráfico 45 : Distribución por sexos do alumnado de FP de Grao Superior en Galicia e España.
Cursos 2000-2001 e 2005-2006.
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En canto as provincias galegas, apenas atopamos diferenzas no número de homes e
de mulleres que deciden estudar Formación Profesional de Grao Superior nestes períodos. No
2000-2001, Lugo e A Coruña tiñan maior porcentaxe de homes e Ourense e Pontevedra máis
mulleres. No período seguinte, o número de mulleres ascende lixeiramente, en especial, na
Coruña (52%) e Pontevedra (51%), á vez, que a porcentaxe de homes diminúe.

Gráfico 46 : Distribución por sexos alumnado de FP de Grao Superior en Galicia por
provincias. Curso 2000-2001 e 2005-2006

A análise da presenza feminina e masculina en función da rama de estudo nos Ciclos
Formativos de Grao Superior mostra unha distribución similar á de Grao Medio, sendo as
diferenzas por sexo e rama profesional moi significativas. Tal é o caso de ramas como
Mantemento de vehículos autopropulsados, Mantemento de servizos á produción, Fabricación
mecánica e Electricidade e electrónica e Informática con porcentaxes moi elevadas do
alumnado masculino, mentres que as mulleres optan por itinerarios formativos relacionados co
coidado ou a administración. Neste tipo de formación os estereotipos de xénero teñen unha
clara influencia na elección de especialidades.
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Gráfico 47 : Alumnado matriculado por ciclo formativo de Grao Superior en Galicia. Curso
2005-2006

A distribución por sexos do alumnado de Formación Profesional de Grao Superior
amosa que durante o período 2000-2001 a porcentaxe de mulleres que terminaron esta
formación era de 53,22% en España e de 55,62% en Galicia; porcentaxes que ascenderon
lixeiramente no curso 2005-2006.
Gráfico 48 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao
Superior en Galicia e España. Cursos 2000-2001 e 2005-2006.
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No ámbito provincial galego, o número de mulleres que superou os ciclos formativos de
grao superior era maior que o dos homes, en especial, na provincia de Ourense, onde a súa
representación case se duplica (34,78% homes e 65,22% mulleres). Durante o período
seguinte, a situación dos homes mellora na provincia de Ourense e Pontevedra, provincias
onde a presenza da muller diminúe.

Gráfico 49 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao
Superior en Galicia por provincias. Curso 2000-2001

Gráfico 50 : Distribución por sexos do alumnado que rematou os estudos de FP Grao Superior en
Galicia por provincias. Curso 2005-2006

Universidade
A crecente importancia outorgada na nosa sociedade aos títulos universitarios, sen que
se poida desbotar a incidencia de factores como a falta de posibilidades de emprego entre os
mozos e as mozas, lévalles a prolongar o período de estudos. Pero, sen dúbida, o factor que
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mellor pode explicar especificamente o incremento observado nas taxas femininas é o cambio
ideolóxico sobre as expectativas do rol social da muller.
As eleccións diferentes entre sexos na Universidade non se poden explicar porque
existan barreiras institucionais que impidan a libre elección de carreira ás persoas, senón que
temos que ter en conta a interacción dos factores sociais e psicolóxicos. Estes factores
condicionan as eleccións a través de diferentes mecanismos como, por exemplo, a
interiorización de determinadas crenzas sobre un mesmo polo feito de ser home ou muller.
Pero, outros mecanismos de regulación social e cultural, sen dúbida importantísimos, son as
expectativas de éxito, así como a diferente valoración social que se percibe nas profesións, en
función de que as ocupe un home ou unha muller.
As universidades españolas están a experimentar nos últimos anos un continuo
descenso no número de universitarios/as matriculados/as ao mesmo tempo que se produce un
aumento das titulacións ofertadas. Descenso que cómpre interpretarmos como consecuencia,
aínda que non en exclusiva, das baixas taxas de natalidade españolas que, como vimos, aínda
son máis acusadas en Galicia.
O descenso podémolo observar se comparamos o número de alumnos e alumnas
matriculados/as co total da poboación española e galega comprendida entre as franxas de
idade (18 a 35 anos) con estudos superiores. Durante o ano 2000-2001, o total de homes
universitarios españois representaban o 10,74% da poboación comprendida entre 18 e 35 anos
e as mulleres universitarias o 12,48%; en cambio, cinco anos despois, a porcentaxe de homes
reducíase a 9,11% a de mulleres a 11,31%.

Gráfico 51 : Relación do alumnado universitario e a poboación de 18 a 35 anos por sexos.
España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007

A Comunidade Galega non é allea a esta situación; a porcentaxe de homes
universitarios pasou no período de referencia de 9,83% a un 7,90% e no caso das mulleres,
dun 12,65% a un 10,51%.
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Gráfico 52 : Relación do alumnado universitario e a poboación de 18 a 35 anos por sexos.
Galicia. Cursos 2000-2001 e 2006-2007

A presenza das mulleres na universidade supera significativamente ao dos homes,
destacando aínda máis esta porcentaxe na Comunidade Galega, onde o 57% do alumnado
universitario son mulleres, tanto no curso 2000-2001 como no 2006-2007.

Gráfico 53 : Distribución por sexos do alumnado matriculado na universidade en Galicia e
España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007.

Un aspecto importante a destacar é o aumento progresivo da presenza das mulleres
nas tres universidades galegas, sendo a Universidade de Santiago de Compostela a que máis
mulleres acolle, onde a súa taxa duplica á dos homes, cunha porcentaxe de 63,50% no curso
2000/01 e un 65,51% no curso 2006-2007 mentres que a representación masculina é
respectivamente de 36,50% e 34,49%.
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Gráfico 54 : Distribución por sexos do alumnado universitario nas tres universidades
galegas. Curso 2000-2001.

Gráfico 55 : Distribución por sexos do alumnado universitario nas tres universidades
galegas. Curso 2006-2007

As mulleres están máis representadas nunha serie de estudos e carreiras, as que se
tende a considerar de maneira pexorativa como “brandas”, onde as súas saídas profesionais
están menos marcadas, mentres que as opcións dos homes se dirixen cara a un perfil
profesional máis firme (carreiras tradicionalmente consideradas masculinas), como é o caso
das carreiras técnicas. Esta baixa representación de mulleres neste tipo de estudos pode
significar que se seguen mantendo os estereotipos tradicionais en canto ao posterior emprego
feminino.
Se temos en conta a área científica, a presenza feminina destaca en carreiras de
Humanidades, Ciencias Experimentais, Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Gráfico 56 : Distribución por sexos do alumnado matriculado na universidade por área
científica en Galicia. Curso 2000-2001

Gráfico 57 : Distribución por sexos do alumnado matriculado na universidade por área
científica en España. Curso 2000-2001

Gráfico 58 : Distribución por sexos do alumnado matriculado na universidade por área
científica en Galicia. Curso 2006-2007
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Gráfico 59 : Distribución por sexos do alumnado matriculado na universidade por área
científica en España. Curso 2006-2007

A continuación, analizáranse as porcentaxes de mulleres e homes por titulacións. A
presenza das mulleres nos ámbitos científicos e tecnolóxicos ven confirmar a segregación por
sexos nas eleccións vocacionais de homes e mulleres, pois aínda seguen a existir, hoxe en
día, titulacións “feminizadas” e titulacións “masculinizadas” como viamos.
Unha das posibles explicacións estaría en relación aos roles que a sociedade veu
atribuíndo historicamente a homes e mulleres. As diferenzas de elección estarían
condicionadas polos patróns culturais de xénero. O estereotipo feminino atribúe ás mulleres
unha marcada preocupación polo benestar dos demais, o interese polas relacións interpersoais
afectivas e a súa capacidade de expresión. Pola contra, o estereotipo masculino representaría
a autoafirmación, orientada ao control e o dominio, e que antepón os aspectos relacionados co
logro de obxectivos aos emocionais. O anterior levaría a elección de distintas opcións
vocacionais; como se reflite en que se concentren as mulleres en estudos relacionadas co
ámbito do benestar e a educación, e os homes opten por titulacións relacionadas coa xestión e
a dirección, o que derivaría en profesións mellor consideradas e remuneradas.

Arquitecturas e Enxeñerías Técnicas (Titulación Técnica)
Esta sobrerrepresentación das mulleres noutras titulacións (Humanidades, Ciencias
Sociais e Xurídicas, Ciencias da Saúde e Ciencias Experimentais) contrasta coa
infrarrepresentación feminina nas titulacións de Arquitecturas e Enxeñerías Técnicas. Así,
durante o curso escolar 2000/01, o 66,47% do alumnado matriculado por arquitecturas e
enxeñerías técnicas en Galicia eran homes e tan só un 33,53% eran mulleres. No curso 20062007, a presenza das mulleres diminúe ata un 33,48%, pola contra, a porcentaxe dos homes
aumentou ata 66,52%.
En España acontece o mesmo que en Galicia en canto á escasa participación das
mulleres nas ramas técnicas, xa que os homes representan un 75,31%, o que triplica o número
de homes fronte ás mulleres.
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Gráfico 60 : Distribución por sexos do alumnado matriculado por arquitectura e enxeñería
técnica en Galicia e España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007.

Diplomaturas
A diferenza do que sucedía nas carreiras técnicas, as mulleres triplican aos homes nas
diplomaturas, así como se pode observar nos seguintes gráficos, tanto en Galicia como en
España. Na Comunidade Galega, as mulleres constitúen o 70% do alumnado das diplomaturas
no curso 2000-2001 aumentando a un 73% no curso 2006-2007.

Gráfico 61 : Distribución por sexos do alumnado matriculado por diplomaturas en Galicia e
España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007.

Licenciaturas
A participación das mulleres en estudos de Licenciatura salientan basicamente, o que
ocorría cos estudos de diplomatura, aínda que en menor medida. No curso 2000-2001, as
mulleres representaban un 62,33% en Galicia e o 59,67% en España, aumentando a súa
porcentaxe no curso 2006-2007 un 64,45% en Galicia e un 60,59% en España.
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Gráfico 62 : Distribución por sexos do alumnado matriculado por licenciaturas en Galicia e
España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007

Arquitecturas e Enxeñerías (Titulación Superior)
Como se expoñía anteriormente, as mulleres acceden moi pouco aínda ás enxeñerías
tanto técnicas como superiores e, especialmente, ás primeiras que teñen un claro carácter
práctico. Como ben se pode apreciar nos seguintes gráficos, os homes duplican ás mulleres
nas carreiras superiores de Arquitectura e Enxeñería.

Gráfico 63 : Distribución por sexos do alumnado matriculado por Arquitectura e Enxeñería
(titulación superior) en Galicia e España. Cursos 2000-2001 e 2006-2007.

Estudos de Terceiro Ciclo
Os estudos de Terceiro Ciclo constitúen a porta de entrada á investigación e a carreira
docente universitaria. A evolución do alumnado matriculado aumentou progresivamente nos
últimos anos. No período 2000-2001, en España había un total de 62.530 matriculados/as e en
Galicia un total de 2.884; ascendendo a 72.741 e a 3.732 respectivamente.

- 86 -

A presenza das mulleres neste tipo de estudos é bastante positiva en tódalas
universidades. En España, a representación feminina pasou de 50,72% a 51,80% mulleres,
mentres que o número de homes descendeu de 49,28% a 48,20%. O mesmo acontece na
Comunidade Galega, onde o número de mulleres universitarias matriculadas en terceiro ciclo
ascende a 2.096, é dicir, o que supón un incremento de 400 universitarias máis; e, no caso dos
homes, chega a 1.636 (448 alumnos máis).

Gráfico 64 : Distribución por sexos do alumnado matriculado en estudos de Terceiro Ciclo en
España e Galicia. Curso 2000-2001

Gráfico 65 : Distribución por sexos do alumnado matriculado en estudos de Terceiro Ciclo en
España e Galicia. Curso 2006-2007
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Gráfico 66 : Distribución por sexos do alumnado matriculado en estudos de Terceiro Ciclo en
Galicia por universidades. Curso 2000-2001

Gráfico 67 : Distribución por sexos do alumnado matriculado en estudos de Terceiro Ciclo en
Galicia por provincias. Curso 2006-2007

2.1.7. O alumnado estranxeiro en Galicia.
Os movementos de poboación están a ser unha das características do noso tempo.
Aínda que as cifras non permiten falar de grandes desprazamentos, as tendencias indican un
aumento das migracións. O fenómeno da globalización económica, da internacionalización dos
medios de comunicación, por unha banda, e os desequilibrios e desigualdades no benestar
material, por outra, son factores que explicarían, en parte, estas tendencias.
A presenza crecente de poboación estranxeira en España e, en concreto, na
Comunidade Galega, non se limita só a persoas adultas: unha parte importante dos
recentemente chegados son menores de idade. Ademais, das migracións familiares e da
constitución de novas parellas na emigración deriva o nacemento -en territorio español- de
fillos/as de estranxeiros/as. Estas xeracións novas, necesariamente teñen que inxerirse nas
institucións do país de residencia, entre as cales destaca o sistema escolar.
Un dos obxectivos fundamentais que ten este traballo é o emprego do tempo que
realizan as familias galegas en función da súa situación laboral e formativa. Tendo en conta o
aumento de familias estranxeiras que residen na nosa Comunidade Autónoma, parécenos
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importante coñecer en primeira lugar a bagaxe educativa con que chegan ao noso país, como
medio de adaptación e inserción nesta sociedade.

2.1.7.1. Análise da poboación estranxeira en función do seu nivel educativo
No seguinte gráfico observamos a relación entre o nivel educativo da poboación
estranxeira coa poboación galega e española de 16 anos ou máis. A porcentaxe de
estranxeiros/as que residen en Galicia revela que posúen un nivel de formación máis alto que
os galegos no que respecta a estudos de 2º grao e de 3º grao e, sobre todo, en canto a
estudos secundarios.
Gráfico 68 : Relación da poboación estranxeira coa poboación galega de 16 anos o máis en
vivendas familiares segundo o nivel de estudos. 2001

En relación ao lugar de procedencia, a poboación estranxeira que predomina en Galicia
procede de América (14.827 persoas) e Europa (11.813 persoas) e, en menor medida, de
África (2.185 persoas). Por niveis educativos, a poboación americana e europea posúen
principalmente estudos de 2º grao e estudos de 3º grao. En comparación con estes
continentes, a poboación de orixe africana posúe principalmente estudos primarios e
secundarios.

Táboa 25 . Poboación estranxeira de 16 anos o máis en vivendas familiares segundo o nivel
de estudos e continente de procedencia. Galicia 2001
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2.1.7.2. Distribución do alumnado estranxeiro no sistema educativo
Os sistemas educativos, pola súa propia natureza, están sempre protagonizando
importantes transformacións. Sen dúbida, un dous cambios que maiores repercusións ten é a
integración dunha proporción cada vez maior de alumnado estranxeiro nas aulas e,
paulatinamente, de fillos e fillas de familias inmigrantes que, no caso do noso país, xa son
cidadáns de segunda xeración.
A enorme amplitude que cobrou o movemento migratorio na última década, tanto en
España como no resto de países da Unión Europea, así como as súas repercusións políticas,
sociais e humanas, esixen unha análise profunda deste fenómeno que afecta, non só a quen
parten dous seus países de orixe, senón tamén aos pobos e culturas que os acollen.
A partir do inicio dos anos noventa, Galicia comezou a converterse nun lugar de
acollida de inmigrantes e desde entón, de modo crecente, foise xerando conciencia da
necesidade de analizar as implicacións que se derivan da incorporación de novas minorías
étnicas ao sistema educativo.
O incremento do alumnado matriculado na última década en España é notable, aínda
que se o comparamos co total do alumnado escolarizado no sistema educativo español, o
número de alumnos e alumnas estranxeiros/as é relativamente escaso; estamos lonxe de
anunciar unha «substitución» de alumnado autóctono polo procedente da inmigración. Así, hai
que lembrar que no cómputo global de tódolos ensinos de Réxime Xeral non universitarios
representan o 1,52%, cunha contía total de 107.301 alumnos e alumnas respecto dun total de
6.972.500 do alumnado español. En cambio, a porcentaxe incrementouse en 6,4% no curso
escolar 2006-2007, no que ou alumnado estranxeiro representa un 7,92%.

Gráfico 69 : Relación da poboación estranxeira coa poboación española no sistema
educativo. Curso 1999-2000 e 2006-2007

Na Comunidade Galega, a porcentaxe de estranxeiros/as en idade escolar non
universitaria tamén se incrementou significativamente, aínda que en comparación coa
poboación de estudantes é aínda moi pequena, así, como se pode observar no seguinte
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gráfico, no período 1999-2000, a poboación estranxeira só representaba un 0,45% en
comparación coa poboación galega. Pero, seis anos despois, o número de alumnos e alumnas
estranxeiras ascende a 11.586 e posiblemente continuará medrando ao longo dos próximos
anos.
Gráfico 70 : Relación da poboación estranxeira coa poboación galega no sistema educativo.
Curso 1999-2000 e 2006-2007

En canto á evolución do alumnado estranxeiro nas provincias de Galicia, podemos
observar que experimentou un crecemento ao longo do período 1999-2007, sobre todo, nas
provincias da Coruña e Pontevedra.

Gráfico 71 : Evolución do alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por provincias.
1999-2000 a 2006-2007

A distribución do alumnado estranxeiro segundo a titularidade do centro onde son
escolarizados os alumnos e alumnas inmigrantes presenta un importante desequilibrio
cuantitativo. No período 1999-2000, a porcentaxe de alumnado estranxeiro escolarizado en
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centros públicos, independentemente da área de procedencia, representa un 75,78% do total
de alumnos estranxeiros en España e un 78,33% en Galicia.
Durante o período 2006-2007, dun total de 609.611 do alumnado estranxeiro
matriculado en Ensinos de Réxime Xeral en España, 107.342 están escolarizados en centros
privados; do mesmo xeito que na Comunidade Galega, onde só están matriculados en centros
de réxime privado 1.894 nenos (16,35%).
Gráfico 72 : Distribución do alumnado estranxeiro segundo a titularidade do centro educativo
en España e Galicia no 1999-2000 e 2006-2007

A nivel provincial, case o 80% do alumnado estranxeiro cursa os seus estudos en
centros de titularidade pública en tódalas provincias de Galicia, sen apenas diferenzas pasados
seis anos.
Gráfico 73 : Distribución do alumnado estranxeiro segundo a titularidade do centro educativo
en Galicia por provincias no 1999-2000 e 2006-2007

Con respecto á procedencia do alumnado estranxeiro que se atopa nas aulas
españolas e galegas nos cursos escolares 1999-2000 e 2006-2007, observamos que durante o
primeiro período, a poboación estranxeira procedía principalmente de Europa, África e América
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do Sur e, no curso 2006-2007, aumentou, sobre todo, a poboación procedente de América do
Sur e África.
Gráfico 74 : Procedencia do alumnado estranxeiro. España e Galicia. 1999-2000 e 2006-2007

No 1999-2000, tódalas provincias galegas contaban nas súas aulas con poboación
estranxeira procedente principalmente de Europa (500 alumnos/as en Ourense) e de América
do Sur (218 alumnos/as en Pontevedra e 194 alumnos/as na Coruña), nesta última, aumenta o
seu número especialmente nas provincias de Pontevedra (2.755 alumnos/as) e A Coruña
(2.691 alumnos/as).

Gráfico 75 : Distribución do alumnado estranxeiro por país de procedencia en Galicia por
provincias. 1999-2000
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Gráfico 76 : Distribución do alumnado estranxeiro por país de procedencia en Galicia por
provincias. 2006-2007

Analizando a información por niveis educativos pode apreciarse como o alumnado
estranxeiro foi aumentando cuantitativamente en todos eles, ao longo dos períodos que
estamos a analizar. Aínda que é na Educación Primaria onde a evolución foi máis clara, é na
ESO onde o despegue de cifras foi máis espectacular. Segundo o CIDE, unha primeira
explicación ten que ver sen dúbida co propio proceso de implantación da LOXSE ao
escolarizarse a poboación ata polo menos os 16 anos. Outra ten que ver co fenómeno
migratorio, estando directamente relacionado o aumento do alumnado neste nivel educativo co
ascenso de efectivos de inmigrantes chegados a España. Tamén é importante o descenso das
cifras unha vez que se avanza nos niveis educativos secundarios non obrigatorios, nos que os
datos se manteñen cunha dinámica estable e escasa desde un punto de vista cuantitativo.
En Galicia a poboación estranxeira non universitaria aumenta en tódolos niveis
educativos, en especial, en Educación Primaria (de 811 alumnos/as a 4.616 alumnos/as) e en
Educación Secundaria Obrigatoria, cun incremento de 2.343 alumnos/as. Nos niveis educativos
non obrigatorios, a presenza do alumnado estranxeiro aumentou lixeiramente en comparación
coas outras etapas educativas, como se pode apreciar no seguinte gráfico.
Gráfico 77 : Distribución do alumnado estranxeiro nos distintos niveis educativos non
universitarios en Galicia. 1999-2000 e 2006-2007
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Con respecto a poboación universitaria estranxeira, en Galicia, cun total de 1.491
universitarios e universitarias de procedencia estranxeira, 780 alumnos/as están
matriculados/as no 1º e 2º ciclo e 771 alumnos/as en 3º ciclo.

Gráfico 78 : Relación da poboación estranxeira universitaria coa poboación galega
universitaria no curso 2005-2006

En canto o seu país de orixe, o alumnado universitario de 1º e 2º ciclo procede
principalmente da Unión Europa e de América do Sur. Outras das nacionalidades coa mesma
representación serían Norte de África; outros países do Resto de Europa; Asia e Oceanía.
O alumnado estranxeiro matriculado en terceiro ciclo en Galicia, destacarían, por orde
de importancia, os estudantes da Unión Europea, América do Sur, América do Norte e América
Central.

Gráfico 79 : Alumnado estranxeiro universitario segundo procedencia. Galicia 2005-2006

En definitiva, a presenza do alumnado estranxeiro nas aulas españolas e galegas é
claramente crecente en tódolos niveis educativos, concentrándose o maior número en
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Educación Primaria; con escolarización en centros públicos e que a rexión de procedencia
predominante é América do Sur.

2.2. A Perspectiva Provincial
Cando pasamos da análise de conxunto á observación da articulación da poboación a
nivel territorial descubrimos a variedade e complexidade existente. En un primeiro lugar, temos
dúas grandes áreas, unha constituída pola Galicia litoral e as comarcas de Ourense, Santiago e
Lugo, con elevadas densidades; a outra, a Galicia interior, con densidades moito menores e
estruturas demográficas menos dinámicas e máis avellentadas. Outra característica é o gran
número de núcleos de poboación existente, pois cerca da metade das entidades rexistradas no
Nomenclátor de España atópanse dentro dos seus límites.

2.2.1. Os contrastes na evolución da poboación
Ao analizarmos as provincias atopamos xa este desequilibrio. Na táboa seguinte, vemos
como A Coruña e Pontevedra gañán poboación nas últimas décadas, o contrario de Lugo e
Ourense, continuando un proceso que se desenvolveu ao longo de case todo o século pasado.

Táboa 26 : Evolución da poboación Galicia e Provincias 1991-2007. En miles de habitantes

Este comportamento tradúcese nunha concentración cada vez máis acusada nas
provincias de Pontevedra e Coruña e de abandono de numerosos lugares das de Ourense e
Lugo, que ven como, especialmente nesta última, se reduce a súa densidade.
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Táboa 27 : Evolución da densidade Galicia e Provincias, 1991-2007

A táboa seguinte recolle os compoñentes da evolución da poboación que explican
estas disparidades territoriais. En todas as provincias o crecemento vexetativo é negativo, mais
se o de Pontevedra é insignificante e o de A Coruña moderado verbo da seu número de
habitantes, nas outras dúas provincias o déficit acada valores importantes, de xeito que o saldo
migratorio positivo non chega a compensar.

Táboa 28 : Crecemento vexetativo e real. Galicia e Provincias 2007
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Gráfico 80 : Crecemento real Galicia e provincias, 2006

2.2.2. A estrutura por sexo e idade
O crecemento dunha poboación e a súa estrutura de idades están solidamente
asociados. Unha poboación avellentada e cunha proporción reducida de mulleres en idade fértil
tende a ter máis defuncións que natalicios; e este crecemento vexetativo negativo deprimirá
aínda máis os grupos infantís e xuvenís se unha forte inmigración non o impide. E este é
claramente o caso das provincias de Lugo e Ourense, como se ve nitidamente nas súas
pirámides de idade. Pola contra, Pontevedra, amósasenos como a máis dinámica desde o
punto de vista dos grupos de idade iniciais e centrais.
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Gráfico 81 : Pirámides de poboación por provincias 2007

A táboa a seguir recolle esta información de forma cuantitativa. Lugo e Ourense teñen
unha proporción de menores de quince anos moi por baixo da media galega, que, como
recordaremos xa é inferior á española, e proporcións moi elevadas de poboación lonxeva.
Pontevedra, en troques, supera claramente a media galega en ambos tramos de idade.
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Táboa 29 : Porcentaxe poboación total 2007

Táboa 30 : Porcentaxes poboación grandes grupos. En miles de persoas, 2007

Se ben Galicia é hoxe un país cun saldo migratorio positivo, a pegada do seu proceso
emigratorio está presente na súa dinámica demográfica e socioeconómica. A emigración
chegou a converterse nun elemento fundamental na estratexia para manter a explotación
familiar e o equilibrio entre a poboación e os recursos no longo período de adaptación da
41
organización produtiva ao avance da economía capitalista .
Desde o punto de vista demográfico, a emigración foi, no seu momento, a principal
responsable dos contrastes territoriais interiores, tanto polos seu efectos directos sobre a
estrutura de idades, como indirectos sobre a nupcialidade e natalidade. Os elevados índices de
avellentamento de Ourense e Lugo, e, no outro extremo, a moderación pontevedresa, non só
se explica polo comportamento recente, senón por un longo proceso que levou aos fortes
desequilibrios hoxe existentes.
41

Véxase Mª X. Rodríguez Galdo (1993).
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Táboa 31 : Porcentaxes da Poboación 65 anos e máis. Galicia e Provincias, 2001 e 2007

Táboa 32 : Índice Avellentamento. Poboación maior de 65 años/ poboación menor de 15.
Provincias, Galicia (porcentaxe), 1991-2007

No que se refire ao sobreavellantamento, ou cuarta idade, a evolución é tamén nidia.
Lugo e Ourense non só teñen mais persoas maiores de 65 anos; a proporción dentro destas
das maiores de 85 tende a medrar e a distanciarse das de A Coruña e Pontevedra.
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Táboa 33 : Evolución do Índice do Sobreavellentamento da poboación Galicia e
provincias 1991-2007

Táboa 34 : Poboación 85 anos e máis. Galicia e provincias, 2007

2.2.3. As estatísticas vitais.
As disparidades anteriores trasládanse así mesmo ás cifras de natalidade. Pontevedra
ten o meirande número de nacementos por mil habitantes, xustamente tres nenos máis que as
provincias de Lugo e Ourense.
Esta menor natalidade era de esperar dado o distinto porcentaxe de mulleres en idade
reprodutiva. Máis cando acudimos a indicadores inesgados, como o índice sintético de
fecundidade, vemos que o número de fillos que tería unha muller ao longo do seu período fértil,
na hipótese de mantemento das taxas de fecundidade por idade, sería de 1,1 en Pontevedra,
1,0 en A Coruña e 0,9 en Lugo en Ourense. É dicir, as mulleres destas provincias non só teñen
menos nenos en conxunto senón tamén consideradas individualmente. No que respecta á
idade media á maternidade, esta medrou desde 1991 en 3,7 anos en Lugo, 3,4 en A Coruña,
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3,2 en Ourense e 3,1 en Pontevedra, máis se manteñen na actualidade non moi distantes da
media galega de 31,3 anos.

Táboa 35 : Indicadores demográficos Galicia e Provincias, 2006

No que se refire á duración da vida, observamos como a provincia de menor renda
Ourense, é a que ten menor mortalidade, mostrando que na actualidade hai aspectos
relacionados coa calidade de vida que son máis importantes que o ingreso per cápita. As
ourensáns acadan, por termo medio, a moi estimable cifra de 85 anos e medio de existencia
física; mentres que os varóns lucense son os máis lonxevos, cunha esperanza de vida de 77,7
anos.

Táboa 36 : Esperanza de vida ao nacer segundo xénero. Galicia e Provincias, 2006
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2.3. As disparidades comarcais.
A distribución da poboación no territorio presenta importantes disparidades e
desequilibrios. En primeiro lugar, existe unha grande dispersión da poboación ao traveso dun
número moi elevado de núcleos. Ademais, a poboación, seguindo unha tendencia secular
agudizada desde mediados do século pasado, tende a concentrarse no litoral e nas comarcas
de Santiago, Lugo e Ourense. As diferenzas non se limitan, por suposto, á densidade, senón
tamén as estruturas e aos comportamentos demográficos.
Na análise provincial vimos dúas grandes áreas; a Galicia occidental, que se
corresponde coa zona máis densamente poboada e urbanizada; e a Galicia oriental, máis
ruralizada e con menor desenvolvemento económico, así como estruturas demográficas máis
envellecidas e menos dinámicas. Matizaremos agora este estudio considerando a división
comarcal.

2.3.1. A distribución da poboación no territorio
O mapa seguinte reflite claramente as disparidades da distribución da poboación ao
longo do territorio. Pese ao carácter de país cunha forte presenza rural que se atribúe a
Galicia, as comarcas de Vigo e A Coruña representan o 29 por cen da poboación, e as que
encabezan as outras cinco grandes cidades suman un 25 por cen máis. É ben visible, así
mesmo, a meirande concentración da poboación na Galicia atlántica, especialmente nas Rías
Baixas.
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Esta diversidade comarcal amósase tamén se observamos as densidades. No mapa
correspondente, apréciase a forte despoboación da Galicia oriental, cunha franxa que non
2
acada os 20 habitantes por km e que comprende as bisbarras lucenses de Meira, A
Fonsagrada, Os Ancares e Quiroga e as ourensáns de Terra de Caldelas, Terra de Trives e
Viana, ás que se debe engadir, na parte central do país, a da Baixa Limia.
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O resto do interior de Lugo, coa excepción da capital da provincia, ten entre 25 e 36
2
habitantes/km , mentres que Verín e A Limia, no Sur de Ourense, bordean os 30.
Unha ampla rexión central, que comprende as terras ourensáns de Allariz- Maceda e
Celanova, xunto coas coruñesas de Arzúa, Melide e a pontevedresa do Deza, atópanse entre
2
os 37 e os 44 habitantes/km . Pola súa parte, as comarcas do Ribeiro e O Carballiño en
Ourense e A Paradanta en Pontevedra, bordean os 50, ao igual que Ordes e A Barcala nas
proximidades de Santiago de Compostela. O influxo desta cidade faise sentir así mesmo no
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Sar, cunha densidade por riba da media de Galicia, mentres que a dinámica comarca
2
pontevedresa do Condado alcanza a estimable densidade de 122 habitantes/km .
Se ben a Galicia costeira está moito máis habitada, hai importantes diferenza dentro
2
dela. No Norte, Ortegal está preto dos 40 habitantes/km , mentres que as Mariñas atópanse
entre os 43 e os 61. Na zona atlántica, Fisterra ten unha densidade moderada, mais todas as
restantes bisbarras superan os 93,7 habitantes da media galega. A ocupación do espazo é
especialmente alta nas Rías Baixas, e sobre todo no Morrazo, zona de influencia de Vigo e
Pontevedra.
No que respecta ás bisbarras que comprenden as sete grandes cidades, a súa
densidade non só depende da evolución do seu municipio principal, senón tamén da definición
administrativa da propia comarca. Así, mentres Lugo, cunha vasta zona rural, ten 86
2
habitantes/km , o resto acada concentracións moi elevadas, como consecuencia dos procesos
de suburbanización, contraurbanización e creación de amplas zonas metropolitanas, que se
intensificaron nas últimas décadas, e que foron especialmente fortes no caso de Vigo e A
Coruña.
A distinta distribución da poboación segundo a comarca está estreitamente relacionada
coa estrutura de idades. Unha poboación cunha proporción importante de mozos e mulleres en
idade fértil tenderá a ter unha maior natalidade e a medrar a poboación. Así mesmo, unha
meirande natalidade e a inmigración de xente nova actuarán de factores propicios para o
rexuvenecemento, ou a minoración do envellecemento, da poboación.
O mapa seguinte recolle a porcentaxe de habitantes de quince e menos anos sobre o
total. Apréciase a superioridade do litoral atlántico e as comarcas que rodean as cidades máis
importantes. É de salientar o liderado das Rías Baixas e Baixo Miño, así como a necesaria
inclusión neste grupo dunha comarca non estritamente marítima, a do Condado.
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Cando analizamos a poboación de persoas lonxevas, os resultados son, como cabería
esperar, os opostos. A Galicia interior do Este e Sur das provincias de Lugo e Ourense superan
amplamente o 30 por cen de poboación de 65 e máis anos. A proporción diminúe nas cidades
e na costa, coa excepción do Ortegal, e acada os niveis máis moderados, menos da quinta
parte da poboación total, nas comarcas de Santiago, O Morrazo, Vigo, O Salnés, Pontevedra,
A Coruña e O Barbanza.
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2.3.2. Crecemento vexetativo e migracións
Só Santiago e a maioría das comarcas do Suroeste (O Morrazo, Vigo, Pontevedra, O
Condado e O Salnés) presentan crecementos vexetativos positivos. No resto, o número de
defuncións supera ao de nacementos. As zonas onde o crecemento acada taxas negativas
máis intensas corresponden ás provincias de Ourense e Lugo, sendo especialmente relevantes
naquelas onde a unha estrutura da poboación avellentada se lle suma unha fecundidade
especialmente baixa.
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O mapa seguinte recolle o valor do índice sintético de fecundidade, é dicir, o número
medio de fillos por muller. Ao revés da taxa bruta de natalidade, este indicador elimina os
efectos da estrutura de idades, polo que representa á propensión á maternidade das mulleres
en idade fértil. Pode verse que alí onde a poboación moza é máis abondosa, non só hai máis
mulleres en idade reprodutiva, senón tamén que estas mulleres teñen un maior número de fillos
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42

por termo medio . Mentres que na Galicia occidental e nas maiores cidades o ISF móvese en
torno ao neno por muller, na Galicia interior presenta cifras inferiores, acadando valores
extremadamente baixos nas bisbarras interiores da Galicia oriental.

42

O coeficiente de correlación entre a proporción de persoas de 15 anos menos e o índice sintético de
fecundidade é de 0,94.
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As consecuencias deste comportamento é a gran disparidade nas taxas brutas de
natalidade, é dicir, no número de nacidos no ano 2007 por cada mil habitantes. Alí onde a
poboación é mais nova e o número medio de fillos por muller bordea a unidade, as taxas de
natalidade alcanzan os valores máis elevados, o que ocorre especialmente na Galicia sur occidental. Pola contra, a Galicia interior oriental e central presenta taxas de natalidade
notablemente baixas, como consecuencia dos seus niveis de avellentamento e da escasa
fecundidade. Un comportamento intermedio ten lugar no resto da Galicia costeira e nas
comarcas que inclúen as cidades de Lugo, Ourense e Santiago, así como nas proximidades
desta última.
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En termos xerais, os movementos migratorios tenderon a reforzar o moderado
crecemento vexetativo naquelas comarcas onde este se produciu, e compensar o
decrecemento deste en boa parte da provincia da Coruña e no resto da provincia de
Pontevedra. Algunhas comarcas das outras dúas provincias tamén se beneficia dunha
inmigración que supera lixeiramente á emigración; é o caso da Terra de Lemos, Sarria, A Ulloa
e Terra Chá en Lugo, e O Carballiño, Verín e A Limia en Ourense.
Estes movementos son recollidos nos mapas seguintes, que refliten as taxas de
inmigración bruta e de emigración bruta por mil habitantes nas distintas comarcas, así como as
taxas de migración netas resultantes.
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2.3.3. Catro modelos estruturais da dinámica demográfica
Dentro das características xerais da demografía galega, analizadas no apartado Galicia
no contexto español, podemos extraer catro modelos de comportamento diferenciados. A táboa
seguinte recolle unha serie de indicadores que, aínda que se refiren ao último ano do que
dispomos de datos, poden considerarse características estruturais nas zonas respectivas, é
dicir, riscos que definen a dinámica demográfica a longo prazo.

Táboa 37 : Modelos estruturais da dinámica demográfica

A Galicia litoral occidental cubre a cuarta parte da superficie total, pero a súa poboación
representa o 62 por cento. Pode verse que os seus indicadores de xuventude, vellez,
natalidade e fecundidade son os máis elevados. O seu crecemento vexetativo non escapa, no
seu conxunto, á tendencia negativa preponderante en Galicia, mais con valores moderados.
Os territorios que rodean as cidades de Santiago, Lugo e Ourense representan cerca
do 10 por cen da superficie e do 16 por cen da poboación. O seu crecemento vexetativo é algo
menor, como consecuencia dunha proporción lixeiramente máis elevada de poboación de
idade avanzada e un chisco menos de fecundidade. A súa relevancia administrativa,
socioeconómica e cultural, ademais do seu comportamento demográfico, invita a consideralos
factores de dinamismo e posible orixe de iniciativas de desenvolvemento.
Co tres por cen da poboación e o 6 por cen da superficie, a Galicia setentrional
presenta un forte crecemento vexetativo negativo, como resposta aos elevados índices de
poboación maior de 65 anos e aos baixos valores de natalidade e fecundidade. Polo seu
carácter costeiro e pola súa evolución recente, debe, non obstante, ser diferenciada da área
que denominamos a Galicia interior.
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Esta ampla rexión abarca o 59 por cen da superficie e tan só o 19 por cen da
poboación total. Os seus indicadores presaxian que, no futuro inmediato, seguirá, en termos
xerais, o proceso de despoboación. Sobresaen os baixos niveis de natalidade, principalmente
debido á moi elevada proporción de poboación en idade avanzada, agravada por un índice
sintético de fecundidade especialmente baixo. No que respecta á idade media á maternidade,
esta é algo menor que no resto, o que revela que o proceso xeral de retraso na idade dos
partos prodúcese aquí de xeito máis lento.
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Capítulo 3
Dinámicas
familiares
e composición
dos fogares
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A familia constitúe un campo privilexiado de observación das esferas produtiva e
reprodutiva. Historicamente, a relación mulleres e traballo veuse interpretando dunha maneira
moi restritiva na medida en que se lles relegaba á esfera reprodutiva, co seu correlato de
invisibilidade social dado que o traballo realizado neste ámbito non se contabiliza
mercantilmente ata os intentos de tempos recentes. Pese ao seu papel como procreadoras e
sustentadoras da familia, a asunción destas funcións non lles impediu a súa presenza no
mundo produtivo.
Acéptase hoxe que as profundas transformacións experimentadas no seno da familia
occidental dificilmente atopan explicación sen a consideración dos cambios na traxectoria de
vida das mulleres. A súa incorporación ao mercado de traballo, o control da natalidade, o
acceso á educación, etc. demostran en que medida son as mulleres o axente de cambio máis
dinámico das sociedades contemporáneas. Velaí a necesidade de considerar desde outra
perspectiva as relacións de xénero e con elas os roles familiares, sociais e laborais.
A verificación das transformacións experimentadas pola familia esixe coñecer a
evolución do seu tamaño e da súa composición en canto a sexo, idade, estado civil, relación
coa actividade económica, etc. Ademais, para explicar a dinámica familiar é necesario ter en
conta as implicacións do descenso da fecundidade, os cambios na nupcialidade e na
composición dos grupos domésticos, o número de fillos nacidos fora do matrimonio e o
aumento da esperanza de vida; ao mesmo tempo, é clave a información relativa ao mercado de
traballo e educación por que só desde a contemplación da incorporación das mulleres ao
mercado de traballo remunerado e o seu acceso á educación pódense comprender as
transformacións na composición dos fogares e mesmo os cambios na súa funcionalidade .

3.1. A familia en Galicia (1991-2001). Similitudes e singularidades no
contexto español.
Os gráficos, relativos ás porcentaxes de fogares segundo a súa estrutura, permítennos
observar a crecente importancia dos fogares unipersoais entre 1991 e 2001, especialmente no
grupo de idades de 16 a 64 anos. Na primeira data, a representatividade deste tipo de fogares
é moi similar nos marcos español e galego; en cambio, no ano 2001, o comportamento xa é
máis dispar dado que en Galicia a proporción representada polos fogares nos que reside unha
persoa soa de 16 a 64 anos é case dous puntos inferior á rexistrada no conxunto español.
Pola contra, no caso de que se trate dunha persoa de 65 ou máis anos, a súa representación é
máis forte en Galicia.
Os datos tamén nos permiten comprobar a maior relevancia no ámbito español dos
fogares integrados por dous adultos de 16 a 64 anos, así como dos formados por dous adultos
con un ou máis menores, categoría na que se distancian cada vez máis os valores galego e
español, dentro dunha tendencia xeral ao descenso. É tamén destacable, no caso galego, a
importancia dos fogares compostos por catro ou máis adultos con ou sen menores.

- 121 -

Gráfico 82 : Fogares segundo a súa estrutura (%). Ano 1991

Gráfico 83 : Fogares segundo a súa estrutura (%). Ano 2001
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A desagregación da composición dos fogares unipersoais por sexo e idade, recollida
nas seguintes imaxes, permite observar que nos fogares integrados por unha persoa con
idades comprendidas entre 16-64 anos é máis elevada a porcentaxe representada polos
homes (sobre todo no conxunto español), mentres que a partir dos 65 anos é máis frecuente
que as mulleres vivan en solitario. Esta maior propensión das mulleres de máis de 65 anos a
residir en fogares unipersoais hai que relacionalo co comportamento da esperanza de vida,
dado que este indicador mostra como a duración media de vida das mulleres galegas en 2006
é superior en case sete anos e medio á dos homes, o que provoca que se incremente a
proporción de mulleres en idades avanzadas, como se cita no capítulo relativo a lonxevidade e
instrución.
Gráfico 84 : Fogares unipersoais por sexo e idade (%). Ano 1991

Gráfico 85 : Fogares unipersoais por sexo e idade (%). Ano 2001
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Polo que se refire ás porcentaxes representadas polos fogares clasificados segundo a
43
súatipoloxía , é salientable a representación que as familias cun núcleo teñen en España
fronte á maior relevancia, no ámbito galego, das familias con dous ou máis núcleos. Diferenzas
que, por outra parte, tenden a reducirse entre as dúas datas consideradas.
Gráfico 86 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Ano 1991

Gráfico 87 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Ano 2001

43

Lembremos que por fogar enténdese un conxunto de persoas que residen habitualmente na mesma vivenda,

diferenciándose fogar e familia en que, primeiro, o fogar pode ser unipersoal, mentres que a familia ten que
constar, polo menos de dous membros; e, segundo, os membros dun fogar multipersoal non teñen
necesariamente que estar emparentados, mentres que os membros dunha familia sí. Consecuentemente, a
familia é un grupo de persoas (dúas ou máis) que, residindo na mesma vivenda familiar, están vinculados por
lazos de parentesco, xa sexan de sangue ou políticos, e independentemente do seu grao.
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No gráfico seguinte, que reflicte o tamaño dos fogares, obsérvase que as porcentaxes
representadas polos fogares de 2 e 4 persoas son máis elevadas en España, mentres que en
Galicia adquiren niveis máis altos os integrados por 5 ou máis persoas. Compróbase tamén
como entre 1991 e 2001 hai unha tendencia clara ao aumento da importancia dos fogares con
un número de membros inferior a tres.

Gráfico 88 : Tamaño dos fogares (%). Ano 1991

Gráfico 89 : Tamaño dos fogares (%). Ano 2001
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Os dous gráficos que seguen recollen a clasificación dos fogares para Galicia e España
atendendo, primeiro, ao número de ocupados e, segundo, ao número de parados. Compróbase
que existe unha pequena diferenza entre ámbolos dous ámbitos xeográficos na importancia
dos fogares non que non hai ningunha persoa ocupada (superior no caso galego) e nos que
reside un só ocupado (máis elevada en España). En relación co número de parados, a
tendencia é moi similar nos dous ámbitos, dado que máis do 80% dos fogares non acollen a
ningún parado no seu interior.

Gráfico 90 : Ocupados no fogar (%). Ano 2001

Gráfico 91 : Parados no fogar (%). Ano 2001
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Os dous gráficos inseridos a continuación ofrecen información sobre a composición dos
fogares que complementa e reafirma os datos anteriores. Así, o primeiro, relativo ao número de
núcleos no fogar, confirma a maior importancia en España dos fogares con un só núcleo,
mentres que en Galicia é superior a porcentaxe representada por aqueles nos que hai dous
núcleos. O segundo, que recolle a clasificación dos fogares atendendo ao número de xeracións
que o compoñen, permite ver a relevancia en Galicia dos fogares nos que conviven tres
xeracións, unha modalidade que no caso español redúcese a algo menos da metade. A maior
representatividade en Galicia dos fogares con dous ou máis núcleos e dos integrados por tres
xeracións é unha mostra da persistencia, aínda no ano 2001, de certos trazos característicos
da familia tradicional galega.
Gráfico 92 : Núcleos no fogar (%). Ano 1991

Gráfico 93 : Núcleos no fogar (%). Ano 2001

- 127 -

Gráfico 94 : Xeracións no fogar (%). Ano 1991

Gráfico 95 : Xeracións no fogar (%). Ano 2001

Os tres últimos gráficos ofrecen información sobre a tipoloxía do núcleo, sobre o
número de fillos e sobre o seu tamaño. Como nota distintiva pódese sinalar a maior importancia
en Galicia dos tipos “parellas sen fillos” e “nai con fillos”, o que a súa vez explica que os
núcleos sen fillos ou con un só sexan máis numerosos e que o tamaño do núcleo sexa máis
reducido. Os núcleos integrados por dúas e tres persoas representan en Galicia unha
porcentaxe superior á española, mentres que os formados por catro ou máis persoas acadan
valores máis elevados en España. Este tamaño do núcleo máis amplo débese a maior
importancia das parellas con fillos e a que o número de fillos tamén é superior.
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Gráfico 96 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Ano 1991

Gráfico 97 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Ano 2001

Gráfico 98 : Núcleos segundo o número de fillos (%). Ano 1991
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Gráfico 99 : Núcleos segundo o número de fillos (%). Ano 2001

Gráfico 100 : Tamaño do núcleo (%). Ano 2001

3.2. A dinámica familiar entre 1999 e 2007.
Para estudar a dinámica dos fogares procedeuse a unha selección da información da
Enquisa de condicións de vida das familias, en especial do apartado “Características básicas
dos fogares”. A primeira clasificación que se inclúe é a relativa á tipoloxía dos fogares para
Galicia e a continuación para cada unha das provincias. En relación ao conxunto galego, a
información refírese ao período 1999-2007 mentres que os datos provinciais só están
dispoñibles desde 2002.
En Galicia pódese observar unha tendencia ao aumento da importancia dos fogares
unipersoais e das parellas sen fillos. Pola contra descenden as porcentaxes relativas ás
parellas con fillos e ás familias con varios núcleos.
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Gráfico 101: Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Galicia, 1999-2007

Da comparación dos gráficos relativos á tipoloxía dos fogares por provincias, pódese
destacar a elevada representatividade dos fogares unipersoais en Lugo e Ourense, con
porcentaxes que oscilan entre o 20 e o 25% do total mentres que nas provincias occidentais en
ningún momento superan o 20%. Polo que se refire ás parellas sen fillos, tamén acadan
valores máis elevados e o seu crecemento é comparativamente máis forte nas primeiras
provincias. As parellas con fillos, unha das categorías que tende a descender a súa
importancia, evolucionan con máis claridade cara o descenso en A Coruña e Pontevedra, alí
onde se rexistran ao inicio do período unhas porcentaxes máis elevadas. Por último, as familias
con varios núcleos teñen unha destacada representación en Lugo no ano 2002 (o 8% do total)
mentres que no 2007 apenas hai diferenzas entre as catro provincias.
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Gráfico 102 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). A Coruña, 2002-2007

Gráfico 103 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Lugo, 2002-2007
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Gráfico 104 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Ourense, 2002-2007

Gráfico 105 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Pontevedra, 2002-2007

A tipoloxía dos fogares segundo a idade da persoa principal permite comprobar que os
fogares unipersoais están formados maioritariamente por persoas de 65 ou máis anos, un
grupo poboacional que tamén ten unha destacada importancia nas parellas sen fillos. En
cambio, nas parellas con fillos sobresaen as persoas de menos de 45 anos.
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Gráfico 106 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia,
1999

Gráfico 107 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia, 2000
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Gráfico 108 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%).
Galicia, 2001

Gráfico 109 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%).
Galicia, 2002

- 135 -

Gráfico 110 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia,
2003

Gráfico 111 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia,
2004
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Gráfico 112 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia,
2005

Gráfico 113 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia,
2006

A análise dos fogares segundo a súa estrutura no ano 2007, a única data para a que
dispoñemos desta información a partir da Enquisa de condicións de vida das familias, permite
comprobar as amplas variacións que existen entre as provincias nas distintas categorías
recollidas nesta clasificación.
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Os datos de A Coruña son os que máis se asemellan ao total de Galicia, dado que nos
dous casos as categorías “Dous adultos con un ou máis menores” e “Dous adultos, un polo
menos de 65 ou máis, sen menores” son as que acadan porcentaxes máis elevadas. A
continuación, sitúanse os fogares nos que reside unha persoa de 65 ou máis anos, no caso de
Galicia, e os formados por dous adultos de 35 ou máis anos xunto con outro adulto de 16 a 34
e sen menores, en A Coruña. O seguinte tipo de fogar pola súa importancia porcentual é o que
conta cunha persoa de 16 a 64 anos, acollendo case o 8% do total. Tódalas demais categorías,
coa única salvidade do tipo “Un adulto con un ou máis menores”, con porcentaxes inferiores a
oito, refírense a unidades familiares integradas por tres ou máis adultos, con ou sen menores.
Nas provincias de Lugo e Ourense destaca a elevada representatividade dos fogares
integrados por persoas de idades avanzadas, nos que residen un ou dous membros e sen a
presenza de menores no seu interior. Pola contra aqueles outros con tres ou máis adultos
rexistran nos dous casos unha tendencia ao descenso, especialmente en Ourense.
A provincia de Pontevedra presenta unha estrutura dos fogares claramente diferente.
Primeiro, porque a categoría “Dous adultos con un ou máis menores” é a que alcanza
porcentaxes máis elevadas (cunha diferenza de cinco puntos porcentuais en comparación con
Ourense). Segundo, porque os fogares unipersoais presentan unha menor relevancia e, en
cambio, os formados por máis de tres adultos presentan unha tendencia alcista.

Gráfico 114 : Fogares segundo a súa estrutura (%). Galicia e provincias, 2007
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A anterior análise da estrutura dos fogares está en consonancia cos datos relativos ao
seu tamaño medio. Así, a provincia de Pontevedra conserva durante o período analizado un
número medio de persoas por cada fogar superior a tódalas demais, séguelle en importancia A
Coruña, a continuación sitúase Lugo e, en último lugar, Ourense. Ao mesmo tempo, obsérvase
claramente unha tendencia xeral ao descenso do tamaño medio dos fogares, similar en tódolos
ámbitos territoriais.

Gráfico 115 : Número medio de persoas no fogar (%). Galicia e provincias, 1999-2007

Os gráficos inseridos a continuación, relativos á clasificación dos fogares segundo o
número de persoas para Galicia e as provincias, permiten verificar o aumento da importancia
dos fogares integrados por unha e dúas persoas, o mantemento das cifras referidas aos
fogares de tres persoas e a perda de representatividade dos compostos por catro ou máis
membros. Unicamente se aparta deste modelo xeral a provincia de Pontevedra dado que os
fogares de catro persoas, ademais de representar unha maior proporción do total, non
descenden tan claramente como nas outras provincias.
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Gráfico 116 : Fogares segundo o número de persoas (%). Galicia, 1999-2007

Gráfico 117 : Fogares segundo o número de persoas (%).
A Coruña, 1999-2007
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Gráfico 118 : Fogares segundo o número de persoas (%). Lugo, 1999-2007

Gráfico 119 : Fogares segundo o número de persoas (%). Ourense, 1999-2007
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Gráfico 120 : Fogares segundo o número de persoas (%). Pontevedra,
1999-2007

A información que proporcionan os tres gráficos seguintes refírese á presenza de
persoas de 65 ou máis anos nos fogares galegos, ben vivindo en solitario ou como integrantes
dunha familia. No relativo ás porcentaxes representadas polos fogares nos que reside algunha
persoa de 65 ou máis anos, percíbese a tendencia ao seu descenso, máis importante a partir
do ano 2002. Entre o ano 1999 e o 2007 a proporción representada por este tipo de fogares
experimenta unha baixada de aproximadamente tres puntos (de 45,5% pasa a 42,5%).

Gráfico 121 : Fogares con persoas de 65 ou máis anos (%). Galicia, 1999-2007
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No caso dos fogares con todos os seus membros de 65 ou máis anos, agrupados por
provincias, obsérvase como Ourense alcanza as porcentaxes máis elevadas (en torno ao 30%
do total), séguelle en importancia a provincia de Lugo e, xa a bastante distancia, colócanse A
Coruña e Pontevedra (na que as cifras redúcense practicamente á metade das rexistradas nas
terras ourensáns). Cabe sinalar tamén que non existen grandes variacións ao longo do tempo.

Gráfico 122 : Fogares con todos os seus membros de 65 ou máis anos (%). Galicia e
provincias, 2002-2007

Na seguinte información referida aos fogares que teñen no seu interior unha persoa de
65 ou máis anos, con independencia de que viva en solitario ou acompañado doutras persoas,
a situación é lixeiramente distinta. Neste caso é a provincia de Lugo a que se coloca á cabeza
acadando porcentaxes que superan en algún momento o 35%. Seguidamente sitúase Ourense
e logo A Coruña e Pontevedra. Aquí si que se constata unha lixeira tendencia a o descenso ao
longo do período 1999-2006.
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Gráfico 123 : Fogares con unha persoa de 65 ou máis anos (%).
Galicia e provincias, 1999-2006

Os fogares con persoas menores de 16 anos presentan unha tendencia ao descenso
ao longo do período estudado, no conxunto de Galicia. Pasan de representar case o 29% do
total de fogares no ano 1999 ao 24,9% no 2007.

Gráfico 124 : Fogares con persoas menores de 16 anos (%). Galicia, 1999-2007.
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A existencia de fogares nos que conviven tres xeracións dunha mesma familia foi
habitual en Galicia durante moito tempo, representando porcentaxes elevadas do total familiar,
con especial relevancia na provincia de Lugo. No gráfico seguinte pódese comprobar como
este territorio continúa mantendo esa predominancia aínda que as diferenzas vanse reducindo
a medida que nos achegamos ao ano 2007. Pola contra Ourense é a provincia que rexistra as
cifras máis baixas en tódolos momentos.

Gráfico 125 : Fogares de tres xeracións (%). Galicia e provincias, 2002-2007

A serie de gráficos relativos á desagregación por sexo dos fogares unipersoais coa
distinción entre persoas menores de 65 anos ou de idades superiores, permite observar que,
como regra xeral, as persoas que viven en solitario antes dos 65 anos son maioritariamente
homes e nas idades máis elevadas son fundamentalmente mulleres. Unicamente cabe
destacar que nas provincias de A Coruña e Pontevedra, para os individuos menores de 65
anos, as diferenzas entre sexos non son tan acusadas.
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Gráfico 126 : Fogares unipersoais por sexo (%). Menos de 65 anos. Galicia

Gráfico 127 : Fogares unipersoais por sexo (%). De 65 ou máis anos. Galicia

Gráfico 128 : Fogares unipersoais por sexo (%). Menos de 65 anos. A Coruña
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Gráficos 129 : Fogares unipersoais por sexo (%). De 65 ou máis anos. A Coruña

Gráfico 130 : Fogares unipersoais por sexo (%). Menos de 65 anos. Lugo

Gráfico 131 : Fogares unipersoais por sexo (%). De 65 ou máis anos. Lugo
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Gráfico 132 : Fogares unipersoais por sexo (%). Menos de 65 anos. Ourense

Gráfico 133 : Fogares unipersoais por sexo (%). De 65 ou máis anos.Ourense

Gráfico 134 : Fogares unipersoais por sexo (%). Menos de 65 anos. Pontevedra
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Gráfico 135 : Fogares unipersoais por sexo (%). De 65 ou máis anos.
Pontevedra

As imaxes relativas á clasificación dos núcleos familiares segundo a súa tipoloxía
permiten observar a tendencia progresiva ao descenso das porcentaxes relativas ás parellas
con fillos que, no caso de Galicia, pasan de representar o 59,3% do total de núcleos no ano
2002 ao 53,8 % en 2007. Pola contra, na categoría “parella sen fillos” percíbese un
movemento alcista evolucionando as cifras desde o 25,7% na primeira data ao 31,1% na
última. Os núcleos monoparentais masculinos representan unha proporción mínima do total,
sen grandes variacións ao longo do período, e os monoparentais femininos alcanzan unha
maior relevancia (con valores sempre superiores ao 10%) pero mantendo unha escasa
variabilidade nas súas cifras.

Gráfico 136 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%).
Galicia, 2002-2007
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Os gráficos referidos ás provincias mostran a maior importancia das parellas con fillos
en A Coruña e, sobre todo, en Pontevedra, onde tamén se alcanzan taxas de fecundidade máis
elevadas. Así mesmo, compróbanse que nas provincias orientais as cifras relativas ás parellas
sen fillos son superiores durante todo o período, aínda que as diferenzas tenden a reducirse.

Gráfico 137 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%).A Coruña, 2002-2007

Gráfico 138 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Lugo, 2002-2007
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Gráfico 139 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Ourense, 2002-2007

Gráfico 140 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Pontevedra, 2002-2007

Con respecto ao número de fillos dos núcleos obsérvase a superioridade numérica dos
que teñen un único fillo, destacando neste senso as provincias de Ourense e Lugo con
porcentaxes que superan no ano 2007 o 60% do total. Os núcleos que contan con dous fillos
representan en torno á metade dos anteriores, salvo en Pontevedra, chegando neste caso a
representar case o 40% do total. Ao mesmo tempo, tamén é esta provincia a que rexistra cifras
máis elevadas de núcleos con tres ou máis fillos.
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Gráfico 141 : Núcleos con fillos segundo o número de fillos (%). Galicia e provincias, 2007

Nos seguintes gráficos figuran as proporcións que representan as parellas segundo o
número de fillos menores de 16 anos para o conxunto galego e para as súas provincias entre o
ano 2002 e o 2006. Entre os aspectos máis importantes que reflicten os datos, cabe salientar a
elevada proporción de parellas que non teñen fillos menores de 16 anos (sempre superior ao
60%) e as diferenzas provinciais en relación ás parellas con dous fillos, dado que en
Pontevedra esta modalidade en ningún momento baixa do 10% e nos outros tres territorios é
excepcional que se alcance esta porcentaxe. Por outra parte, a provincia pontevedresa
presenta unha menor importancia das parellas sen fillos.
Gráfico 142 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos Galicia,
2002-2006 (%).
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Gráfico 143 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos (%).A Coruña,
2002-2006

Gráfico 144 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos (%).
Lugo, 2002-2006
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Gráfico 145 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos (%). Ourense, 20022006

Gráfico 146 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos (%). Pontevedra, 20022006

A última información que se inclúe é a relativa ás parella con fillos segundo o número
de fillos que sexan adoptivos ou fillastros dalgún membro. A imaxe confirma a reducida
importancia que este tipo de membros teñen sobre a composición das parellas, pero se é de
destacar a tendencia ao seu crecemento durante os cinco anos comprendidos entre 2002 e
2006, tendencia que se observa con máis claridade na provincia de Pontevedra.
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Gráfico 147 : Parellas con fillos segundo o número de fillos que sexan adoptivos ou fillastros
dalgún membro (%). Galicia e provincias, 2002-2006

3.3. Evolución da composición familiar entre 1991 e 2001. Análise
provincial e comarcal.

3.3.1. Análise provincial.
A análise sobre a composición dos fogares a nivel provincial que se realiza neste
apartado está baseada na información extraída dos Censos de Poboación de 1991 e 2001. Os
dous gráficos seguintes, relativos á estrutura familiar, reflicten cambios importantes na
composición interna dos fogares entre as dúas datas, sobre todo no que se refire á presenza
de persoas de idades superiores a 65 anos. Así, especialmente nas provincias de Lugo e
Ourense, experimentan unha subida considerable os fogares nos que reside unha persoa de
65 ou máis anos. Tamén amosan unha tendencia ao crecemento aqueles nos que residen dous
adultos, sendo polo menos un deles de 65 ou máis e sen menores, así como os formados por
un adulto con un ou máis menores. Pola contra, os fogares que están integrados por dous
adultos con un ou máis menores rexistran unha considerable perda de importancia nas catro
provincias. Os fogares nos que residen tres ou máis adultos con menores sempre son máis
relevantes na provincia de Pontevedra.
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Gráfico 148 : Fogares segundo a súa estrutura (%). Galicia e provincias, 1991

Gráfico 149 : Fogares segundo a súa estrutura (%). Galicia e provincias, 2001

A clasificación dos fogares segundo a súa tipoloxía permite detectar a presenza de
familias e de núcleos no seu interior, é dicir, aproxímanos aos lazos de parentesco ou relación
familiar existente entre os seus membros.
Os dous gráficos seguintes reflicten os cambios que se produciron na importancia
porcentual dos distintos tipos de fogares entre 1991 e 2001 para o total de Galicia e para as
catro provincias. Entre eses cambios cabe destacar, primeiro, a crecente importancia dos
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fogares unipersoais, con porcentaxes que nas provincias de Ourense e Lugo superan o 20% do
total de fogares, e, segundo, a diminución do peso relativo das familias con un núcleo e das
familias con dous ou máis núcleos.
Gráfico 150 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Galicia e provincias, 1991

Gráfico 151 : Fogares segundo a súa tipoloxía (%). Galicia e provincias, 2001

Dada a crecente importancia que adquiren os fogares unipersoais, procedeuse a unha
análise máis detallada da súa estrutura que se reflicte nos gráficos seguintes. O primeiro, que
recolle os fogares unipersoais por sexo e idade para o total galego, permite detectar que en
idades inferiores aos 65 anos é máis frecuente que vivan en solitario os homes mentres que a
partir desa idade son maioría as mulleres.
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Gráfico 152 : Fogares unipersoais por sexo e idade. Galicia, 2001

O segundo gráfico ofrece a mesma información desagregada por provincias. Nel
confírmase un comportamento particularizado en Lugo e Ourense, dado que aquí a maior parte
dos fogares unipersoais están integrados por persoas con idades superiores a 65 anos,
situación directamente relacionada co maior índice de envellecemento que se constata nestas
provincias.
Gráfico 153 : Fogares unipersoais por sexo e idade. Ano 2001

Os aspectos sinalados anteriormente vense tamén reflectidos no tamaño dos fogares
que se recolle nos gráficos que seguen. Neles cabe destacar a crecente importancia dos
fogares integrados por unha única persoa e a diminución das porcentaxes representadas polas
familias nas que residen cinco ou máis membros. Polo que se refire á análise provincial, unha
vez máis son Ourense e Lugo, por esta orde de importancia, onde os fogares con un e dous
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membros acadan porcentaxes máis elevadas. Pola contra, na provincia de Pontevedra a
proporción representada por fogares con catro membros mantense, nas dúas datas, con
valores superiores (en torno ao 25% do total de fogares).

Gráfico 154 : Tamaño dos fogares. Galicia e provincias, 1991

Gráfico 155 : Tamaño dos fogares. Galicia e provincias, 2001

Os dous gráficos inseridos a continuación permiten poñer en relación os fogares coa
actividade económica, dado que miden o número de ocupados e de parados nos fogares
galegos. Segundo a súa información compróbase que nas provincias de A Coruña e
Pontevedra en torno ao 60% do total dos fogares contan con un ou dous ocupados mentres
que en Ourense esta porcentaxe redúcese ao 50% e aumenta considerablemente a
representada polos fogares nos que non hai ningún ocupado (con case o 45%).
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Gráfico 156 : Ocupados no fogar. Galicia e provincias, 2001

En relación ao número de parados, as diferenzas provinciais son menos marcadas pois
en tódolos casos máis do 80% dos fogares non teñen ningún parado. Aínda tendo en conta as
pequenas diferenzas, cabe mencionar que son as provincias de Lugo e Ourense as que se
rexistran valores lixeiramente máis elevados.

Gráfico 157 : Parados no fogar. Galicia e provincias, 2001

A menor presenza de ocupados nos fogares de Ourense e Lugo, xunto cun
comportamento similar en canto ao número de parados, permite deducir que unha boa parte
daqueles están integrados por persoas inactivas (maioritariamente pensionistas), tal como se
observa nos gráficos que recollen as porcentaxes de fogares segundo a relación coa actividade
económica da persoa de referencia.
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Gráfico 158 : Fogares segundo a relación coa actividade da persoa de referencia (%). Ano
2001

Gráfico 159 : Fogares segundo a relación coa actividade da persoa de referencia (%). Ano
2001

A información que relaciona o número de fogares co nivel de estudos da persoa de
referencia aparece representada no gráfico 170. Nel obsérvase que en Pontevedra e A Coruña
os niveis de estudos das persoas de referencia dos fogares son máis elevados, alcanzando os
estudos de segundo grao porcentaxes que superan en torno a dez puntos aos rexistrados nas
outras provincias. Por outro lado, chama a atención que en Ourense o 30% dos fogares e en
Lugo o 25% teñen como persoa de referencia a un membro que non ten acreditado ningún tipo
de estudo.
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Gráfico 160 : Fogares segundo o nivel de estudos da persoa de referencia. Galicia e
provincias, 2001

A información recollida nos gráficos relativos a xeracións nos fogares confirma as
apreciacións xa realizadas. Destaca, por unha parte, a alta representatividade dos fogares con
dúas xeracións na provincia de Pontevedra e, por outra, a forte presenza de fogares cunha
única xeración en Ourense, único caso no que esta modalidade supera aos integrados por
dúas xeracións.
Gráfico 161 : Número de xeracións no fogar (%). Galicia e provincias, 2001

Como se sinalou anteriormente, os núcleos familiares poden ser de catro tipos: parella
sen fillos, parella con fillos, pai con un ou máis fillos e nai con un ou máis fillos. Comparando os
gráficos que figuran a continuación, relativos á tipoloxía dos núcleos, observase unha perda de
importancia das porcentaxes representadas polas parellas con fillos e a tendencia ao
crecemento dos valores acadados polos fogares monoparentais, é dicir, polos núcleos
familiares compostos por un pai ou unha nai con un ou máis fillos.
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En relación á caracterización dos núcleos a nivel provincial, son, nas dúas datas, as
provincias de Lugo e Ourense as que presentan uns valores máis reducidos para as parellas
con fillos. Pola contra, Pontevedra acada unha cifra que supera, no ano 1991, os dez puntos
porcentuais en comparación con Ourense, reducíndose esta diferenza segundo os datos de
2001.
Gráfico 162 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Galicia e provincias 1991

Gráfico 163 : Núcleos familiares segundo a súa tipoloxía (%). Ano 2001

As anteriores consideracións teñan o seu reflexo no tamaño dos núcleos que,
loxicamente, é máis reducido nas provincias orientais. Así, nestes territorios os núcleos
integrados por dúas persoas representan algo máis do 40% do total no ano 1991, mentres que
en Pontevedra están en torno ao 30%. Nesta última provincia tamén é destacable a elevada
representación dos núcleos formados por catro persoas, cunha porcentaxe algo superior ao
30% e lixeiramente máis alta que a correspondente aos compostos por tres membros.
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A comparación dos datos entre 1991 e 2001, permite observar un descenso do tamaño
medio dos núcleos dado que aumenta a importancia daqueles que teñen un menor número de
persoas e descende a proporción representada polos integrados por cinco ou máis membros.

Gráfico 164 : Tamaño do núcleo (%). Galicia e provincias, Ano 1991

Gráfico 165 : Tamaño do núcleo (%). Galicia e provincias. Ano 2001

Outra información relevante con respecto aos núcleos familiares é o número de fillos
que residen no seu interior. Como non podía ser menos, son as provincias de Lugo e, sobre
todo, Ourense as que rexistran unhas porcentaxes máis altas de núcleos sen fillos ou con un
só. En Pontevedra, en cambio, son máis representativos os que teñen dous ou máis fillos, un
resultado que está en consonancia coas maiores taxas de fecundidade que se rexistra nesta
provincia. Ao mesmo tempo, obsérvase unha tendencia xeral ao descenso da proporción
representada polos núcleos con tres ou máis fillos entre as dúas datas consideradas.
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Gráfico 166 : Núcleos segundo o número de fillos. Galicia e provincias. Ano 1991

Gráfico 167 : Núcleos segundo o número de fillos. Galicia e provincias. Ano 2001

A información relativa ao tipo de parellas, só dispoñible para o ano 2001, ofrece unha
clasificación segundo catro tipos: parella de dereito, parella de feito, outro tipo de parellas de
feito e núcleo que non é parella. O gráfico 180 permite comprobar que as parellas de dereito
son a modalidade que acapara as porcentaxes máis representativas (en torno ao 80%) mentres
que as parellas de feito presentan aínda valores mínimos, sendo un pouco máis destacables en
Pontevedra.
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Gráfico 168 : Tipo de parellas. Galicia e provincias, ano 2001

3.3.2. Análise comarcal.
Para a análise comarcal dos fogares é necesario utilizar os datos municipais que
figuran nos Censos de Poboación e logo proceder a súa agregación comarcal. Unha vez
elaboradas as táboas, nas que se seguiu a mesma estrutura que na análise provincial,
deseñáronse unha serie de mapas, para os anos 1991 e 2001, co obxectivo de ofrecer unha
representación máis clara da composición das familias nas distintas comarcas de Galicia.
Mencionouse anteriormente que é a provincia de Lugo a que rexistra unha maior
presenza de familias con dous ou máis núcleos no ano 1991. Non obstante, ó elabora-lo mapa
comarcal (mapa 13), no que se reflicten as porcentaxes que corresponden a esta categoría
familiar, a súa observación pouco atenta pode crear certa confusión. Por unha banda, a
provincia de A Coruña é a que acolle un maior número de comarcas nas que os fogares
integrados por unha familia con máis dun núcleo representan unha porcentaxe superior ao 15
por cen, pero ao mesmo tempo tamén hai tres comarcas con proporcións inferiores ao 10 %
mentres que en Lugo e Pontevedra tan só hai unha, o que explicaría o comportamento das
cifras provinciais. Por outra, hai tres comarcas luguesas (Chantada, Sarriá e Os Ancares) con
considerable importancia deste tipo de fogares. No caso de Ourense, a imaxe que nos ofrece a
representación cartográfica é máis acorde co comportamento familiar tradicional deste termo
provincial pois tódalas súas comarcas, salvo A Limia, son zonas nas que a complexidade
familiar é moi reducida (porcentaxes inferiores ao 10 por cen).
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O seguinte mapa reflicte a importancia dos fogares integrados por unha familia cun
núcleo (mapa 14). A imaxe que ofrece non é a inversa do anterior, debido a que, sobre todo en
Lugo e Ourense, teñen moita relevancia os fogares unipersoais. Isto quere dicir que en
Ourense nos atopamos con comarcas con baixas proporcións de familias complexas, nas que
as familias cun só núcleo non representan porcentaxes elevadas pero si hai moitas persoas
que viven en solitario (fogares unipersoais). Sería o caso de Terra de Celanova, Baixa Limia ou
Terra de Caldelas. De feito son estas tres comarcas nas que os fogares formados por un só
membro acadan unha maior relevancia.
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Continuando coa análise dos fogares segundo a súa estrutura compróbase, como se
anotou anteriormente, que son as comarcas ourensás e luguesas as que teñen unha maior
presenza de fogares nos que reside unha única persoa. Ao realizar esta agrupación comarcal
obsérvase a súa destacada importancia en Ourense, ao mesmo tempo que se comproba o
envellecemento deste grupo poboacional que vive en solitario.
Efectivamente, no mapa 15 observamos como a relevancia dos fogares unipersoais é
destacada nas comarcas galegas máis orientais (sobre todo nas ourensás xa que en ningunha
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delas a porcentaxe que representan estas familias é inferior ao 15 por cen). Tamén nesta zona
presentan maior relevancia os fogares nos que reside soa unha persoa de máis de 65 anos
(mapa 16), feito que está en total concordancia co maior envellecemento da poboación que se
rexistra nas provincias de Lugo e Ourense. Os valores relativos aos fogares nos que reside en
solitario unha persoa de menos de 65 anos (mapa 17) non presentan variacións tan amplas
como no caso anterior, pero aínda así, a súa presenza é máis forte nas mesmas provincias.
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O mapa 18 reflicte as porcentaxes correspondentes aos fogares formados por un e
dous membros, con independencia das súas idades. Unha vez máis atopámonos coa mesma
imaxe que nos dous mapas anteriores, o que nos confirma que nas provincias orientais non só
reside unha poboación máis avellentada senón que unha parte importante dela vive en fogares
de reducido tamaño.
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O mapa 19 recolle as porcentaxes de fogares nos que non habita ningún menor. En
tódalas comarcas ourensás a importancia deste tipo de fogares nunca é inferior ao 25 por cen,
mentres que en Lugo redúcese un pouco a súa representatividade, hai catro comarcas que
superen esa proporción e tódalas demais exceden o 20 por cen. En cambio, tanto en
Pontevedra como en A Coruña, unicamente nun termo comarcal este tipo de grupos familiares
representan máis da cuarta parte do total e en ámbolos dous casos trátase de comarcas
limítrofes coas outras dúas provincias.
A importancia dos fogares sen presenza de menores descende a medida que nos
acercamos á franxa litoral atlántica, rexistrándose os menores valores nas terras de Xallas e O
Salnés.

- 171 -

Sinalouse con anterioridade que os tipos de núcleos que se distinguen son: parellas
sen fillos, parellas con fillos, nai soa con fillos e pai só con fillos. A súa representación
cartográfica (mapas 20 a 23) permite comprobar a maior relevancia das dúas primeiras
categorías por se as que acollen os valores porcentuais máis elevados.
A imaxe que nos ofrecen os mapas 20 e 21 segue confirmando a tendencia apuntada
ao longo do traballo. Debemos aclarar, non obstante, que a destacada presenza de núcleos
formados por unha parella sen fillos que se rexistra sobre todo en Ourense non se debe
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exclusivamente a que exista un elevado número de matrimonios que deciden non ter
descendencia, senón a que algúns deles atópanse nunha fase avanzada do seu ciclo vital e,
polo tanto, están sós porque os seus fillos xa abandonaron o fogar paterno. Pero, aínda tendo
en conta esta salvidade, a relevancia das parellas sen fillos vese tamén avalada pola menor
fecundidade que se rexistra nesta zona, pois constátase que os núcleos con fillos presentan
unha clara tendencia a un menor número deles.
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No mapa 24, que recolle a proporción que representan os núcleos familiares que teñen
un só fillo, obsérvase como unicamente a franxa litoral pontevedresa e o sur de A Coruña
presentan baixas porcentaxes deste tipo de parellas. En tódalas demais comarcas
practicamente o 50 por cen dos núcleos pertencen a esta categoría. Pola contra, a importancia
daqueles que teñen cinco fillos é máis reducida en Ourense e Lugo (mapa 25).
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Segundo os datos do Censo de Poboación do ano 2001 e a partir da tipoloxía dos
fogares, comprobamos que as comarcas da provincia de Lugo presentan unha maior
relevancia dos fogares unipersoais (mapa 26), pois só nas Mariñas Occidental e Central se
rexistran porcentaxes inferiores ao 20% (19,3 e 19,4%, respectivamente). O valor máis alto
alcánzase en Quiroga (o 31,7%) e a continuación sitúanse Terra de Lemos (cun 28,1%), A
Ulloa (cun 26,1%) e Os Ancares (cun 25,2%). Tódalas demais varían entre o 20 e o 25%.
Nas comarcas de Ourense, os fogares unipersoais adquiren unha relevancia superior
con tantos por cen superiores a 20 en tódolos casos. O máximo valor alcánzase en a Baixa
Limia (33,4%) e séguenlle en importancia Terra de Caldelas (32,8%9), Terra de Celanova
(29,4%) e Terra de Trives (29,1%). A proporción máis baixa representada por este tipo de
fogares atópase en Ourense con só o 21,6%.
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Na provincia de A Coruña, as comarcas de Terra de Melide, Ortegal, Betanzos e A
Coruña son as que presentan valores máis altos (en tódolos casos superiores ao 20%
chegando ata o 25% na primeira comarca). No extremo oposto atópanse Xallas, cun 13,4%,
Barbanza, cun 13,5 %, e O Sar, cun 14,1%.
Os fogares unipersoais teñen menor representatividade en Pontevedra, pois tan só na
comarca de A Paradanta superan o 25% do total, en concreto o 27,9%, e xa a máis distancia,
sitúanse O Condado, cun 22,8%, e Tabeirós-Terra de Montes, cun 20,5%. A cifra máis baixa, o
14,3%, atópase en O Morrazo.
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En relación ás familias que contan cun só núcleo no seu interior, (mapa 26) cabe
destacar Ferrol (62,4%) e A Coruña (61,8%) pola importancia que esta categoría familiar
adquire nos seus territorios. A continuación sitúanse Eume, Santiago e Barbanza, con cifras
moi similares (algo superiores ao 56%) seguidas por Ortegal, Betanzos, Bergantiños, Muros e
Noia, todas con porcentaxes superiores ao 50%. O valor máis reducido atópase na comarca de
Xallas, pois as familias con un só núcleo tan so representan o 36,3% do total.
As familias con un núcleo alcanzan nas comarcas lucenses cifras máis reducidas, pois
en ningún caso superan o 60% do total de fogares. Os territorios nos que se rexistra unha
maior importancia son Mariña Occidental (58,4%), Lugo (57,3%), Mariña Central (56,8%) e
Mariña Oriental (51,0%). Nas restantes comarcas as proporcións son inferiores ao 50%, sendo
Os Ancares a que presenta a cifra máis reducida, o 40,6%.
A situación das familias con un núcleo é moi parecida á analizada con anterioridade
para as comarcas de Lugo. Ningunha porcentaxe é superior ao 60% e a cifra máis reducida, o
40,1%, rexístrase en a Baixa Limia. Polo que respecta ás familias integradas por un núcleo e
outras persoas emparentadas, presentan menos desviacións que en Lugo, variando entre o
8,5% de Valedoras e o 14,1% de Terra de Celanova.
En Pontevedra, nas familias con un núcleo compróbanse as fortes oscilacións que se
producen nos seus valores. Nestas comarcas rexístrase o valor máis reducido de toda a
Comunidade Autónoma (o 38,0% correspondente a Paradanta) e tamén a porcentaxe máis
elevada (o 63,5% relativo a O Morrazo). As seguintes comarcas, por orde de importancia son
Vigo, O Salnés, O Baixo Miño, Pontevedra e O Condado, todas con valores superiores ao 50%
do total de fogares.
A continuación disponse de información sobre as familias con un núcleo e con outras
persoas emparentadas. Neste caso, a situación é inversa á categoría anterior dado que
aquelas comarcas que rexistraban porcentaxes reducidas de familias con un núcleo, alcanzan
os valores máis elevados de familias que ademais de ter un núcleo contan con algún outro
parente. Este é o caso de Xallas ou A Barcala que se sitúan nos primeiros postos en canto á
importancia deste tipo de fogar. Tamén se cumpre, polo xeral, que estas últimas comarcas son
as que teñen maiores proporcións de fogares con dous ou máis núcleos.
A particularidade máis notable das comarcas lucenses é a elevada representación das
familias integradas por un núcleo e outras persoas emparentadas, modalidade que alcanza
porcentaxes sempre superiores ao 10%. Son Sarria e Os Ancares os territorios cunhas cifras
máis destacadas, o 17,7 e o 17,1%. Por outra parte, as anteriores comarcas tamén destacan
pola importancia das familias con dous ou máis núcleos (mapa 27).
Unha característica común a tódalas comarcas de Ourense é a escasa relevancia das
familia con dous ou máis núcleos que, en ningún caso, superan o 6% do total de fogares.
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Tamén destacan nas comarcas da provincia pontevedresa as familias con un núcleo e
outras persoas emparentadas, alcanzando cifras superiores nos territorios nos que a categoría
anterior presentaba menor importancia. Así mesmo, compróbase que a existencia de fogares
nos que residen dous ou máis núcleos é significativa nas comarcas con maior presenza do
anterior tipo familiar.
A análise dos fogares segundo a súa estrutura permite determinar a súa composición
atendendo á idade e sexo dos seus membros. A primeira información que proporciona esta
clasificación refírese aos fogares unipersoais, dentro dos que podemos distinguir si están
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integrados por un home ou unha muller segundo a súa idade sexa inferior ou superior a 65
anos.
O mapas 29 recolle as porcentaxes representadas polos fogares unipersoais con un
home de 65 ou máis anos. Nel observamos a elevada representación que esta modalidade
alcanza nas provincias de Lugo e Ourense, prolongándose a súa importancia ás comarcas
interiores de A Coruña e Pontevedra. En tódalas comarcas máis occidentais destas dúas
provincias os valores representados por este tipo de fogares sempre son inferiores ao 2%. En
cambio, as porcentaxes máis altas, entre o 7% e o 8%, rexístranse nas comarcas de Quiroga
(Lugo) e Terra de Caldelas (Ourense).
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As porcentaxes representadas polos fogares unipersoais con unha muller de 65 ou
máis anos, reflectidos no mapa 30, mostran unha situación semellante á ofrecida anteriormente
pero con certas matizacións. Así, a súa importancia porcentual é superior en todo o territorio
galego (as cifras oscilan entre o 5% e o 16%) e a representatividade desta categoría
concentrase máis nas comarcas ourensás. De feito Terra de Caldelas, O Ribeiro, Terra de
Celanova e Baixa Limia son os lugares nos que as mulleres de idade avanzada residen con
máis frecuencia en solitario.
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A seguinte categoría representada cartograficamente correspóndese cos fogares
integrados por dous adultos, dos que un deles ten 65 ou máis anos, e nos que non hai menores
(mapa 31). A imaxe segue reflectindo a destacada influencia do envellecemento da poboación
na estrutura dos fogares, sobre todo, nas comarcas interiores de Galicia. Así, a importancia
porcentual desta modalidade destaca nas provincias de Lugo e Ourense, nas que se sitúan as
dez comarcas que acollen porcentaxes máis elevadas. Sirva como exemplo que o 21,8% dos
fogares da Ulloa están formados por dous adultos onde un ten polo menos 65 anos e sen
menores ou que na comarca de Chantada, a maior parte dos fogares presentan esta estrutura.
En xeral, en todas elas as cifras relativas a esta categoría son superiores ao 20% do total de
fogares.
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Os mapas 32 e 33 ofrecen a información relativa aos fogares unipersoais nos que
reside unha persoa, con distinción de sexo, de 15 a 64 anos. Neste caso as diferenzas
provinciais son menos acusadas dándose unha distribución máis uniforme en todo o territorio
galego. Ao mesmo tempo, compróbase que as diferenzas porcentuais entre homes e mulleres
son menos acusadas que nos fogares integrados por un individuo cunha idade igual ou
superior a 65 anos.
Cabe destacar que, na comarca de Santiago, o segundo tipo de fogar, atendendo a súa
estrutura, que presenta maior porcentaxe é o formado por un adulto entre 15-64 anos
(representando o 11,6% do total), e a mesma apreciación pódese realizar para a comarca de A
Coruña.
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A importancia porcentual dos fogares nos que non reside ningún menor pódese
apreciar no mapa 34, que reflicte tanto a incidencia da menor fecundidade como do
envellecemento da poboación que xa apuntamos con anterioridade para as provincias de Lugo
e, sobre todo, Ourense. De feito son catro comarcas ourensás e unha de Lugo as que alcanzan
porcentaxes máis altas deste tipo de fogares (con valores que oscilan entre o 69% e o 73%).
Pola contra, as cifras máis reducidas (inferiores ao 46%) sitúanse nas comarcas coruñesas de
O Sar e Xallas.
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Unha situación inversa atopámola na representación dos fogares integrados por cinco
adultos con ou sen menores (mapa 35), pois neste caso a súa importancia é mínima na
provincia de Ourense, en dúas comarcas limítrofes da provincia de Lugo (Terra de lemos e
Quiroga) e nas comarcas coruñesas de A Coruña e Ferrol.
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En relación ao tamaño dos fogares, na comunidade autónoma de Galicia, o 39,1%
deles están formados por dúas persoas sendo esta a modalidade que acada a porcentaxe máis
elevada. O 29,7% son fogares están formados por tres persoas logrando datos tamén
elevados, e no derradeiro lugar, están aqueles fogares formados por seis ou máis individuos.
Por provincias, non existen grandes desviacións, xa que as porcentaxes son moi
similares en todo o territorio galego, obtendo os fogares formados por dúas persoas os valores
máis elevados. Ourense, cun 46,7% é a provincia galega na que hai unha maior porcentaxe de
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fogares que están formados por dous membros. Tamén é nesta provincia onde os fogares con
un e dous membros alcanzan proporcións máis elevadas (mapa 36).
Como xa mencionamos anteriormente, os valores máis baixos atópanse nos fogares de
seis ou máis membros, pois a porcentaxe de fogares que presentan esta distribución apenas
excede o 1% en cada unha das provincias.
Na provincia de A Coruña, igual que no resto da comunidade galega a maior parte dos
fogares están formados por dous membros, aínda que os datos dos fogares formados por un
ou tres individuos tamén acadan valores moi altos. Son aqueles fogares, formados por seis ou
máis persoas, os que presentan as porcentaxes máis baixas.
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Cabe destacar que tanto no concello de A Baña como en Negreira, que conforman a
comarca de A Barcala, predominan os fogares de tres membros, con porcentaxes lixeiramente
superiores aos formados por dúas persoas.
Dentro da provincia de Lugo, nos concellos da comarca de Terra Chá, predominan os
fogares de dous membros, sendo as porcentaxes de fogares de un e tres individuos moi
similares e próximos ao 20%. En tódolos concellos da comarca da Terra de Lemos os fogares
predominantes son os formados por un individuo, coa excepción de Monforte no que o 28,7%
son de dous membros fronte ó 24,8% que son de un membro.
Nas comarcas pontevedresas destaca que o 20,6% dos fogares do Deza están
formados por dúas persoas acadando os valores máis elevados. Aínda así debemos citar que
nos concellos de Agolada e Rodeiro, as porcentaxes de fogares dun membro son moi
superiores ás de dous membros, representando entre as dúas categorías o valor máis reducido
de toda Galicia.
Na provincia de Ourense a representación dos fogares formados por un e dous
membros e máis elevada que nas outras provincias con valores sempre superiores ao 43,9%.
Destaca neste sentido a comarca da Baixa Limia, dado que os seus datos amosan o
predominio dos fogares formados por unha persoa en tódolos concellos con porcentaxes
superiores ao 30% do total de fogares analizados.
A análise dos fogares segundo o número de xeracións permite observar que as
comarcas coruñesas presentan, en xeral, unha menor representación dos fogares nos que
reside unha única xeración (mapa 37) e, en cambio, maior importancia daqueles nos que
conviven dúas ou máis xeracións. Así, por exemplo, as comarcas de Xallas, O Sar, Barbanza
e A Barcala son os territorios nos que os fogares con unha xeración alcanzan unhas
porcentaxes máis baixas.
En relación aos fogares nos que se integran dúas xeracións (mapa 39), destacan pola
súa representatividade as comarcas de A Coruña, Eume, Santiago e Barbanza, nas que
representan máis do 50% do total de fogares. A continuación sitúanse Ferrol, Bergantiños e
Fisterra, con valores moi próximos ao anterior, e pechan a listaxe Ortegal, Betanzos e Terra de
Melide que rexistran as porcentaxes máis reducidas, sempre inferiores ao 45%.
Os fogares con tres xeracións en ningunha comarca representan máis do 27% do total,
alcanzando os máximos valores en Xallas (comarca na que os fogares con unha xeración
teñen menor relevancia), O Sar e A Barcala, con porcentaxes do 26,9% 20,9% e 20,4%,
respectivamente. Os valores máis reducidos atópanse nas comarcas situadas no nordeste da
provincia, é dicir, en A Coruña, Ferrol e Ortegal, onde este tipo de fogares non chegan ao 10%.
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As comarcas de Lugo mostran unha situación menos oscilante nos valores alcanzados
por cada unha das categorías dos fogares atendendo ao número de xeracións. Así, os fogares
nos que reside unha xeración no seu interior tan só na comarca de Sarria representan unha
porcentaxe inferior ao 40% do total (en concreto o 39%). En tódolos demais territorios
lucenses, esta categoría oscila entre o 40%, correspondente á Mariña Central, e o 56,6%,
relativo a Quiroga.
A representación cartográfica das porcentaxes relativas aos fogares con dúas
xeracións permite observar que as comarcas nas que se daba unha maior representatividade
dos fogares con unha xeración son as que agora rexistran cifras máis reducidas. De feito son

193

Quiroga, Terra de Lemos e A Ulloa as comarcas nas que os grupos domésticos con dúas
xeracións representan menores proporcións. No extremo oposto atópanse Lugo e as Mariñas
Occidental e Central con cifras próximas ao 50% do total de fogares.
O comportamento dos fogares con tres xeracións (mapa 39) é tamén máis homoxéneo
nesta provincia, dado que as porcentaxes oscilan entre o mínimo do 7,2% relativo a Quiroga e
o 18,2% correspondente a Sarria.
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Os fogares con unha xeración alcanzan valores que superan o 50% practicamente en
tódalas comarcas da provincia de Ourense. Tan só en Ourense, Valdeorras e O Carballiño non
se rexistra esta porcentaxe. Pola contra, os fogares con dúas xeracións presentan unha menor
relevancia, similar á que se sinalou anteriormente para as comarcas lucenses, e unicamente
cabe mencionar as cifras relativas a Ourense e Valedoras por ser próximas ao 50% do total de
fogares.
A particularidade máis notable que se constata nas comarcas ourensás é a escasa
representación dos fogares con tres xeracións, dado que as súas porcentaxes en ningún caso
alcanzan o 10% do total de fogares. De feito, as cifras oscilan entre o 5,1% relativo a
Valdeorras e o 9,3% que lle corresponde a O Carballiño.
A situación que se percibe nas comarcas pontevedresas é bastante similar á anotada
para a provincia de A Coruña. Así, os fogares con dúas xeracións son os que alcanzan unha
maior representatividade con valores que superan o 40% do total, excepto en A Paradanta (cun
39,5%), e que chega ao máximo do 57,7% en O Morrazo.
As variacións observadas nas cifras correspondentes aos fogares con unha xeración
son máis amplas, pois oscilan entre 30,3% relativo a Caldas e o 50,8% de A Paradanta.
Ademais, cabe mencionar que unha boa parte das comarcas teñen unha representación deste
tipo de fogares inferior ao 40%, superando esta cifra só tres territorios.
A representatividade dos fogares nos que residen tres xeracións é bastante
considerable, dado que só en Vigo e A Paradanta alcanzan porcentaxes inferiores ao 10%, e
incluso se chega a superar o 20% na comarca de Caldas.
A observación dos núcleos familiares segundo a súa tipoloxía, como sinalamos
anteriormente, ofrece información sobre a importancia das categorías: parellas con fillos, pai
con fillos, parellas sen fillos e nai con fillos. En relación coa primeira cabe mencionar os
reducidos valores que se rexistran, en xeral, nas comarcas de Lugo e Ourense. Na Terra Chá
atopamos as porcentaxes máis baixas da provincia de Lugo xa que só o 26,7% son parellas
con fillos sendo este o grupo máis importante da comarca (mapa 40). Isto é debido aos valores
tan baixos e próximos ao 2% que se acadan no concello de Xermade. En tódolos concellos de
Terra de Caldelas, son maioría os núcleos familiares sen fillos obténdose unhas porcentaxes
moi elevadas e superiores ao 50% nos municipios de A Teixeira e Parada de Sil. Na comarca
de Terra de Trives, o 46,9% son parellas con descendencia sendo o valor máis elevado o do
concello de Manzaneda co 53,4%.
Pola contra, as comarcas de A Coruña e Pontevedra presentan valores máis elevados
para as parellas con fillos, especialmente as situadas na costa xunto con Santiago. Na
comarca do Eume, o 59,6% son parellas con fillos, destacando o concello de As Pontes de
García Rodríguez, onde representan máis do 60%, una porcentaxe moi elevada en
comparación co resto de municipios analizados.
Na comarca de Caldas, a maior parte dos núcleos familiares teñen fillos, acadando as
porcentaxes máis elevadas nos concellos de Caldas de Reis, Pontecesures e Valga onde
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superan o 60%.Pola contra as parellas sen fillos representan unha proporción menor ao 30%
do total en tódolos concellos agás en Portas.
A comarca de O Morrazo é a zona da provincia de Pontevedra onde as parellas con
fillos presentan as porcentaxes máis elevadas superando el tódolos casos o 60%. Debido a isto
os núcleos familiares que carecen de descendencia teñen uns valores máis baixos do normal
non superando en ningún caso o 25% do total.
Na comarca de O Salnés, predominan as parellas con fillos sobre todo nos concellos
da Illa de Arousa e Sanxenxo onde acadan unhas porcentaxes superiores ao 60%. Neste parte
de Pontevedra destaca que as nais con nenos teñen bastante importancia en tódolos
municipios con valores próximos ao 13% na maioría dos casos.
O 58,1% dos núcleos familiares de Pontevedra son parellas con fillos sendo as que non
posúen descendencia o segundo grupo máis importante da zona cunha porcentaxe do 23,5%.
Pero o que debemos destacar aquí é que as nais con fillos son no concello da Lama o 20,4% e
no de Pontevedra o 16% do total.
Na comarca de Vigo predominan tamén as parellas con fillos acadándose as
porcentaxes máis elevadas e próximas ao 64% en Gondomar e O Porriño. As nais con fillos
presentan uns valores moi elevados no concello de Fornelo dos montes onde chegan a
representar o 19,7% dos núcleos familiares estudados.
Por último, comentaremos a comarca do Baixo Miño, na que o único salientable a
mencionar é que nos concellos de A Guarda e Tui as parellas con fillos acadan porcentaxes
superiores ao 60%.
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Os núcleos integrados por un pai con fillos (mapa 41) son os que alcanzan porcentaxes
máis reducidas en todo o territorio. Os seus valores oscilan entre o 1,6% e o 5,7%,
aparecendo as cifras máis elevadas nas comarcas interiores de Galicia coa excepción da
comarca ourensán de Valdeorras.
As parellas sen fillos (mapa 42) son o segundo grupo máis importante en relación ao
total de núcleos. No obstante, a súa relevancia é destacable nas comarcas de Ourense así
como nas limítrofes de Lugo e nas coruñesas de Betanzos e Ortegal.
En relación ás comarcas de Ourense, cabe destacar que na comarca de A Limia, as
porcentaxes de parellas con ou sen fillos son moi similares e próximas ao 43%.A pesares disto,
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centrarémonos nesta zona nos valores de dous concellos como son Calvos de Randín e
Sarreaus, xa que neles, os núcleos familiares sen nenos representan máis do 55% do total.
En Terras de Celanova, o 43% son parellas con descendencia fronte ao 40,3% que non
a teñen. As unións que non teñen nenos presentan a porcentaxe máis alta no concello de
Ramirás co 50,2%.
En tódolos concellos da comarca da Baixa Limia agás en Lobios predominan as
parellas sen fillos chegando a ser estas no concello de Lobeira ó 52% dos núcleos familiares
analizados.

198

A importancia dos núcleos integrados por unha nai con fillos (mapa 43) é bastante
similar en todo territorio galego con porcentaxes que oscilan entre 6,6% e o 15,2%. Os valores
máis reducidos desta categoría danse nas comarcas da Mariña Central e A Terra Chá, en
Lugo.
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O Censo de Poboación tamén ofrece a clasificación dos núcleos familiares atendendo
ao número de fillos e dos que non teñen descendencia. Precisamente, esta última información
está representada no mapa 44, no que se comproba unha vez máis que son as comarcas de
Ourense nas que as porcentaxes representadas polos núcleos sen fillos son máis elevadas.
Así, en Terra de Caldelas, a maioría das parellas, é dicir, o 45,3% non ten fillos, representando
nalgúns concellos como o da Teixeira ó 55% do total, e chegando a ser a diferenza coas
parellas que só teñen un fillo de 10 puntos porcentuais. A porcentaxe de núcleos familiares sen
fillos supera o 40% en tódolos concellos de Terra de Celanova, agás en Celanova, onde
predominan as parellas que teñen un fillo. A zona do Ribeiro segue a tendencia desta parte de
Galicia, sendo as parellas sen fillos as que máis importancia teñen dentro da comarca,
representando un 40% do total. O 45,5% das parellas da comarca da Baixa Limia non teñen
fillos sendo no concello de Lobeira, co 52%, onde se acadan os valores máis elevados. Da
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comarca da Baixa Limia, destacar os datos do concello de Calvos de Randín, no que o 60,2%
son parellas sen fillos, fronte a só o 12% que teñen dous. O valor rexistrado para as parellas
sen fillos é o máis elevado de toda a provincia de Ourense.
No extremo oposto, as comarcas de Santiago (A Coruña) e O Salnés, Pontevedra, O
Morrazo e Vigo (Pontevedra) son as que rexistran as porcentaxes máis baixas de núcleos sen
fillos chegando escasamente ao 25% do total de núcleos.
Cabe destacar que na comarca de Santiago, aprécianse uns datos bastante
sorprendentes xa que, aínda que as parellas que teñen un fillo seguen a ser aquí as
predominantes co 35,7%, as diferenzas existentes entre os núcleos familiares sen fillos e
aqueles que posúen dous fillos son de case 8 puntos porcentuais a favor das parellas con dous
fillos.
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Os núcleos cun só fillo, representados no mapa 45, son os que, polo xeral teñen unha
maior importancia porcentual oscilando entre o 31,5% e o 39,6%. De tódolos xeitos hai que
destacar que esta categoría rexistra as porcentaxes superiores na maioría das comarcas de
Lugo, nunha boa parte da provincia de A Coruña e na comarca de Ourense.
En cambio, os núcleos con dous fillos (mapa 46) alcanzan una representación máis
destacada nas comarcas costeiras de Pontevedra e nas de Barbanza e Santiago, en Coruña.
Un resultado que está en consonancia coas maiores taxas de fecundidade que se rexistran na
provincia de Pontevedra, tal como se informa nun capítulo anterior. Nas comarcas
mencionadas a porcentaxe representada polos núcleos con dous fillos está en torno ao 30%,
mentres que naquelas nas que a súa representación é menor pode descender ata o 22,4%.

202

Unha última información tomada do Censo de Poboación de 2001 refírese aos tipos de
parellas que aparecen clasificadas en catro categorías: parellas de dereito, parellas de feito,
outro tipo de parellas de feito e os núcleos que non son parella. Nos dous mapas seguintes
quedan representadas as porcentaxes que representan as dúas primeiras modalidades
respecto do total das parellas existentes en cada comarca.
O aspecto máis destacable é a elevada representación das parellas de dereito en
tódalas comarcas, con valores que se sitúan entre o 77% e o 85%, non observándose grandes
oscilacións entre as provincias. As parellas de feito (integradas por dúas persoas solteiras), a
pesar da súa escasa importancia porcentual,
presentan un comportamento máis
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particularizado dado que en tres comarcas de A Coruña (Santiago, A Coruña e Ferrol) e en
seis de Pontevedra (Vigo, O Condado, Pontevedra, Morrazo, O Salnés e O Baixo Miño) a súa
significación é superior.
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3.4. Atención familiar ao coidado de nenos e persoas dependentes

A serie de gráficos inseridos a continuación permite achegarse ao coñecemento do que
supón para os fogares galegos o coidado de persoas dependentes, con datos para o anos
2002 e 2007; e de nenos, con información, neste caso, só para o ano 2002. A Enquisa de
Condicións de Vida das Familias proporciona cifras sobre o sexo, a idade e a actividade das
persoas que coidan nenos e dependentes. Así mesmo, disponse de datos sobre os
impedimentos para desempeñar un traballo remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais
do traballo, o grao de dificultade que ocasiona esa tarefa nas relacións familiares, o número de
horas dedicado ao coidado de dependentes e menores e, no caso de que exista, o tipo de
axuda externa que reciben os fogares.
A información relativa ao sexo das persoas que coidan dependentes, considerados
como as persoas necesitadas de axuda ou coidado por razóns de discapacidade, vellez ou
enfermidade, confirma a destacada importancia das mulleres nesta actividade chegando a
representar porcentaxes que practicamente duplican os referidos aos homes.

Gráfico 169 : Persoas que coidan persoas dependentes segundo o sexo (%). Galicia e
provincias, 2002

Polo que se refire á idade das persoas coidadoras de dependentes constátase que o
grupo máis afectado por esta tarefa é o comprendido entre 40 e 54 anos, seguido polo de 55 e
máis anos, coa excepción da provincia de Lugo na que a seguinte cohorte en importancia é a
de 30 a 39 anos.
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Gráfico 170 : Persoas que coidan persoas dependentes segundo a idade (%). Galicia e
provincias, 2002

O gráfico seguinte mostra o maior impedimento que teñen as mulleres para
desempeñar un traballo remunerado ou para mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo
debido ao coidado de dependentes, con diferenzas con respecto aos homes de ata case tres
puntos porcentuais. Ademais compróbase na imaxe inserida seguidamente que unha boa parte
son persoas con idades comprendidas entre 40 e 54 anos.

Gráfico 171 : Persoas ás que coidar persoas dependentes impídelles
desempeñar un traballo remunerado ou mellorar o nivel de ingreso
actuais do traballo segundo sexo (%). Galicia e provincias, 2002
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Gráfico 172 : Persoas ás que coidar persoas dependentes impídelles
desempeñar un traballo remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais segundo a idade
(%). Galicia e provincias 2002

Polo que se refire aos ocupados que coidan persoas dependentes, obsérvase na
distribución por sexos que son as mulleres as que, en maior medida, esta tarefa lles impide
mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo. Nas provincias de Pontevedra e Ourense máis
do 3% das mulleres atópanse nesta situación, mentres que no caso dos homes a porcentaxe
non alcanza o 1%.

Gráfico 173 : Persoas ocupadas ás que coidar persoas dependentes impídelles
mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo (%). Galicia e provincias, 2002

O coidado de dependentes non só ten incidencia sobre os ingresos ou sobre os
resultados do traballo senón que tamén pode provocar dificultades nas relacións familiares
para as persoas coidadoras. A información que ofrece o seguinte gráfico confirma que, unha
vez máis, son as mulleres as que sofren un maior grao de dificultade nas relacións familiares
como consecuencia da dedicación dunha parte do seu tempo ao coidado de dependentes. Un
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tempo que oscila entre 31 e 41 horas semanais, mentres que os varóns só dedican entre 21 e
28 horas.

Gráfico 174 : Persoas que coidan persoas dependentes segundo o grao de dificultade
que lles ocasiona esa tarefa nas relacións familiares. Distribución segundo o sexo (%).
Galicia, 2002

Gráfico 175 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo o sexo. Galicia 2002

A información dos dous gráficos inseridos a continuación permiten observar que, polo
xeral, o número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas dependentes
aumenta progresivamente coa idade das persoas coidadoras, sendo o grupo de 55 anos ou
máis o que alcanza unha dedicación máis intensiva. Ademais, son persoas inactivas as que
dedican un maior número de horas ao coidado deste grupo poboacional.
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Gráfico 176 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo a idade. Galicia, 2002

Gráfico 177 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo a relación coa actividade económica. Galicia, 2002

Segundo o seguinte gráfico, en torno ao 18% dos fogares galegos reciben axuda
externa para o coidado de persoas dependentes, destacando neste caso a provincia de A
Coruña na que a porcentaxe incrementase ata o 20%. Non obstante, na imaxe relativa á
tipoloxía da axuda compróbase que se trata de persoal pagado polo propio fogar ou dunha
axuda proporcionada por familiares en case o 80% dos casos.

210

Gráfico 178 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de persoas
dependentes (%). Galicia, 2002

Gráfico 179 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de persoas
dependentes segundo a tipoloxía da axuda (%). Galicia, 2002

O estudo da dependencia para o ano 2007 ofrece unha situación similar á sinalada no
apartado anterior. Así, na distribución segundo o sexo e a idade das persoas que coidan
dependentes obsérvase que o número de mulleres practicamente triplica ao dos homes, que o
grupo de idade máis participativo nesta actividade é o de 45 a 65 anos e que as diferenzas por
sexos son máis amplas na idade activa.
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Gráfico 180 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo o sexo. Galicia,
2007

Gráfico 181 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo a idade. Galicia,
2007
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Gráfico 182 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo o sexo e a
idade. Galicia, 2007

En referencia ao tempo dedicado ao coidado de dependentes, nos gráficos que seguen
obsérvase a maior dedicación diaria por parte das mulleres e das persoas comprendidas entre
15 e 65 anos.

Gráfico 183 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles
dedican ao coidado. Distribución segundo o sexo. Galicia, 2007
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Gráfico 184 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles
dedican ao coidado. Distribución segundo a idade. Galicia, 2007

Seguidamente mostrase a distribución das persoas coidadoras segundo coiden
dependentes do seu fogar ou non, permitindo comprobar que máis de 80.000 persoas coidan
un membro do seu fogar mentres que algo máis de 30.000 coidan un dependente que non é
membro do fogar. Hai que engadir que neste último caso a dedicación en horas por parte dos
coidadores é moito máis reducida que no caso de que a atención estea dirixida a un membro
do fogar.

Gráfico 185 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo coiden
dependentes do seu fogar ou non. Galicia, 2007
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Gráfico 186 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles
dedican ao coidado. Distribución segundo coiden dependentes do seu fogar ou non. Galicia,
2007

Na Comunidade Autónoma de Galicia, en torno a 110.000 persoas coidan un
dependente, dos que algo máis de 80.000 son membros do seu mesmo fogar.

Gráfico 187 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de dependentes
que coida. Distribución xeral. Galicia, 2007

215

Gráfico 188 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de dependentes que coida.
Distribución segundo coiden dependentes do seu fogar ou non. Galicia, 2007

No ano 2007, o número total de dependentes en Galicia era de 100.860 persoas, das
que máis da metade eran mulleres e con idades que superaban os 75 anos.

Gráfico 189 : Número de persoas dependentes. Distribución segundo o sexo e a
idade. Galicia, 2007

O conxunto de gráficos inseridos seguidamente ofrecen información sobre a incidencia
da dependencia segundo sexo, idade e tipoloxía do fogar. No primeiro ofrécese unha visión da
distribución provincial da dependencia que confirma a súa maior incidencia nas provincias de
Lugo e Ourense, precisamente as que presentan índices de envellecemento da súa poboación
máis elevados. Seguidamente compróbase como a porcentaxe que representan as mulleres
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dependentes é un punto e medio superior ao representado polos homes e que a gran maioría
dos dependentes son persoas con idades iguais ou superiores a 75 anos.

Gráfico 190 : Incidencia da dependencia. Distribución xeral (%). Galicia, 2007

Gráfico 191 : Incidencia da dependencia segundo o sexo (%). Galicia, 2007
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Gráfico 192 : Incidencia da dependencia segundo a idade (%). Galicia, 2007

Gráfico 193 : Incidencia da dependencia segundo o sexo e a idade. Galicia, 2007

A observación da incidencia da dependencia segundo a tipoloxía do fogar permite
comprobar como son os fogares sen núcleo, os integrados por un núcleo e outros membros e
os unipersoais, por esta orde de importancia, os que acollen no seu seno un maior número de
dependentes. Pola contra, as parellas con fillos (cunha porcentaxe en torno ao 1%) é o tipo de
núcleo no que a dependencia ten unha menor representación.
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Gráfico 194 : Incidencia da dependencia segundo a tipoloxía do fogar. Galicia, 2007

O último gráfico incluído neste apartado mostra as porcentaxes de fogares galegos e
provinciais que teñen persoas dependentes. Nel pódese ver que na provincia de Lugo o 12%
dos fogares teñen ao seu cargo persoas dependentes e en Ourense este valor redúcese tan só
nun punto porcentual. En cambio, en A Coruña e Pontevedra, as diferenzas porcentuais con
respecto ás cifras anteriores son máis importantes dado que neste caso as porcentaxes
superan lixeiramente o 8% do total de fogares.

Gráfico 195 : Fogares que teñen persoas dependentes. Distribución xeral (%). Galicia,
2007

No coidado de nenos, atendendo a distribución por sexos, apreciase que se trata
dunha tarefa un pouco máis equitativa no seu reparto entre homes e mulleres, con porcentaxes
para Galicia do 14% e do 18%, respectivamente. As cifras provinciais mostran que na provincia
de Pontevedra hai unha maior proporción de ambos sexos que atenden ao coidado de
menores, mentres que a poboación ourensá dedicada a esta tarefa alcanza valores inferiores
e, proporcionalmente, con maiores diferenzas entre homes e mulleres.
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Gráfico 196 : Persoas que coidan nenos segundo o sexo (%). Galicia e provincias,
2002

Observando a clasificación por idades das persoas que coidan nenos, percíbese que o
grupo de idades no que se engloba maioritariamente ás persoas dedicadas a esta tarefa é o
comprendido entre 30 e 39 anos, con porcentaxes que, salvo na provincia de Lugo, superan o
40% do total.
Gráfico 197 : Persoas que coidan nenos segundo a idade (%). Galicia e provincias, 2002

O seguinte gráfico mostra que, para as mulleres, o coidado de menores supón un maior
impedimento para desempeñar un traballo remunerado ou para mellorar o nivel de ingresos
actuais. Así, mentres que para os homes a incidencia é mínima, con cifras que están en torno
ao 1%, no caso das mulleres superan na provincia de Pontevedra o 7% e en ningún caso son
inferiores ao 4%. Ademais, en consonancia cos resultados comentados anteriormente, trátase
maioritariamente de persoas con idades comprendidas entre 30 e 39 anos.

220

Gráfico 198 : Persoas ás que coidar nenos impídelles desempeñar un traballo
remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais (%). Galicia e provincias, 2002

Gráfico 199 : Persoas ás que coidar nenos impídelles desempeñar un
traballo remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais segundo a idade (%). Galicia e
provincias, 2002

A información das dúas imaxes inseridas a continuación permite comprobar que
analizando só as persoas ocupadas redúcense un pouco as diferenzas por sexos en canto aos
impedimentos para mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo. Non obstante, o grupo de
idade máis afectado segue sendo o de 30 a 39 anos.
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Gráfico 200 : Persoas ocupadas ás que coidar nenos impídelles mellorar o nivel de ingresos
actuais do traballo segundo o sexo (%). Galicia e provincias, 2002

Gráfico 201 : Persoas ocupadas ás que coidar nenos impídelles mellorar o nivel de ingresos
actuais do traballo segundo a idade (%). Galicia e provincias, 2002

O coidado de nenos apenas ocasiona dificultades nas relacións familiares tanto para os
homes como para as mulleres, pois en tódolos casos en torno ao 80% das persoas que
realizan esta tarefa non lles ocasiona ningún tipo de dificultade.
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Gráfico 202 : Homes que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas
relacións familiares (%). Galicia e provincias, 2002

Gráfico 203 : Mulleres que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa
tarefa nas relacións familiares (%). Galicia e provincias, 2002

Atendendo á tipoloxía do fogar, obsérvase que son os fogares monoparentais os que
reciben en maior medida axuda externa para o coidado de nenos (cunha porcentaxe próxima
ao 50%) e que lles seguen en importancia as parellas con fillos. No seguinte gráfico vese que a
maior parte desa axuda é proporcionada por familiares.
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Gráfico 204 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de nenos segundo a
tipoloxía do fogar (%). Galicia, 2002

Gráfico 205 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de nenos segundo a
tipoloxía da axuda (%). Galicia, 2002
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Capítulo 4
Uso do tempo
dos fogares de Galicia

- 226 -

4.1. As enquisas de uso do tempo dos fogares
As enquisas sobre o uso do tempo da poboación comezaron a realizarse a principios
do século XX, en determinadas cidades e barrios, de Europa e Estados Unidos coa
incorporación aos discursos políticos, socias e económicos do concepto “políticas de benestar”,
aumentaron este tipo de investigacións, permitindo descubrir novas utilidades para os mesmos,
a partir de dúas correntes de estudo principais:
x A corrente social: consideran factores obxectivo os indicadores sociais, a
demanda da cultura e do ocio, as necesidades de coidados de nenos e anciáns, a
calidade da vida, os estilos de vida, a estrutura social, entre outros;
x A corrente económica: consideran como obxectivo do estudo a economía
somerxida, as economías dos fogares, a división do traballo desde unha
perspectiva de xénero.
Toda esta prolifera traxectoria internacional de investigación, vai na proposta en torno
ao ano 1960, de establecer unha normalización da investigación sobre a distribución e o uso
do tempo. Este intento de normalización, apoiado pola UNESCO e coñecida como Estudio
Szalai, levando o nome do seu director, constituíu a iniciativa de normalización máis importante
realizada, case que ata a actualidade.
A partir de entón, esténdese a idea da realización de enquisas de uso do tempo a nivel
nacional, periódica, e para uns fins diversos, cunha clara orientación económica, máis que
social, alentada polas preocupacións das estatísticas nacionais da época, en especial, a
medición do volume da economía somerxida, a valoración do PIB real do país, etc.
Este tipo de enquisas empregan un instrumento estatístico de medida coñecido como
“Presuposto do Tempo” ou “Diario de Actividades”, no que se anotan a secuencia e a duración
de todas as actividades realizadas por unha persoa durante un período específico de tempo,
xeralmente 24 horas, rexistrando por orde cronolóxica e para un número determinado de días,
as súas actividades diarias, como traballos (no fogar ou profesionais), educación, tempo de
lecer, e empregando como unidade de medida o tempo.
A comezos da década dos 90, rexurde con forza a nivel europeo a idea de acadar unha
harmonización internacional sobre as enquisas do uso do tempo, dirixido e coordinado por
Eurostat, entidade que apostou pola consolidación das estatísticas sociais, unha vez
establecido o marco das estatísticas europeas.
Realizáronse diversas reunións e iniciativas ao longo dos anos 1992 e 1993, co pulo de
obter os traballos preparatorios necesarios para a futura harmonización das enquisas sobre o
uso do tempo. Entre eles, cabe destacar que o Libro Branco sobre o crecemento,
competitividade e emprego e o Libro Branco sobre a política social europea: unha vía a seguir
para a Unión do Comité do Programa Estatístico, trataron aspectos relevantes a considerar nos
estudos do uso do tempo:
x A flexibilidade de horarios de traballo, emprego a domicilio, nova distribución do
tempo de lecer e de traballo, tempo dedicado á educación permanente e á
formación continua.
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x A aparición de novos empregos en sectores tradicionalmente non remunerados,
como o coidado dos nenos e dos anciáns.
x A integración das mulleres desde o traballo no fogar a outras actividades e á
educación.
x A solidariedade home-muller, a
responsabilidades compartidas no fogar.

igualdade

de

oportunidades,

as

x Mantemento de posibilidades de integración da poboación en idade avanzada
En España, realizouse a primeira enquisa sobre os usos do tempo na década de 1990,
a través de intentos concretos, como o posto en marcha polo Centro Superior de Investigacións
Científicas (CSIC), e o Centro de Investigacións sobre la Realidade Social. Posteriormente, o
Instituto Vasco de Estatística (EUSTAT), empezou un proceso de realización de enquisas de
uso do tempo, pero só referidas ao País Vasco.
A metodoloxía orixinalmente proposta por EUROSTAT presentaba os seguintes
aspectos xerais:
x

Mostra aproximada de 5.000 fogares por país, pero en España esta mostra
incrementouse para ofrecer uns resultados máis significativos.

x

Recollida de datos, mediante axenda cronolóxica a cumprimentar por tódolos
membros do fogar a partir de 10 anos, referida a dous días, un laborable máis
un sábado ou un domingo.

x

Variables principais: actividades primarias e secundarias en cada intervalo de
tempo.

x

Outras características recóllense por entrevista persoal.

x

Utilízanse horas e minutos como unidade de medida.

No ano 1994 sométese a discusión do comité do programa estatístico a realización dun
estudo europeo harmonizado do emprego do tempo e un programa de acción. Xa en marzo do
1995, o Instituto Nacional de Estatística (en adiante, INE) decide emprender un estudo piloto da
enquisa de emprego do tempo integrado no proxecto europeo harmonizado.
No ano 1995 os esforzos dedicados ao proxecto por EUROSTAT permiten perfilar un
primeiro deseño da enquisa, poñéndose esta a proba en Suecia e Italia. Os resultados destas
probas e as súas consecuencias foron discutidos por un grupo de expertos en xuño dese
mesmo ano. Na primeira reunión do grupo de traballo de enquisas de emprego do tempo
celebrada en Luxemburgo en Outubro do ano 1995, presentouse un deseño mellorado
establecéndose as liñas principais do estudo piloto.
O INE realizou os traballos necesarios para preparar o lanzamento do estudo piloto no
primeiro semestre do ano 1996. Desenvolvéronse traballos de adaptación entre os que
destacan os instrumentos de recollida de información, a metodoloxía e definicións e a lista de
actividades para integrar este proxecto no sistema de enquisas de fogares do INE.
En xuño do 1996 iniciáronse os traballos de campo e a principios de xullo do mesmo
ano, pechouse o período de recollida de cuestionarios. As tarefas de depuración, codificación e
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gravación dos distintos tipos de cuestionarios leváronse a cabo entre xullo e setembro,
obténdose o ficheiro de gravación en outubro do 1996.
Nos últimos meses do 1996 e primeiros do 1997, desenvolvéronse estudos piloto en
nove dos estados membros e nove países do este. O deseño da enquisa foi unha fusión das
principais características das enquisas de emprego do tempo levadas a cabo nalgúns países
da Unión Europea e da EFTA.
As conclusións deste estudo, presentadas na reunión do Consello do Parlamento
Europeo en marzo do 1998, sinalaban que a pesar das aparentes diferenzas entre as
diferentes rexións, a harmonización dos datos de usos do tempo era factible, cousa que se
encomendou a EUROSTAT para sentar as bases que aseguraran a comparabilidade de datos
entre países.
Despois de marzo de 1998 organizáronse dúas reunións do grupo de traballo de
enquisas de emprego do tempo: a primeira para a presentación do informe final do estudo
piloto e a discusión sobre as directrices de EUROSTAT a incluír na enquisa europea
harmonizada, e na segunda, presentouse un borrador das directrices para a súa discusión.
En setembro do 2000 EUROSTAT publicou as directrices para as enquisas europeas
harmonizadas proporcionando unha base metodolóxica para os países que quixeran realizar as
enquisas e asegurando a comparabilidade de resultados a nivel internacional.
Para a realización desta enquisa de emprego do tempo o INE tomou ditas directrices
como base metodolóxica, de acordo coa experiencia do estudo piloto.
As enquisas do uso do tempo aportan, sen máis, unha información relevante sobre a
distribución do mesmo nos fogares. Así mesmo, trala valoración correspondente, permiten a
estimación de datos económicos sobre as actividades das persoas e estes adoitan estruturarse
nas chamadas Contas Satélites dos Fogares. Unha cuestión importante que xorde ao realizar
esta última estimación é a valoración económica das actividades consideradas. O Instituto
Galego de Estatística realizou conta Satélite da Produción Doméstica para o ano 2003. Nesta
estímase que a incorporación da produción doméstica á medición do PIB incrementaría a este
nun 37%.

4.2.

Aspectos metodolóxicos

O obxecto deste traballo é un estudo pormenorizado do uso do tempo nos fogares de Galicia. A
tal fin, realizouse unha explotación detallada da Enquisa de emprego do tempo elaborada por
INE-IGE no ano 2003. Dada a crecente importancia do fenómeno migratorio, realizáronse
sendas enquisas a asociacións de inmigrantes e a fogares inmigrantes que permitiron
complementar a información anterior con datos específicos sobre os mesmos.
A continuación preséntase un resumo das principais características das enquisas utilizadas.
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4.2.1 Metodoloxía da enquisa de emprego do tempo 2003
Seguindo a publicación do Instituto Nacional de Estatística, "Enquisa de Emprego do
Tempo 2002-2003. Tomo I. Metodoloxía e Resultados Nacionais ", a continuación preséntanse
as principais características técnicas da enquisa.
4.2.1.1 Obxectivos da enquisa
Os principais obxectivos da realización do proxecto Enquisa Uso do Tempo 2003 por
parte do INE foron:
x

Contribuír á formulación de políticas familiares e de igualdade, con perspectiva
de xénero.

x

Contribuír á elaboración das contas nacionais, en particular producindo datos
básicos sobre determinados fluxos e actividades necesarios para a estimación
das enquisas satélites do sector fogares no marco dos novos
desenvolvementos metodolóxicos da contabilidade nacional.

x

Contribuír á formulación de políticas relacionadas co tempo de traballo,
proporcionando datos máis fiables e de mellor calidade sobre os horarios
efectivos de traballo.

x

Contribuír á formulación de políticas destinadas aos maiores.

x

Subministrar datos relacionados coa finalidade dos percorridos de transporte
realizados diariamente e o modo de transporte utilizado, co fin de establecer
políticas xerais relacionadas co transporte de viaxeiros e o turismo.

x

Mostrar comportamentos dos cidadáns relacionados coas actividades culturais
e de ocio.

4.2.1.2. Unidades de traballo
Unidades de análise
Defínense tres unidades de observación e análise:
x

Os suxeitos membros do fogar de 10 e máis anos.

x

Os fogares privados que residen en vivendas familiares principais.

x

Os días da semana.

Por Fogar enténdese, a persoa ou conxunto de persoas que ocupan en común unha
vivenda familiar principal ou parte dela, e consumen e/ou comparten alimentos e outros bens
con cargo a un presuposto común.

Unidades de mostraxe
Considerouse como unidade primaria de mostraxe a sección censual e como unidade
última de mostraxe a vivenda familiar principal, incluíndose na mostra todos os fogares
residentes nas vivendas familiares principais seleccionadas.
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4.2.1.3. Ámbito de investigación
Ámbito poboacional
A poboación obxecto da investigación foi a formada polo conxunto de fogares privados
que residen en vivendas familiares principais e o conxunto de persoas, membros do fogar, de
ditos fogares.
Aínda que persoas de todas as idades forman parte da mostra inicial, só se
investigaron os membros do fogar de 10 e máis anos de idade que cumprimentaron o diario de
actividades e o cuestionario individual. Excluíronse ás persoas residentes en fogares
colectivos.
O ámbito territorial foi todo o territorio español.

Ámbito temporal e períodos de referencia
O traballo de campo desenvolveuse durante un ano completo obtendo información de
todas as semanas do ano. Dependendo dos bloques de preguntas e do cuestionario existiron
varios períodos de referencia:
x

No cuestionario do fogar e no individual tomáronse como períodos de
referencia a semana anterior, de luns a domingo, e as catro últimas semanas
(de luns a domingo).

x

No diario de actividades tomouse como período de referencia un día completo,
desde as 6 da mañá do día designado ás 6 da mañá do día seguinte.

x

No horario de traballo semanal tomouse como período de referencia unha
semana, coincidindo o sétimo día da semana co día no que se cumprimentou o
diario de actividades.

Periodicidade da enquisa
Considérase que esta enquisa é de carácter non periódico, salvo que concorran outras
circunstancias que obriguen a asinarlle unha periodicidade fixa.

4.2.1.4. Principal característica a investigar na enquisa
Actividade principal
Definiremos a actividade principal como a acción principal realizada polo informante
nun momento dado matizada polas circunstancias ou o contexto que acompañen á acción.
Toda a información necesaria para obter a actividade principal recolleuse no diario de
actividades. A acción principal e a actividade principal non teñen porque coincidir, aínda que en
moitos casos coinciden porque a acción principal é a base de partida para obter a actividade
principal.
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Os grupos de actividades principais considerados son os seguintes:
x

0: coidados persoais (inclúe o tempo para durmir)

x

1: traballo

x

2: estudos

x

3: fogar e familia

x

4: traballo voluntario e reunións

x

5: vida social e diversión

x

6: deportes e actividades ao aire libre

x

7: afeccións e xogos

x

8: medios de comunicación

x

9: traxectos e emprego do tempo non especificado

Esta clasificación baseouse na International Classification of Activities for Time-use
Statistics (ICATUS) recomendada polas Nacións Unidas e Eurostat.

4.2.1.5. Principais variables de clasificación
As variables de clasificación utilizadas na explotación básica de resultados agrúpanse
segundo a súa natureza en:
x

variables relacionadas co tempo

x

variables relacionadas coa persoa

x

variables relacionadas coa actividade económica da persoa

x

variables relacionadas co fogar

x

variables relacionadas co lugar de residencia.

Variables relacionadas co tempo
- Tipo de día da semana
- Trimestre do ano

Variables relacionadas coa persoa
- Sexo
- Idade
- Nivel de estudos alcanzado
- Estado de saúde percibido
- Enfermidade crónica
- Nacionalidade
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- Estado civil

Variables relacionadas coa actividade económica da persoa
- Relación coa actividade e situación profesional respecto ao primeiro traballo.
- Sector de emprego dos asalariados
- Tipo de xornada
- Tipo de horario
- Ocupación no primeiro traballo dos ocupados
- Actividade de establecemento do primeiro traballo
- Segundo traballo

Variables relacionadas co fogar
- Tipo de fogar no que viven
- Tamaño do fogar no que viven
- Servizo doméstico no fogar no que viven
- Tipo de vivenda na que viven
- Réxime de tenencia da vivenda na que viven
- Ingresos mensuais medios netos do fogar no que viven

Variables relacionadas co lugar de residencia
- Comunidade autónoma de residencia
- Tipo de concello no que viven

4.2.1.6. Deseño da mostra
Tipo de mostraxe. Criterios de estratificación
O tipo de mostraxe utilizada foi bietápico estratificado. As unidades de primeira etapa
foron seccións censuais e as da segunda etapa foron vivendas familiares principais.
Como marco referencia para a selección da mostra utilizouse un marco de áreas
xeográficas constituído polas seccións censuais utilizadas como marco para o censo da
poboación e vivendas 2.001. Para as unidades de segunda etapa utilizouse un marco de listas
formado pola relación de vivendas familiares principais existentes en cada unha das seccións
seleccionadas para a mostra.
Para cada comunidade autónoma deseñouse unha mostra independente que a
representou, por ser un dos obxectivos da enquisa facilitar datos a este nivel de desagregación.
As unidades de primeira etapa agrupáronse en estratos entre os que destacamos os
seguintes:
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Estrato 1: Capitais de provincia
Estrato 2: Concellos maiores de 100.000 hab.
Estrato 3: Concellos entre 50.000 e 100.000 hab.
Estrato 4: Concellos entre 20.000 e 50.000 hab.
Estrato 5: Concellos entre 10.000 e 20.000 hab.
Estrato 6: Concellos de menos de 10.000 hab.

Tamaño da mostra. Afixación
Pola necesidade de dar datos a nivel de comunidade autónoma fixouse un tamaño
mostral de 16.000 vivendas familiares.
Para a determinación do número de unidades primarias recomendouse que o número
de vivendas seleccionadas en cada sección non fose superior a 8 e que nos concellos de maior
tamaño xeralmente preséntanse maiores incidencias. De acordo co anterior fixouse unha
mostra de 10 vivendas nas seccións dos concellos maiores de 50.000 habitantes e de 8
vivendas no resto.
A distribución da mostra en unidades primarias entre comunidades autónomas
realizouse considerando unha afinación de compromiso entre uniforme e proporcional asinando
a cada comunidade un mínimo de 350 vivendas familiares.
A distribución da mostra entre estratos realizouse seguindo o criterio de afixación
proporcional ao tamaño da poboación do estrato.
O tamaño da mostra para Galicia foi de 260 seccións censuais nas que se enquisaron
2.272 vivendas. Hai que destacar que este tamaño mostral é superior ao que se
correspondería co deseño descrito porque o Instituto Galego de Estatística colaborou co
Instituto Nacional de Estatística aumentando o tamaño mostral para que a enquisa fose
estatisticamente significativa a nivel provincial.

Selección da mostra
As seccións censuais seleccionáronse dentro de cada estrato con probabilidade
proporcional ao seu tamaño. As vivendas seleccionáronse, en cada sección, con igual
probabilidade mediante mostraxe sistemático con arranque aleatorio.

Distribución da mostra no tempo
A mostra de seccións distribuíuse uniformemente ao longo das 52 semanas que
integraban o período de realización da mesma.
A cada sección asináronlle dous días, de tal forma que a metade das vivendas
cumprimentaron o diario nun día da semana, seleccionado de luns a xoves, e a outra metade
nun día da fin de semana, seleccionado de venres a domingo.
Cada membro do fogar de 10 e máis anos debeu cumprimentar o diario de actividades,
referido ao día da semana asinado á súa vivenda. A asignación dos días á sección realizouse
mediante un procedemento aleatorio.
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Estimadores
Os estimadores que se utilizaron son estimadores de razón, aos que se aplicaron
técnicas de reponderación, con obxecto de axustar a distribución da mostra á distribución da
poboación coñecida a través de fontes externas.

4.3. As enquisas aos inmigrantes
Como sinalabamos, considerando a importancia tanto en termos socias como
económicos que o colectivo de inmigrantes está a ter na Comunidade Autónoma de Galicia,
incorpórase agora de forma simultánea, un estudo sobre fogares inmigrantes e a súa
composición interna, a medición dos usos do tempo e a distribución de tarefas.
Tomando como referencia as explicacións aportadas polo Instituto Nacional de
Estatística, ao fío da Enquisa Nacional de Inmigrantes, enténdese por inmigrante a toda persoa
que naceu no estranxeiro e ven a España para desenvolver a súa vida, independentemente da
súa nacionalidade de orixe. Aos efectos deste estudo, considerouse a inmigración externa, é
dicir, cando a orixe é outro concello de España ou o estranxeiro.
A afluencia de poboación inmigrante cara España e cara Galicia está sendo moi
significativa polo incremento nos anos máis recentes, e responde á existencia dunha corrente
que presentou variacións importantes desde que o saldo migratorio en España se fixo positivo
dunha maneira clara e estable. Para o ano 2007, o saldo migratorio tivo un valor de 19.583
individuos, segundo datos do INE-IGE.
Táboa 38 : Inmigración segundo tipo de migración
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4.3.1 A enquisa a asociacións de inmigrantes
Como paso previo a realización da enquisa e para poder dispor de información máis
precisa e actualizada sobre a realidade xeral dos inmigrantes en Galicia, foi necesario deseñar
e executar un plan de traballo garantice tanto a achega ás persoas obxectivo como a perfecta
recompilación de información. A este efecto desenvolvéronse dúas fases de traballo:
1. Análise de documentación relativa á localización xeográfica do colectivo inmigrante en
Galicia e elaboración dunha relación propia de asociacións de inmigrantes.
Para a recompilación da documentación necesaria e obter unha relación completa de
asociacións de inmigrantes, consultáronse diversas fontes e bases de datos:


a relación de asociacións das listaxes oficiais da páxina web
Galicia Aberta, da Secretaria Xeral de Emigración, da Xunta de
Galicia.



a relación dos concellos de Galicia con presenza de
inmigrantes



a información facilitada por diversos organismos, como o Foro
Social da Inmigración, e outras entidades afíns



a páxina web: cepam.cesga.es

Perseguíase conseguir que as asociacións representasen tanto a totalidade da
xeografía de Galicia, como o maior número de nacionalidades estranxeiras. Creouse unha
relación propia de asociacións de inmigrantes, como resultado do proceso de achega de
información antes referido, pois foi preciso actualizar datos, que xa non eran correctos, a partir
das fontes consultadas:
2. Deseño dunha primeira enquisa dirixida ás asociacións de inmigrantes, para poder
ter un marco de referencia sobre os costumes destes cidadáns, e ir creando unha base para a
elaboración da Enquisa aos fogares de inmigrantes.
Unha enquisa é un método ou unha técnica cuantitativa que consiste nunha
investigación realizada sobre unha mostra de individuos, representativa dun colectivo máis
amplo, que se leva a cabo no contexto da vida cotiá, empregando procedementos
estandarizados de pregunta, co fin de acadar medicións cuantitativas sobre unha gran
cantidade de características obxectivas e subxectivas da poboación de estudo. As principais
vantaxes deste método son as seguintes:
x É a técnica máis empregada e que permite obter información de
case calquera tipo de poboación a estudar
x

Permite obter información sobre fitos pasados dos enquisados

x Dispón dunha gran capacidade para estandarizar datos, permitindo
o seu tratamento informático e a análise estatística.
O principal inconveniente deste método está en que non permite analizar con
profundidade temas complexos, eiva que se suple, entre outros, cos grupos de discusión.
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O cuestionario é o instrumento de recollida de datos da enquisa, rigorosamente
estandarizado que operacionaliza as variables a observar e a investigar, de forma que as
preguntas que o compoñen son indicadores.
A Enquisa ás Asociacións de Inmigrantes está estruturada en tres bloques temáticos,
cun total de 36 preguntas simples (sen estar divididas en apartados):
x

“Bloque I: Caracterización da asociación”, ten por finalidade
obter información sobre a localización xeográfica e a finalidade
fundacional da asociación, ademais de definir cales
nacionalidades representa;

x

“Bloque II: Caracterización dos asociados”, intenta dar
información xeral básica, sobre a súa chegada a Galicia, e
sobre o perfil do inmigrante, a nivel social, educativo, e laboral,
fundamentalmente, así como sobre os hábitos e pautas do
fogar;

x

“Bloque III: Funcionamento da asociación”, aporta datos sobre
os proxectos, axudas e subvencións que están a solicitar, para
axuda ao colectivo que representan.

O proceso de realización da enquisa fíxose por tres vías:
x
Vía telefónica: foi a vía máis empregada. A partir dos datos de
localización de cada asociación, realizábase unha primeira chamada de
presentación, para determinar en qué momento resultaba máis axeitada a
realización da enquisa, e concertar unha hora para a chamada.
x
Vía mail: empregouse en casos moi puntuais, previo requirimento
da persoa de contacto da asociación, ou nos casos, nos que se dificultou o
contacto por vía telefónica.
x
Vía correo ordinario: empregouse nos casos nos que non se puido
establecer o contacto por calquera das outras dúas vías.
O universo de realización da enquisa foi de 35 asociacións, que coincidiu coa mostra.
Por provincias, o número de enquisas realizadas foi o seguinte:
x

A Coruña: 12

x

Lugo: 4

x

Ourense: 6

x

Pontevedra: 13

A partir da análise dos datos, determináronse os países de procedencia dos
inmigrantes por provincias:
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x

PAÍSES DE PROCEDENCIA DOS INMIGRANTES EN A
CORUÑA: Armenia, Arxelia,
Arxentina, Brasil, Camerún,
Ghana, Marrocos, Países do Leste, Paraguay, República
Dominicana, Rumanía, Senegal, Suiza, Uruguay, Venezuela.

x

PAÍSES DE PROCEDENCIA DOS INMIGRANTES EN LUGO:
Brasil, Cabo Verde, Colombia, Perú, República Dominicana.

x

PAÍSES DES PROCEDENCIA DOS INMIGRANTES EN
OURENSE: Arxentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Marrocos,
Portugal, Senegal, Venezuela.

x

PAÍSES DE PROCEDENCIA DOS INMIGRANTES EN
PONTEVEDRA: Arxentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Ghana,
Marrocos, Nixeria, Países do Leste de Europa, Perú,
República Dominicana, Senegal, Uruguay, Venezuela.

A situación familiar de chegada a Galicia dos inmigrantes non presenta un
comportamento predeterminado en función das nacionalidades ou dos países de orixe. De
forma xeral, adoitan chegar sós, se ben tratan de traer, tan pronto a súa situación llo permita, á
súa familia. Con todo débese precisar, que no caso de retornados, resulta moi frecuente que
cheguen coa familia a Galicia, non así no caso dos inmigrantes como xa se comentou. Cabe
puntualizar que para as catro provincias galegas, os membros destas asociacións son de
maioritariamente inmigrantes, sendo na provincia de A Coruña onde a presenza de retornados
ten unha presentación notable.
O proceso de vir a Galicia para gran parte dos inmigrantes baseouse en tres formas de
actuación:
x

na propia iniciativa dos mesmos, sen ter contactos previos.

x

no apoio prestado por compatriotas que estaban a vivir aquí.

x

no apoio prestado por familiares que estaban a vivir aquí.

A estadía media dos inmigrantes en Galicia está a ser de 2 a 5 anos, detectándose
casos nos que se está a falar de períodos máis amplos.
De xeito maioritario, consideran que o inmigrante soe tardar un período mínimo de un
ano, antes de poder asentarse de forma definitiva, sendo os prazos máis amplos nalgúns
casos.
A idade media máis común dos inmigrantes sitúase no intervalo 25-45 anos,
detectándose unicamente 7 asociacións nas que a idade media dos inmigrantes asociados
supera os 50 anos. Estase pois a falar dunha poboación inmigrante moza, en idade de
incorporación e participación do mercado laboral.
A clasificación por sexos dos inmigrantes pertencentes a estas asociacións non se
pode concluír totalmente para ningunha das catro provincias. Para as provincias de A Coruña e
de Pontevedra, aportáronse datos desagregados por sexos na meirande parte das asociacións,
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mais non en todas. A partir dos mesmos, para a provincia de A Coruña, un 60% dos
inmigrantes membros das asociacións son homes e un 40% son mulleres. Para a provincia de
Pontevedra, os datos mostran unha distribución porcentual do 50% para cada un dos sexos.
Nas provincias de Lugo e Ourense, non se aportaron datos desagregados por sexos.
A relixión que profesan a meirande parte dos inmigrantes asociados é a relixión
católica, seguida da relixión islámica.
O nivel de formación dos inmigrantes asociados está a ser un nivel medio-alto,
destacando a formación secundaria e a formación universitaria. Compre destacar que no caso
da provincia de A Coruña, os inmigrantes teñen un nivel de formación primaria, seguido por
orden de importancia, da formación secundaria e da formación universitaria. Así mesmo, tamén
manifestan ter a precisa cualificación profesional para desenvolver o seu traballo actual.
A participación en programas de inserción laboral foi unha práctica habitual para gran
parte dos inmigrantes asociados nas organizacións enquisadas, acadando un emprego a
través de iniciativas postas en marcha pola propia asociación, de forma xeral, se ben tamén
participaron en programas implantados polos concellos, por outras asociacións, ou por parte da
administración autonómica.
As actividades económicas nas que os homes inmigrantes asociados están a
desenvolver a súa vida profesional son, principalmente, as seguintes:
x

Comerciante

x

Peón da Construción

x

Hostalaría

x

Mariñeiro

x

Servizos varios

As actividades económicas nas que as mulleres inmigrantes asociados están a
desenvolver a súa vida profesional son, principalmente, as seguintes:
x

Comerciante

x

Traballo doméstico

x

Hostalaría

x

Dependentas de comercio

A evolución do número de inmigrantes asociados nos últimos anos mostra unha
tendencia crecente, cunha chegada de novos inmigrantes a Galicia, e que están a buscar o
apoio e a axuda destas organizacións para facilitarlles a súa instalación.
Están a ser poucas as asociacións de inmigrantes que contan con voluntarios
procedentes de ONG,s, se ben si teñen unha forte participación de colaboradores
desinteresados.
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Os asociados adoitan participar tanto habitualmente como esporadicamente, nas
actividades culturais e comunitarias da asociación. Esta participación percíbese na
organización das festas locais e de actos propios da asociación, e en menor medida, na
organización de festas relixiosas e das festas nacionais. No referente á participación da
asociación na organización das festas da parroquia, está repartida case que por igual, tanto en
tomar parte como non.
Para o funcionamento cotiá, a asociación solicita axudas e/ou subvencións ás
administracións públicas, principalmente á Xunta de Galicia, aos concellos e ás deputacións,
por orde de importancia, manifestando que, de xeito maioritario, están a percibilas. Ademais,
colaboran en proxectos específicos para mellorar a situación dos inmigrantes, a través de
iniciativas locais, entre as que destacan o Foro Social da Inmigración, e con iniciativas
autonómicas.
Aparte dos resultados acadados, a realización desta primeira enquisa foi imprescindible
pois serviu de forma notable, para coñecer a dimensión real do universos de inmigrantes en
Galicia, a partir do que se definiría a mostra obxecto de estudo para a Enquisa aos fogares
inmigrantes.
Compre destacar a gran participación e interese mostrado polos interlocutores das
asociacións, aportando con atención e riqueza de datos, tódalas respostas sobre as temáticas
referidas.

4.3.2. A enquisa aos fogares de inmigrantes
A elaboración desta enquisa, como deixamos apuntado, obedece ao obxectivo de
medir os usos do tempo e a distribución de tarefas nos fogares de inmigrantes, polo que é
44
imprescindible coñecer a súa composición interna .
Tomando como referencia a análise documental previa e mirando con precisión ao
obxectivo prioritario do proxecto, desenvolveuse unha intensa tarefa de composición da
enquisa para os fogares de inmigrantes, a partir da información obtida da realización da
enquisa ás asociacións de inmigrantes.
Na elaboración do modelo de cuestionario, tivéronse en conta outros modelos que
serviron para ver o alcance e as limitacións, e si respondían ao obxectivo de medir o uso dos
tempos nos fogares inmigrantes :
x Cuestionario Encuesta Uso del Tiempo (Instituto Nacional de
Estatística-INE)
x

Cuestionario Adicional Cuenta Satélite Comunidad de Madrid

x Cuestionario Enquisa Panel sobre a Sociedade e Administración
en Galicia (Escola Galega de Administración Pública-EGAP)
x Cuestionario A Inmigración estranxeira en Galicia.Identificación de
comportamentos sociais e decisión territoriais a partir da opinión dos
44

A recollida de datos foi realizada pola empresa Enquisa.
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diferentes colectivos de inmigrantes (Secretaria Xeral de EmigraciónPresidencia-Xunta de Galicia).
x

Cuestionario Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007.

Paralelamente, o equipo integrante deste proxecto desenvolveu sucesivas xornadas
“brainstorming”, nas que, a partir dos campos de investigación de cada un dos membros, se
decidían os principais nichos de información que interesaría descubrir, e por conseguinte, que
preguntas deberían aparecer no cuestionario final.
Como resultado, o cuestionario definitivo da Enquisa á fogares inmigrantes está
estruturado en catro bloques temáticos, cun total de 38 preguntas en formato de cascada (con
subapartados), na meirande parte:
x

“Bloque I: Caracterización do fogar e trazos sociais da persoa
de referencia”, ten por finalidade coñecer a composición do
fogar e os principais trazos sociais dos mesmos. A efectos de
enquisa, considérase persoa apta, toda aquela persoa
inmigrante maior de 16 anos de idade, cunha estancia en
Galicia de máis e 2 anos, ou de menos de 2 anos pero que ten
pensado seguir vivindo en Galicia.

x

“Bloque II: Caracterización profesional da persoa de
referencia”, ten por finalidade determinar a situación laboral
das persoas inmigrantes, tendo en conta a súa ocupación
principal como a ocupación secundaria (nos casos que exista),
tanto por conta propia como por conta allea. Ademais,
compleméntase por un estudo das cualificacións profesionais e
do nivel de formación destes traballadores ou, no caso de
estares desempregados, das dificultades que están a
experimentar para poder acceder a un posto de traballo.

x

“Bloque III: Caracterización do estado de saúde”, ten por
finalidade coñecer cales son as principais doenzas e afeccións
que están a sufrir os inmigrantes, a súa repercusión a nivel
laboral e sobre a percepción de axudas e/ou pensións, e en
canto demandantes de servizos da seguridade social,
coidados, e quen llos está a prestar.

x

“Bloque IV: Caracterización das actividades domésticas e dos
usos do tempo”, ten por finalidade definir a distribución de
tarefas e os tempos dedicados as mesmas, entre os
integrantes do fogar. Tamén se trata a axuda ou colaboración
desinteresada noutros fogares, en termos de banco de tempo,
así como o nivel de ingresos total que percibe o fogar.

O tamaño da mostra obxecto de estudo obtívose a partir do estudo do universo
correspondente, formado polos inmigrantes externos existentes en Galicia para o ano 2007, a
partir dos datos aportados polo Instituto Nacional de Estatística, e coas salvidades que a
continuación se indican:
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x

Non se consideraron no universo, as persoas
procedentes do conxunto da Unión Europea 15

x

Non se consideraron no universo, as persoas
procedentes de América do Norte (Alaska, Canadá,
Estados Unidos) e México.

x

A partir dos datos facilitados polo Foro Social da
Inmigración, tratouse de facer un reparto de cotas por
nacionalidades, de forma que na mostra final, non só
estivesen presentes a maior parte de asociación de
inmigrantes, senón tamén o maior número de
nacionalidades, por número de inmigrantes.

A mostra teórica seleccionada foi de 470 fogares, representando sobre 1,5% do total do
universo considerado, e cubrindo de forma suficiente e significativa a representatividade do
colectivo a estudar.
O proceso de recollida de información foi realizado por enquisadores profesionais, pois
dada a complexidade do mesmo, considerouse que o acceso á información e a recollida de
mesma, debería ser implementado por profesionais que desenvolven a cotío este tipo de
tarefas. Cabe destacar que o equipo de enquisadores seleccionado, ten unha ampla
experiencia na realización de enquisas e recollida de información, para diversos organismos da
Administración Pública galega, e outras entidades.
O punto de partida do proceso de recollida de información localizouse no Foro Social
da Inmigración, sito en Santiago de Compostela, por dúas razóns fundamentais:
x

Ser centro de reunión, encontro e axuda para os
diversos colectivos de inmigrantes de Santiago de
Compostela e comarca, garantindo o contacto directo
co colectivo obxecto de estudo, nun ambiente de
confianza e cordialidade.

x

Ser punto de unión e presentación cos principais
centros e asociacións, de fins semellantes, que
traballan no resto da comunidade autónoma de Galicia.

Para a realización da enquisa, os enquisadores desprazábanse ata o lugar de encontro
dos inmigrantes, previo contacto cos responsables das respectivas asociacións e entidades
vinculadas.
Para a recollida da información, estableceuse un sistema de cotas por nacionalidades,
de xeito que se fixo un reparto proporcional de mostra en función da representatividade dos
inmigrantes dos diferentes países a considerar.
A recepción amosada polos inmigrantes cara os enquisadores foi moi positiva, cunha
ampla colaboración.
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4.4. A análise pormenorizada da valoración
fogares de Galicia

dos usos do tempo nos

4.4.1. Medición dos usos do tempo e políticas de igualdade
Un panorama lexislativo adecuado é a base para iniciar esta ardua batalla de
recoñecemento de igualdades e de desempeño de roles sen establecer sesgos por sexo.
A lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia, é unha
iniciativa lexislativa para alentar e favorecer, en termos de igualdade, o acceso das mulleres
ao mercado laboral retribuído, considerando o traballo gratuíto doméstico que tamén está a
realizar de forma maioritaria. A supervivencia da maioría de fogares galegos está garantida a
través do apoio das redes familiares, dentro das que o foco central de canalización é
representadas polas mulleres. Ademais, non deben pecharse os ollos ás profundas
desigualdades de acceso das mulleres galegas ao mercado de traballo remunerado, como se
constata tamén noutras comunidades autónomas españolas. O establecemento de medidas
que permitan e faciliten o acceso ao mercado laboral en clave de igualdade para mulleres e
homes provocará directamente un desenvolvemento do tecido produtivo, un cambio estrutural e
un crecemento económico, que achegará á sociedade galega actual ás sociedades
democráticas avanzadas do século XXI.
Se ben é certo, que en global, esta lei pode considerarse moderna e directa, en canto a
contido, intencións e necesidade de aliñar aos distintos poderes, cabe destacar dúas iniciativas
que poden considerarse puntas de lanza para avanzar no tema que hoxe nos ocupa:
1. Creación da Marca Galega de Excelencia en Igualdade.
Este distintivo é a vía pola que a Administración Autonómica Galega pretende dar
recoñecemento oficial a aquelas empresas galegas ou asentadas en Galicia, que
destaquen pola aplicación activa das políticas de igualdade. É un instrumento de
creación dun tecido empresarial comprometido e con potencial para influír,
positivamente nas actuacións en materia de igualdade do resto das empresas
galegas.
2. O recoñecemento da inserción laboral da muller dentro do asociacionismo
cooperativo.
O movemento cooperativista ten un gran arraigamento en Galicia, en diferentes
sectores, e no que a participación da muller tivo unha relevancia fundamental. O
desenvolvemento de cooperativas de carácter agrario e/ou de apoio ao sector téxtil
permitiron a incorporación de numerosas mulleres galegas ao mercado laboral,
permitindo “compaxinar” as dúas xornadas a realizar. Pero, para comprender a
verdadeira importancia deste tipo de empresa na loita que nos ocupa, debemos de
entender primeiro os principios organizacionais sobre os que se asenta. Así,
estamos a falar de autoaxuda, igualdade, democracia, autorresponsabilidade.
Mesmo parece ser a ponte de unión, e o elemento intermedio de paso entre a vida
laboral non remunerada dos fogares e a vida remunerada do mercado laboral. Se
houbese que destacar unha lei con clausulado en favor da igualdade, sen dúbida
algunha, as leis que rexen a creación de cooperativas, e no caso de Galicia, a Lei
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5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia, sería un referente a
destacar.
3. A aplicación dos bancos de tempo.
Tanto no ámbito rural como no urbano, establécense medidas de conciliación, que
permitan dar un apoio á realización das tarefas propias do traballo doméstico, e que
posibiliten o goce das horas de lecer, mediante “o intercambio e a rendibilización”
das horas susceptibles de intercambio por parte da cidadanía. É unha alternativa
para conseguir reducir as xornadas interminables sen penalizar a realización das
tarefas do entorno doméstico, e sempre desde unha perspectiva de igualdade.
Este avance lexislativo está arroupado por iniciativas previas, que recoñeceron a
necesidade de traballar en termos de igualdade:
1. Directiva 2006/54/CE, do Parlamento e do Consello Europeo, do 5 de xullo de
2006, expón con claridade a necesidade de actuación e implementación en termos
de igualdade de trato entre sexos dentro do marco de emprego e a ocupación
laboral.
2. Constitución Española, artigo nº 14, expresa a obriga dos poderes públicos para
promover as condicións de igualdade dos individuos e das agrupacións nas que se
integra, dunha forma real e efectiva.
3. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia, na que
se sinala a obrigación dos poderes públicos para promover condicións de igualdade
e de liberdade do individuo.
Non cabe dúbida de que o panorama lexislativo galego actual favorece a
implementación de actuacións que alenten a consecución da igualdade de oportunidades, a
través do desenvolvemento de iniciativas que permitan coñecer a realidade desde unha dobre
perspectiva (económica e social).
Como elemento fundamental para a recollida dos datos, debe considerarse a Enquisa
de fogares desenvolvida polo Instituto Galego de Estatística (IGE), na que hai dúas partes
diferenciadas: por un lado, a recollida de datos de clasificación dos fogares e por outra parte,
unha relación de preguntas sobre información concreta e específica segundo as necesidades
informativas e políticas dese momento.

4.4.2. A comparativa dos tempos dedicados por grupos de actividades en
Galicia e no resto de comunidades autónomas españolas
Co obxectivo de poder caracterizar a distribución dos usos do tempo por actividades
para o conxunto de España, e poder facer unha comparativa en termos de comunidades
autónomas, móstrase a continuación unha relación de 9 táboas, que recollen a situación en
termos de emprego do tempo, obtida a partir da Enquisa do Uso do Tempo 2003:
x 1. Porcentaxe de persoas que realizan actividades no transcurso do día.
x 2. Porcentaxe de varóns que realizan a actividade no transcurso do día.
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x 3. Porcentaxe de mulleres que realizan a actividade no transcurso do día.
x 4. Duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas
x 5. Duración media diaria dedicada á actividade polos varóns.
x 6. Duración media diaria dedicada á actividade polas mulleres.
x 7. Distribución de actividades nun día medio
x 8. Distribución de actividades nun día medio (varóns)
x 9. Distribución de actividades nun día medio (mulleres)

Táboa 39: Porcentaxe de persoas que realizan actividades no transcurso do día

A táboa reflite as porcentaxes de persoas que realizan cada unha das actividades a
comentar en cada unha das comunidades autónomas de España.
As actividades que se recollen son:
x

0:coidados persoais (inclúe o tempo para durmir)

x

1:traballo

x

2:estudos

x

3:fogar e familia

x

4:traballo voluntario e reunións

x

5:vida social e diversión

x

6:deportes e actividades ao aire libre
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x

7:afeccións e xogos

x

8:medios de comunicación

x

9:traxectos e emprego do tempo non especificado

Coidados persoais: nesta variable non existen diferenzas en porcentaxe xa que o 100%
das persoas realizan tarefas relacionadas cos coidados persoais.
Traballo: o 39% da xente de Baleares traballa diariamente sendo a comunidade que
presenta os valores máis altos, despois cun 37% aparecen A Rioxa, Navarra e Cataluña. A
comunidade que acada os datos máis baixos é Estremadura cun 29%.
Estudos: a porcentaxe de persoas que estuda a diario é moi baixa en comparación con
outras actividades, sendo en Estremadura cun 16% onde se acadan os valores máis altos. No
extremo contrario atópase Aragón no que só o 11% estuda diariamente.
Fogar e familia: o 87% das persoas de Baleares dedica tempo ao fogar e a familia
durante o día acadando o valor máis alto de todo o territorio. Pola contra só o 72% da xente de
Cantabria dedica tempo a isto.
Traballo voluntario e reunións: a comunidade cos datos máis altos é Navarra cun 18%
de individuos que fan tarefas relacionadas con isto a diario. Nos últimos lugares aquí atópase
Cataluña cun valor de 9% e Madrid cun valor de 10%, o que non deixa de ser sorprendente.
Vida social e diversión: Baleares cun 82% é a rexión onde unha maior porcentaxe de
persoas dedica tempo ao lecer presentando uns valores moi superiores ao resto de
comunidades. No derradeiro lugar e con datos moi baixos está Cataluña co 58% de individuos
que dedica tempo ao ocio a diario.
Deportes: as rexións que acadan os valores máis altos nesta variable son as do norte
de España, sendo o País Vasco cun 50% o lugar que se sitúa á cabeza. Pola contra en Ceuta
e Melilla pouco máis do 30% das persoas fan deporte a diario.
Afeccións e xogos: Castela e León ten a porcentaxe máis elevada cun 22% de persoas
que empregan tempo nas súas afeccións, tendo Aragón o País Vasco e A Rioxa valores moi
próximos que superan o 20%. En Baleares só o 13% dos individuos realiza actividades
relacionadas cas súas afeccións nun día calquera.
Medios de Comunicación: despois dos coidados persoais, é a actividade que acada
unhas porcentaxes máis elevadas sendo en Asturias e o País Vasco superiores ao 90% e con
datos moi parellos en tódalas comunidades.
Traxectos e tempo non especificado: tamén presenta valores elevados, o 92% das
persoas de Baleares utiliza tempo en traxectos diariamente, situándose Galicia e Cantabria con
porcentaxes menores ao 76% nos derradeiros lugares.
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Táboa 40 : Porcentaxe de varóns que realizan a actividade no transcurso do día

Coidados persoais: o 100% dos varóns realiza esta actividade independentemente da
súa rexión de procedencia.
Traballo: o 47% dos homes navarros traballan a diario, pero tamén outras comunidades
presentan datos elevados superiores ao 45% como A Rioxa ou Castela Mancha. Estremadura
e Asturias sitúanse nos últimos lugares co 38% e 37% respectivamente.
Estudos: os valores nesta actividade son moi baixos, sendo os estremeños cun 15,6%
deles os que máis se dedican a estudar. No extremo oposto atopamos a Cataluña no que
menos do 11% das persoas estuda a diario.
Fogar e familia: son os varóns de Baleares con máis do 80% os que realizan esta
actividade nunha maior porcentaxe acadando uns valores bastante superiores ao resto de
comunidades. Ceuta e Melilla e Cantabria pola contra acadan as porcentaxes máis baixas
próximas ao 55%.
Traballo voluntario e reunións: nesta actividade acádanse as porcentaxes máis baixas
de tódalas analizadas. Máis do 15% das persoas de Ceuta e Melilla realízana diariamente e
situándose á cabeza das comunidades, pola contra só o 6% dos murcianos lle dedica tempo a
este tipo de tarefas.
Vida social e diversión: o 82% dos varóns de Baleares ten tempo para o ocio
diariamente sendo esta porcentaxe moi elevada se a comparamos con comunidades como
Madrid no que só o 59% dedica parte do día á súa vida social.
Deporte: as comunidades autónomas nas que máis homes realizan deporte son
Navarra e o País vasco con valores que superan o 51%. No lado oposto atópanse rexións
como baleares co 36,8% e Ceuta e Melilla co 35,4%.
Afeccións e xogos: os valores nesta variable son moi similares en todas as
comunidades destacando só que máis do 27% dos varóns de Aragón e Castela-León realiza
actividades deportivas ou xoga diariamente.
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Medios de comunicación: xunto cos coidados persoais, é a actividade que realizan os
homes en maior proporción superando todas as comunidades o 80%, e situándose Asturias á
cabeza co 92% de varóns que emprega tempo nos medios de comunicación
Traxectos: é outra das actividades principais de tódalas analizadas, acadándose nela
valores moi altos. O 95% dos varóns de Baleares realiza esta actividade, situándose no
extremo oposto Cantabria co 79%.
Táboa 41 : Porcentaxe de mulleres que realizan a actividade no transcurso do día

Coidados persoais: o 100% das mulleres de todo o territorio español realizan esta
actividade.
Traballo: o 33% das mulleres de Baleares dedica parte do día a traballar, sendo a
poboación feminina de Ceuta e Melilla co 16% a que fai esta actividade nunha menor
proporción.
Estudos: as mulleres estremeñas son as que estudan nunha maior porcentaxe con
case o 17%, pola contra só o 12% das de Aragón, Valencia, Galicia ou A Rioxa realizan esta
tarefa diariamente.
Fogar e familia: sen lugar a dúbidas esta é a actividade que máis mulleres realizan
situándose as estremeñas con case o 95% delas á cabeza das rexións españolas. No caso
contrario atopamos ás mulleres cántabras, xa que só o 87% delas emprega o seu tempo no
fogar e na familia a diario.
Traballo voluntario e reunións: o 22% das mulleres navarras dedícase a esta actividade
nun día calquera, sendo as catalás co 10% as que menos tempo empregan nela.
Vida social e diversión: é en Baleares onde máis mulleres realizan actividades de lecer
cunha porcentaxe do 82%. Non obstante, neste apartado, as diferenzas son moi notables
situándose no derradeiro lugar as catalás co 58%.
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Deportes e actividades ao aire libre: a porcentaxe de mulleres do País Vasco que
realiza esta actividade é do 51,8%, acadando outras comunidades valores tamén altos e moi
próximos a estes como Navarra co 51,6% ou Castela-León co 50%.
Afeccións e xogos: as afeccións e os xogos acaparan moi pouco do tempo das
mulleres, sendo as de Castela -León onde o 17% realiza esta actividade a diario nunha maior
proporción, e situándose no extremo contrario as de Baleares con menos do 10%.
Medios de comunicación: esta actividade é bastante importante en canto ao número de
mulleres que a realiza polo que nela acádanse uns valores moi elevados e moi similares en
tódalas comunidades. Debido a isto debemos salientar soamente que o 91% das mulleres de A
Rioxa dedica tempo aos medios de comunicación sendo a comunidade que ten a porcentaxe
máis elevada.
Traxectos e emprego do tempo non especificado: neste senso tamén se acadan
valores altos, aínda que non tanto como na actividade comentada anteriormente. En primeiro
lugar están as mulleres de Baleares con porcentaxes que case chegan ao 90%. No extremo
oposto só o 71% das mulleres cántabras emprega o seu tempo en traxectos e outras
actividades non especificadas.
Táboa 42 : Duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

Coidados persoais: neste apartado os valores son moi similares en tódalas rexións,
sendo os de Ceuta e Melilla con máis de 12 horas os que máis tempo empregan nesta
actividade.
Traballo: os datos aquí tamén son moi parellos en tódalas comunidades e próximos ás
8 horas dunha xornada laboral normal, e non podemos destacar ningunha gran diferenza entre
as diferentes zonas do país.
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Estudos: o tempo empregado no estudo é bastante elevado, sendo os valores moi
próximos en tódolos lugares pero situándose á cabeza as persoas de Cantabria e de Andalucía
que empregan unhas 5 horas e media diarias nesta labor.
Fogar e familia: os galegos, andaluces, e os castelán-manchegos son os que dedican
unha maior cantidade de tempo ao fogar e á familia con case 4 horas diarias. Pola contra, as
persoas de Baleares empregan pouco máis de 3 horas.
Traballo voluntario e reunións: os cataláns con 2 horas e 8 minutos son as persoas que
máis tempo empregan en reunións, sendo os de Castela-León os que menos tempo lle dedican
con pouco máis dunha hora.
Vida social e diversión: esta é unha das actividades máis valoradas hoxe en día e, ao
contrario de que podiamos pensar, é Estremadura a rexión que máis tempo lle dedica con 2
horas e 37 minutos. No derradeiro lugar, sitúanse Cataluña e Canarias con pouco máis de 2
horas.
Deportes: os datos son moi similares en toda España destacando que as persoas que
máis tempo empregan nisto son os vascos con 2 horas e 18 minutos.
Afeccións e xogos: as diferenzas aquí entre as rexións son tamén moi escasas. As
persoas de Ceuta e Melilla empregan 2 horas na actividade sinalada, e no extremo oposto está
Canarias con 1 hora e 42 minutos.
Medios de comunicación: a variación que experimentan os valores dependendo da
comunidade autónoma da que falemos son case mínimas. As persoas de Asturias dedican ós
medios de comunicación case 3 horas diarias, acadando o tempo máis baixo Galicia que non
chega ás 2 horas e media ao día.
Traxectos e emprego do tempo non especificado: esta é a actividade que menos tempo
ocupa sendo como é lóxico os madrileños os que máis tempo empregan nesta actividade
cunha hora e 36 minutos cada día.
Táboa 43 : Duración media diaria dedicada á actividade polos varóns
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Coidados persoais: os varóns de Ceuta e Melilla empregan 12 horas e 4 minutos nesta
actividade, pero os aragoneses dedican pouco máis de 11 horas.
Traballo: os valores acadados en tódalas comunidades son elevados superando as 8
horas diarias. Pola contra os homes de Ceuta e Melilla só traballan 7 horas e media ao día.
Estudos: as diferenzas entre valores poden chegar a ser dunha hora, sendo os varóns
de A Rioxa os que máis tempo estudan empregando unhas 6 horas diarias, e no extremo
oposto están os navarros con 4 horas e 45 minutos.
Fogar e familia: os homes empregan nesta tarefa moito menos tempo que as mulleres
sendo as diferenzas dos valores moi elevadas. Os cántabros e os galegos con máis de 2 horas
e media ao día son os que máis colaboran no fogar.
Traballo voluntario e reunións: os varóns de Cataluña dedican 2 horas e 8 minutos a
estas actividades, no extremo oposto atopamos ós homes de Castela-León que empregan 1
hora e 17minutos.
Vida social e diversión: Estremadura é a rexión onde os homes empregan máis tempo
nesta actividade superando as 2 horas e media. Pola contra os valores máis baixos acádanse
en Canarias.
Deportes e actividades ao aire libre: a zona do norte de España, con País Vasco,
Asturias ou Cantabria, acada os valores máis elevados na actividade a analizar. Non obstante,
en Castela - A Mancha os tomes só realizan deporte pouco máis de hora e media diaria.
Afeccións e xogos: o análise da táboa pon de manifesto os tempos baixos que se ven
nesta actividade. Aínda así en Baleares os varóns dedican 2 horas e 6 minutos ao día.
Medios de comunicación: non existen diferenzas notables nos datos que presentan as
distintas rexións do noso país neste apartado, pero debemos citar que os homes que máis
tempo empregan nesta actividade son os asturianos con 3 horas e 3 minutos.
Traxectos e emprego do tempo non especificado: esta actividade é a menos importante
se facemos unha clasificación por tempo empregado en cada unha delas. Como xa
comentamos antes os homes madrileños con máis de hora e media diaria son o grupo que
máis tempo ocupa en traxectos.
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Táboa 44 : Duración media diaria dedicada á actividade polas mulleres

Coidados persoais: igual que os homes, as mulleres de Ceuta e Melilla son as que con
12 horas e 4 minutos empregan máis tempo na actividade.
Traballo: os valores dos homes son bastante superiores aos das mulleres neste
apartado, sendo as mulleres catalás as que máis traballan con 7 horas e 9 minutos de media e
situándose as de Ceuta e Melilla no derradeiro lugar con 6 horas e cuarto.
Estudos: as mulleres de A Rioxa dedican case 6 horas diarias ao estudo, e pola contra
as navarras e as canarias con 4 horas e 44 minutos son as que menos tempo dedican a
estudar.
Fogar e familia: nesta actividade o tempo que empregan as mulleres é moi superior ao
dos homes. Os valores máis elevados acádanse en Andalucía con 5 horas e 9 minutos, e
sendo as mulleres de Baleares con pouco máis de 4 horas es que menos se dedican a estos
labores.
Traballo voluntario e reunións: as mulleres madrileñas e as mulleres catalás dedican
máis de 2 horas diarias a estas actividades, no extremo oposto atopamos ás asturianas con
pouco máis dunha hora ao día.
Vida social e diversión: igual que os varóns, as mulleres de Estremadura son as que
máis tempo empregan nestas actividades con 2 horas e media diarias. As que menos tempo
teñen para a vida social e a diversión son as de Castela-León con 2 horas de media.
Deportes e actividades ao aire libre: as mulleres máis deportistas son as vascas
dedicando máis de 2 horas diarias a isto, máis en Murcia aínda que o clima acompaña para
facer este tipo de actividades só empregan unha hora e 27 minutos.
Afeccións e xogos: este tipo de actividades ocupan moi pouco tempo ás persoas e
neste caso, ás mulleres, sendo os datos en tódalas comunidades moi similares superando a
hora e media diaria, polo que non merece a pena facer ningún tipo de distinción.
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Medios de comunicación: en Aragón os medios de comunicación ocupan 2 horas e 46
minutos do tempo das mulleres, e no caso contrario, en Galicia con 2 horas e 20 minutos é
onde menos tempo empregan.
Traxectos e emprego do tempo non especificado: como nos demais casos esta
actividade é na que menos tempo ocupan as mulleres e sendo os valores acadados en
Canarias con pouco máis de hora e media un pouco superiores ao das demais rexións.

4.4.3. Os tempos dedicados por grupos de actividades na comunidade
autónoma de Galicia: desagregacion por provincias
- Consideracións xerais e análise por provincias
Os grupos de actividades que se recollen para avaliar o tempo dedicado ás mesmas son:
x

0:coidados persoais (inclúe o tempo para durmir)

x

1:traballo

x

2:estudos

x

3:fogar e familia

x

4:traballo voluntario e reunións

x

5:vida social e diversión

x

6:deportes e actividades ao aire libre

x

7:afeccións e xogos

x

8:medios de comunicación

x

9:traxectos e emprego do tempo non especificado

Para o conxunto de Galicia, os tres subgrupos de actividades propias do fogar, aos que
se lle dedica máis horas por día son, de maior a menor dedicación:
x

“0-Coidados persoais”: (48,52% do tempo diario dedicado)

x

“3-Fogar e familia”: (13,25% do tempo diario dedicado)

x

“1-Traballo”: (10,44% do tempo diario dedicado)

Debe considerarse que o grupo de actividade “0-Coidados persoais”, sempre vai a
amosar valores elevados, debido á inclusión da actividade de durmir.
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Gráfico 206 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Galicia

FONTE: Elaboración propia. Datos INE IGE

Por provincias, tamén se mantén a realidade descrita, e compre destacar que na
provincia de A Coruña é onde se constata unha maior dedicación aos tres grupos de
actividades descritos, seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense.

Gráfico 207 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. A Coruña

FONTE: Elaboración propia. Datos INE IGE
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Gráfico 208 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Lugo

FONTE: Elaboración propia. Datos INE IGE

Gráfico 209 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Ourense

FONTE: Elaboración propia. Datos INE IGE
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Gráfico 210 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Pontevedra

FONTE: Elaboración propia. Datos INE IGE

Por sexos, apréciase a realidade dunha dedicación case que exclusiva por parte das
mulleres nas actividades vinculadas ao fogar, e de menor dedicación nas actividades
relacionadas co mercado laboral:


“0-Coidados Persoais”:


as mulleres dedican o 48,22% do seu tempo aos coidados persoais,
case que o mesmo valor rexistrado para os homes, 48,84% . Ademais, dentro do
tempo total dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a
traballar, cun 51,84%, mentres que os homes acadan unha porcentaxe do 48,16%.


“3-Fogar e familia”:


as mulleres dedican o 18,91% do seu tempo a estos labores, mentres
que os homes dedican o 7,08% do seu tempo. Ademais, dentro do tempo total
dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a traballar,
cun 74,45%, mentres que os homes acadan unha porcentaxe do 25,55%.


“1-Traballo”:


as mulleres dedican o 7,72% do seu tempo a estos labores, mentres
que os homes dedican o dobre do tempo, o 13,40%. Ademais, dentro do tempo total
dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que menos están a traballar,
cun 38,56%, mentres que os homes acadan un 61,44%.
Para o conxunto de Galicia, os tres grupos de actividades propias do fogar, aos que se
lle dedica menos horas por día son, de maior a menor dedicación:


“2-Estudos”: ( 2,71% do tempo dedicado)



“7-Afeccións e xogos”: ( 1,34% do tempo dedicado)
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“4-Traballo voluntario e reunión”: (1,02% do tempo dedicado)

Por provincias, mantense a realidade descrita, para todas as provincias, agás para a
provincia de Pontevedra, para a que dedicación por actividades sería a seguinte:


“6-Deportes e actividades ao aire libre”: (3,16% do tempo diario dedicado)



“7-Afeccións e xogos”: (1,32% do tempo diario dedicado)



“4-Traballo voluntario e reunión”: (1,03% do tempo diario dedicado)

Por sexos, hai variacións na representatividade, en termos de actividades e de
provincias:


Para o total de Galicia, as actividades ás que as mulleres lle dedican menos tempo ao
longo do día, son de maior a menor dedicación:
-“6-Deportes e actividades ao aire libre”: (2,97% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballo voluntario e reunión”: (1,09% do tempo diario dedicado)
-“7-Afeccións e xogos”: (0,88% do tempo diario dedicado).

As actividades ás que os homes lle dedican menos tempo ao longo do día, son de
maior a menor dedicación:
-“2-Estudos”: (2,74% do tempo diario dedicado)
-“7-Afeccións e xogos”: (1,84% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballo voluntario e reunión”: (0,95% do tempo diario dedicado)

Por provincias, as provincias de Lugo e Pontevedra presentan a
mesma distribución de tempos por sexos que para o total de Galicia.
Na provincia de A Coruña, as actividades ás que as mulleres dedican menos tempo ao
día, son de maior a menor dedicación:
-“2-Estudos”: (2,38% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballos voluntarios e reunión”: (1,24% do tempo diario dedicado)
-“7-Afeccións e xogos”: (0,93% do tempo diario dedicado)
As actividades ás que os homes dedican menos tempo ao día, son, de maior a menor
dedicación:
-“2-Estudos”: (2,68% do tempo diario dedicado)
-“7-Afeccións e xogos”: (1,95% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballos voluntarios e reunión”: (0,94% do tempo diario dedicado)
Na provincia de Ourense, as actividades ás que as mulleres dedican menos tempo ao
día, son de maior a menor dedicación:
-“2-Estudos”: (2,64% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballos voluntarios e reunión”: (1,26% do tempo diario dedicado)
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-“7-Afeccións e xogos”:(1,07% do tempo diario dedicado)
As actividades ás que os homes dedican menos tempo ao día, son, de maior a menor
dedicación:
-“2-Estudos”: (2,15% do tempo diario dedicado)
-“7-Afeccións e xogos”: (1,71% do tempo diario dedicado)
-“4-Traballos voluntarios e reunión”:(0,77% do tempo diario dedicado)
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Táboa 45 : Relación de horas por día dedicadas ás actividades, para o total de Galicia, provincias e desagregadas por sexos
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Táboa 46 : Porcentaxes horizontais relativos a relación de horas por día dedicadas ás actividades, para o total de Galicia, provincias e desagregadas por sexos
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Táboa 47 : Porcentaxes verticais relación de horas por día dedicadas ás actividades, para o total de Galicia, provincias e desagregadas por sexos

-

Análise por táboas de variables
Táboa 48 : Porcentaxe de persoas que realizan a actividade no transcurso do día e
duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

A táboa expresa en porcentaxes as persoas que realizan cada unha das actividades,
así como o tempo que empregan na súa realización:
-“0-Coidados persoais”: o 100% das persoas de ámbolos dous sexos realizan
coidados persoais empregando de media 11 horas e 39 minutos, sendo o tempo dedicado
lixeiramente superior nos homes que nas mulleres. (11 horas e 43 minutos dos homes polas
11 horas e 34 minutos das mulleres).
-“1-Traballo”: o 33% das persoas dedícalle unha parte do seu tempo ao longo do
día, cunha duración media de 7 horas e media, sendo a actividade que máis tempo ocupa
despois dos coidados persoais. Os homes rexistran un valor superior ao das mulleres (8
horas e 11 minutos os homes fronte a 6 horas e 57 minutos as mulleres).
-“2-Estudos”: só o 12,6% da poboación utiliza o seu tempo diario para estudar,
destacando que existe unha maior porcentaxe de mulleres que estudan, pero que empregan
menos tempo, con 5 horas e 2 minutos de media fronte ás 5 horas e 19 minutos dos homes.
-“3-Traballos relacionados co fogar e a familia”: ocupan a case o 81% das persoas
de ámbolos dous sexos. As mulleres son as que na súa maioría seguen a realizar este tipo
de traballos, se ben os homes están a colaborar cada vez máis pero as diferenzas aínda son
moi notables: 4 horas e 52 minutos dedicadas polas mulleres, e 2 horas e 30 minutos de
dedicación polos homes.
-“4-Traballo voluntario e reunións”: só ocupan o seu tempo o 14,4% de persoas de
ámbolos dous sexos, cunha dedicación de 1 hora e 43 minutos aproximadamente. A
porcentaxe das mulleres que realizan esta actividade é superior á dos homes, cun 16%
fronte ao 12% dos homes. Con todo, o tempo empregado é menor, xa que as mulleres
dedican 1 hora e 37 minutos ao día e os homes dedican 1 hora e 51 minutos.
-“5- Vida social e diversión”: un 66% das persoas realizan esta actividade ao longo
do día, empregando 2 horas e 19 minutos. A porcentaxe de homes é algo superior á de
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mulleres, 67% fronte ao 64,9%, aínda que os tempos empregados son moi similares, 2
horas e 24 minutos os homes, e 2 horas e 14 minutos as mulleres.
-“6-Deportes e actividades ao aire libre”: o 43,6% dos varóns e o 38,5% das mulleres
dedican tempo ao deporte e outras actividades ao aire libre. Os homes dedican 2 horas e 14
minutos, e as mulleres dedican 1 hora e 40 minutos.
-“7-Afeccións e xogos”: só o 17,3% das persoas lles pode dedicar algo de tempo ás
afeccións persoais, cunha duración media de 1 hora e 51 minutos. A porcentaxe de homes é
o dobre do valor para as mulleres (23,1% e 12,1%, respectivamente). En termos de tempo,
os homes dedican 1 hora e 55 minutos, e as mulleres 1 hora e 45 minutos.
-“8-Actividades relacionadas cos medios de comunicación”: O 80% dos homes e das
mulleres realizan habitualmente este tipo de actividades, cunha dedicación de 1 hora e 26
minutos no caso dos homes, e de 1 hora e 16 minutos no caso das mulleres.
Táboa 49 : % de persoas que realizan coidados persoais no transcurso do día e
duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas
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-Coidados persoais: é a actividade na que máis empregan o seu tempo tanto os
homes como as mulleres, considerando que inclúe o tempo dedicado a durmir. Estase a
falar de 11 horas e media de media diaria, e no que as diferenzas segundo o día da semana
no que nos atopemos son case inexistentes: 11 horas e 23 minutos de luns a xoves, e 12
horas de venres a domingo.
-Tamaño do fogar”: é destacable que os homes que viven sós son os que máis
tempo lle dedican aos coidados persoais, con 12 horas e 20 minutos, seguidos moi de cerca
polos fogares formados por dous homes sen nenos dependentes que empregan unha media
de 12 horas, e situándose en último lugar neste apartado, os fogares de 2 adultos con nenos
dependentes con 11 horas e 2 minutos de media.
-Número de ingresos: os homes que gañan menos de 1000 euros son o colectivo
máis preocupado polos coidados persoais, seguido das mulleres dos fogares que contan
cuns ingresos entre 1500 e 2000 euros. As persoas de ámbolos dous sexos que teñen as
rendas máis baixas son as que máis tempo empregan neste tipo de actividade, (12 horas e
18 minutos dos homes fronte ás 11 horas e 44 minutos das mulleres).
-Tipo de concello: as persoas que non viven en capitais de provincia son as que máis
tempo dedican a este tipo de actividade con 11 horas e 45 minutos. Os varóns acadan
valores lixeiramente superiores ás mulleres, (11 horas e 50 minutos dos varóns polas 11
horas e 40 minutos das mulleres).
-Por idades: as persoas maiores de 65 anos empregan un tempo moi superior ao
resto en coidados persoais, sendo a duración media diaria de 13 horas e 18 minutos. As
persoas que menos tempo lle dedican son tanto os homes como as mulleres de 25 a 44 (10
horas e 56 minutos os homes e 10 horas e 40 minutos as mulleres).
-Niveis de estudos: os datos resultan moi sorprendentes polo seu valor, sendo os
analfabetos ou xente sen estudos os que máis tempo empregan nos coidados persoais, con
12 horas e 41 minutos de media ao día.
As mulleres de formación profesional superior, pola contra, só empregan 10 horas e
27 minutos.
-Segundo o estado civil: os viúvos/as empregan 13 horas e 2 minutos ao día, un
valor moi superior á media dos demais colectivos. Resulta interesante comentar que tanto as
mulleres separadas como, sobre todo as divorciadas, se sitúan nos grupos menos
preocupados polo coidado persoal cunha diferenza moi notable respecto dos valores dos
homes (11 horas e 45 minutos dos homes e 10 horas e 53 minutos das mulleres).
-Situación profesional: como continuación do comentado anteriormente, a xente
maior de 65 anos, é dicir, os xubilados ou pensionistas son os que máis realizan a actividade
do coidado persoal, con 13 horas e 11 minutos de media. Pola contra, tanto os varóns como
as mulleres ocupadas, acadan uns valores moi inferiores, cun tempo medio diario de 11
horas no primeiro caso e de 11 horas e 31 minutos no segundo.
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Táboa 50 : Porcentaxe de persoas que traballan no transcurso do día e duración
media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

Nesta táboa aparecen expresados os datos referentes a diferentes clasificacións do
tempo que dedican ao traballo, tanto os homes como as mulleres en Galicia. Os datos xerais
indican que un 33,1% da mostra analizada estaba a traballar no momento de realizarse a
enquisa, cunha duración media diaria de 7 horas e 44 minutos. Por sexos, o 40,1% dos homes
estaba a traballar cunha dedicación media diaria de 8 horas e 19 minutos, mentres que só un
26,8% das mulleres traballaban, dedicándolle unha media de 6 horas e 54 minutos:
- Día da semana: no tempo dedicado ao traballo, si que existen diferenzas notables
segundo o día da semana, posto que mentres que o 40% das persoas de ámbolos sexos
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traballan algo de luns a venres, só o 25% o fai durante a fin de semana. A porcentaxe de
homes que dedica algo do seu tempo ao traballo é superior ao das mulleres durante toda a
semana, dedicando a esta actividade 8 horas e 36 minutos ao día fronte ás 7 horas e 7
minutos das mulleres.
- Tamaño do fogar: compre destacar que canto maior é o tamaño do fogar, maior é o
tempo que se dedica a traballar ao longo do día. O 37,4% das persoas dos fogares de 4
membros empregan 7 horas e 53 minutos no traballo, sendo o colectivo máis importante na
clasificación por tamaño do fogar. Os homes seguen acadando valores superiores ás
mulleres tanto en porcentaxe como na duración media diaria dedicada a esta actividade.
Pola contra no outro extremo, están os fogares dun membro que só empregan ao día 7
horas e 18 minutos en traballar.
- Segundo o tipo de fogar: o 45,2% das persoas dos fogares formados por 2 adultos
con nenos dependentes dedican parte de día a traballar, sendo notable a diferenza entre
varóns e mulleres, xa que, mentres que os primeiros empregan 8 horas e 27 minutos ao día,
elas dedican 6 horas e 36 minutos nesta actividade.
- Nivel de ingresos: a clasificación amosa que o 46,6% das persoas que viven en
fogares que ingresan máis de 2000 euros traballa ao longo do día, aínda que non son os que
máis tempo lle dedican, sendo estes o colectivo situado entre uns ingresos de 1500 e 2000
euros mensuais. Os varóns pertencentes a este grupo son os que máis tempo empregan (8
horas e 48 minutos). Por outra banda, só o 14,6% das mulleres dos fogares que perciben
menos de 1000 euros ao mes, dedica parte do seu tempo ao traballo, empregando 6 horas e
37 minutos diarios.
- Concello de procedencia: o 34,9% das persoas de capitais de provincia realiza esta
tarefa aínda que o tempo empregado nela é inferior ao das persoas situadas no resto dos
municipios (7 horas e 39 minutos nas capitais de provincia e 7 horas e 46 minutos no resto
de municipios). Tanto nas capitais como no resto do territorio, os varóns acadan valores
superiores ás mulleres tanto en porcentaxe como en duración media diaria dedicada a esta
actividade.
- Grupos de idade: o 55,1% das persoas entre 25 e 44 anos traballa ao longo do día
sendo a porcentaxe de varóns bastante superior ao das mulleres, é dicir, dun 63,6% fronte a
un 46,8%. Os que máis tempo dedican, son os varóns con idades comprendidas entre os 25
e os 44 anos con 8 horas e 33 minutos diarios, e pola contra, as mulleres maiores de 65
anos son as que menos tempo ocupan nestas tarefas (3 horas e 53 minutos).
- A clasificación existente segundo o nivel de estudos, indica que as persoas máis
preparadas son as que presentan as maiores porcentaxes de dedicación ao traballo nalgún
momento do día e presentando tamén os varóns valores superiores ás mulleres (63,3% dos
varóns fronte ao 51,1% das mulleres).
As persoas con máis estudos non son as que máis tempo empregan nesta
actividade, situándose os que teñen educación secundaria no primeiro lugar da clasificación
con 8 horas e 6 minutos ao día, localizando no extremo oposto os analfabetos e persoas sen
estudos, con 7 horas e 4 minutos.
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- Estado civil: son os homes casados os que máis tempo dedican ás súas tarefas
profesionais (8 horas e 36 minutos), situándose os viúvos/as en último lugar con 6 horas e 16
minutos de media ao día. Na porcentaxe de persoas que dedica parte do seu tempo no
traballo, o colectivo que acada os valores máis altos son os separados ou divorciados co
44,3%, fronte ao 9,8% dos viúvos.
- En relación coa actividade e situación profesional: os ocupados son os que acadan
a maior porcentaxe de tempo dedicado ao traballo con 7 horas e 54 minutos de media,
situándose no outro extremo os estudantes con 2 horas e 59 minutos. Existen diferenzas
entre varóns e mulleres acadando as mulleres valores lixeiramente inferiores tanto en
porcentaxe como en tempo medio, xa que o 61% das mulleres activas empregan unha media
de 7 horas e 3 minutos diarios fronte ao 67% dos homes que dedican 8 horas e 27 minutos.

Táboa 51 : Porcentaxe de persoas que estudan no transcurso do día e duración media diaria
dedicada á actividade por ditas persoas
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Nesta táboa aparecen expresados os datos referentes a diferentes clasificacións do
tempo que dedican ao estudo, tanto os homes como as mulleres de Galicia. Un 12,6% das
persoas enquisadas realizou actividades de estudo, cunha dedicación media diaria de 5 horas
e 10 minutos. Os homes, nunha porcentaxe do 12,4% dedicaron unha media de 5 horas e 19
minutos, e as mulleres nunha porcentaxe de 12,8%, dedicaron un total de 5 horas e 2 minutos:
- Día da semana: a porcentaxe de persoas de ámbolos dous sexos que se dedican a
estudar nalgún momento do día é moi pequeno en comparación con outras actividades
analizadas. Só o 14,6% da poboación dedica o seu tempo a esta actividade empregando nela 5
horas e 41 minutos de media ao día. Por días da semana, de luns a xoves é maior o número de
homes que estudan e dedican máis tempo (15,1% cun tempo medio de 5 horas e 54 minutos),
mentres que na fin de semana é maior a porcentaxe de mulleres que empregan parte do día a
estudar, sendo esta dun 11%.
- Tamaño do fogar: son os fogares formados por 4 membros co 18,4%, os que estudan
nunha maior porcentaxe, mentres que só o 4,3% dos membros dos fogares formados por unha
persoa estudan diariamente. Son os varóns dos fogares de 5 membros os que máis tempo
dedican á actividade citada con 5 horas e 54 minutos diarios, seguidos moi de cerca polas
mulleres dos fogares de 4 membros que poden dedicar ao estudo 5 horas e 29 minutos.
- Segundo o tipo de fogar: o 40,7% das persoas dos dous sexos que forman fogares
dun adulto cun ou máis nenos dependentes, dedican algo de tempo diario a estudar o que
representa unha porcentaxe moi superior á do resto das variables analizadas. E dentro destes,
son os varóns os que máis tempo dedican ao estudo, chegando a ser a diferenza coas
mulleres de ata 2 horas (6 horas e 37 minutos dos varóns polas 4 horas e 42 minutos das
mulleres). No extremo oposto están os fogares de dous adultos sen nenos dependentes, nos
que tanto a porcentaxe que estuda (4,1%) como o tempo diario dedicado a esta actividade (3
horas e 12 minutos), son moi baixos.
- Nivel de ingresos: o 14,6% das persoas dos fogares que ingresan entre 1000 e 1500
euros ao mes estuda algo diariamente, aínda que o tempo que empregan é inferior ao dos
fogares que ingresan menos de 1000 euros. Analizando os datos por sexos, os homes que
contan con menos recursos económicos son os que máis tempo dedican ao estudo (6 horas e
11 minutos), mentres que as mulleres que menos tempo poden dedicar son as mulleres que
viven nos fogares que superan os 1500 euros de ingresos mensuais (3 horas e 53 minutos).
- Tipo de concello: o 16,1% das persoas que viven en capitais de provincia dedican 4
horas e 51 minutos ao día a estudar, fronte ás 5 horas e 17 minutos das persoas que viven no
resto dos municipios. Son os varóns das capitais de provincia os que estudan nunha
porcentaxe máis elevada, o 16,6%, pero son as mulleres do resto dos municipios as que máis
tempo empregan nesta actividade con 5 horas e 13 minutos.
- Idade: o 50% das persoas que teñen menos de 25 anos estuda nalgún momento do
día, fronte a só o 0,6% dos maiores de 65 anos. Na distribución por sexo, son as mulleres
menores de 25 anos as que teñen unha maior porcentaxe de estudo (55,4%), aínda que os
homes que o fan, dedican algo máis de tempo con 5 horas e 46 minutos.
- Nivel estudos: só o 17,2% dos universitarios estudan diariamente fronte ao 21% das
persoas da segunda etapa de educación secundaria, situándose no derradeiro lugar o 8,9%
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dos membros da primeira etapa de educación secundaria. Os analfabetos que se decantan por
ter algo de tempo de estudo, son os que máis tempo lle dedican, 6 horas e 5 minutos os varóns
polas 5 horas e 40 minutos das mulleres. As persoas de formación profesional superior que
estudan durante o día son os que menos tempo dedican con 3 horas e 59 minutos.
- Segundo o seu estado civil: o 32,3% dos solteiros estuda ao longo do día, unha
porcentaxe moi superior á do resto de grupos deste apartado, dedicando a esta actividade
unha media de 5 horas e 26 minutos diarias. Dentro dos solteiros, son as mulleres as que
estudan nunha porcentaxe máis elevada que os homes (35,5% das mulleres fronte ao 29,4%
dos homes), aínda que empregan un pouco menos de tempo (5 horas e 16 minutos das
mulleres polas 5 horas e 38 minutos dos varóns). Os menos interesados no estudo son as
mulleres viúvas, empregando nesta actividade 2 horas e 7 minutos de media diaria.
- Actividade e situación profesional das persoas: Destacan os estudantes os que máis
estudan, xa que o 68,8% fano habitualmente dedicando unha media de 6 horas e 3 minutos
diarios. Neste apartado, o 74% das mulleres estuda a diario, unha porcentaxe bastante
superior á dos varóns. Por outra banda, os grupos que menos tempo empregan na actividade
analizada son os xubilados, dedicándolle os homes 1 hora e 56 minutos, mentres que as
mulleres empregan 1 hora e 35 minutos. Destaca tamén o pouco tempo que empregan
diariamente os empresarios ao estudo, pois só o 1,9% o fai habitualmente dedicando 1 hora e
57 minutos.
Táboa 52 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo ao fogar e á familia no transcurso do día e
duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas
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O tempo dedicado ás tarefas do fogar e da familia reflite que as porcentaxes de
mulleres que dedican o seu tempo ao fogar é moi superior ao dos varóns. O 81,2% dos
enquisados dedicou parte do seu tempo diario á realización de actividades do fogar e familia,
cunha dedicación media diaria de 3 horas e 55 minutos. O 67,8% dos homes dedicaron un
tempo medio diario de 2 horas e 30 minutos, e o 93,4% das mulleres dedicaron 4 horas e 52
minutos:
- Día da semana: o 94,3% de mulleres realiza ese tipo de actividade durante a semana
fronte ao 68,1% dos homes. As mulleres están dedicando unha media dunhas 5 horas e os
homes unha media de 2 horas e media.
- Tamaño do fogar: tanto os homes como as mulleres dos fogares de 3 membros son
os que máis tempo empregan nesta actividade, (2 horas e 47 minutos dos homes e 5 horas e
10 minutos das mulleres). En porcentaxe, o 95,5% das mulleres dos fogares de 2 membros
dedican parte do día ás tarefas do fogar, mentres que no caso dos homes a porcentaxe máis
elevada atópase no 87,6% que pertencen a fogares de 1 membro e que realizan estas
actividades.
- Tipo de fogar: As mulleres que máis tempo empregan nestes labores, son as que
pertencen a fogares formados por 3 membros con 5 horas e 10 minutos diarios, mentres que
os homes dos fogares de 4 membros son os que menos tempo diario dedican ao fogar (1 hora
e 59 minutos). O 95,1% das mulleres dos fogares de 3 membros realizan actividades
relacionadas co fogar e a familia.
- Segundo o nivel de ingresos: en todas as categorías, detéctanse porcentaxes
próximas ao 80% das persoas que realizan esta actividade. Son as mulleres que viven nos
fogares que reciben entre 1000 e 1500 euros mensuais, as que máis tempo dedican ao fogar (5
horas e 18 minutos). Pola contra, os homes dos fogares que ingresan máis de 2000 euros
mensuais son os que menos tempo empregan nestas tarefas con 2 horas e 17 minutos diarias.
- Tipo de concello: o 94,5% das mulleres de capitais de provincia realizan esta
actividade a diario fronte ao 69,4% dos homes. As mulleres do resto de concellos son as que
máis tempo empregan con 5 horas de media diarias.
- Nivel de estudos: son as mulleres da primeira etapa de educación secundaria as que
máis se dedican ao fogar con 5 horas e 36 minutos diarios, e no extremo contrario, son os
homes universitarios os que menos se ocupan destos labores, con 2 horas e 8 minutos ao día.
- Estado civil: o 90% dos separados ou divorciados dedican parte do día ao fogar ou á
familia, pero son as mulleres casadas as que máis tempo empregan nesta actividade (5 horas
e 58 minutos). Os homes solteiros refliten valores moi pobres neste senso, dedicando moi
pouco tempo ao fogar (2 horas e 27 minutos).
- Situación profesional: só o 70% dos estudantes dedican tempo ao fogar diariamente
empregando unha media de 1 hora e 32 minutos. Pola contra, as mulleres inactivas presentan
os valores máis altos con 5 horas e 25 minutos diarios.
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Táboa 53 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo ao traballo voluntario e reunións no
transcurso do día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

A dedicación ao traballo voluntario e reunións caracterízase por haber un 14,4% de
persoas que dedican tempo a esta actividade, cunha media diaria de 1 hora e 43 minutos. O
12,4% dos homes dedican un total de 1 hora e 51 minutos, mentres que o 16,2% das mulleres
dedica 1 hora e 37 minutos:
- Día semana: non son moitas as persoas que ocupan o seu tempo diario neste tipo de
labores, xa que as porcentaxes apenas chegan en moitos casos ao 20%, cuns valores que
non varían moito segundo o día da semana. Os que máis tempo dedican son os homes de
venres a domingo con 1 hora e 54 minutos, mentres que as mulleres dedican 1 hora e 32
minutos.
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- Tamaño do fogar: o 10,8% dos homes dos fogares formados por un membro
empregan parte do seu tempo nestas actividades (2 horas e 16 minutos). Sen embargo son as
mulleres dos fogares de 5 membros as que menos tempo lle dedican ás reunións e ao traballo
voluntario (1 hora e 27 minutos).
- O tipo de fogar pon de manifesto que o 10,8% dos varóns que viven sós son os que
máis tempo empregan en traballos voluntarios con 2 horas e 16 minutos, e no caso das
mulleres, aquelas que pertencen a fogares de 1 adulto con nenos dependentes son as que
máis tempo dedican (1 hora e 56 minutos).
- Nivel ingresos: o 16,7% das persoas dos fogares que ingresan menos de 1000 euros
dedican tempo a traballos voluntarios e reunións empregando unha media de 1 hora e 59
minutos diarios, e sendo a grupo máis importante neste apartado. E dentro deles, son os
varóns con 2 horas e 18 minutos os que presentan os valores máis altos, aínda que as
mulleres realizan esta actividade nunha maior porcentaxe (18,5% fronte ao 14,5% dos varóns).
- Idade: as persoas dos dous sexos menores de 25 anos, apenas realizan traballos
voluntarios nin teñen reunións, xa que só o 5,9% ten tempo para esta actividade. Non obstante,
o 22,9% das persoas de máis de 65 anos realizan traballos voluntarios habitualmente. Os
homes con idades comprendidas entre os 25 e os 44 anos son os que máis tempo dedican con
2 horas e 14 minutos.
- Nivel de estudos: todos os grupos presentan valores moi próximos e as diferenzas
escasean, sendo o 11,6% dos varóns de educación secundaria os que máis tempo empregan
nesta labor con 2 horas e 28 minutos. No extremo oposto atópase aos homes universitarios,
empregando nesta actividade 1 hora e 3 minutos diarios.
- Estado civil: o 23% dos viúvos realiza estas actividades diariamente sendo o grupo
que amosa unha maior porcentaxe. Os que máis tempo empregan nas reunións e traballos
voluntarios son os homes casados (1 hora e 52 minutos). Non obstante, tanto os homes como
as mulleres viúvas son os que menos tempo dedican a estas tarefas, 49 minutos no caso dos
homes e 1 hora e 20 minutos no caso das mulleres.
- Situación profesional: sobresae o tempo que usan o 12,5% dos homes parados
nestos labores (3 horas e 27 minutos), o que supón uns valores moi superiores ao resto dos
grupos clasificados.
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Táboa 54 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo á vida social e diversión no transcurso
do día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

O tempo dedicado á vida social e diversión acada un valor medio diario de 2 horas e 19
minutos, para un total do 66% dos membros dos fogares. O 67,2% dos homes realiza esta
actividade, dedicando 2 horas e 24 minutos, e o 64,9% da mulleres realiza esta actividade,
dedicando 2 horas e 14 minutos:
- Día semana: existen diferenzas entre os valores acadados durante a semana
respecto á fin de semana, xa que estes son superiores chegando a unha hora diaria (1 hora e
55 minutos de luns a xoves, 2 horas e 47 minutos de venres a domingo). O 70,1% dos
enquisados dedica tempo á vida social e diversión durante a fin de semana, reducíndose esta
porcentaxe durante a semana ao 62,9%.
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- Tamaño do fogar e tipos de fogares que forman as familias: os datos son moi
similares entre todos os grupos, sendo os fogares formados por un membro os que máis tempo
reservan para a vida social (2 horas e 36 minutos). Os homes empregan nestas tarefas 2 horas
e 37 minutos, e no caso das mulleres o tempo medio diario é de 2 horas e 33 minutos. O 69,3%
das persoas da mostra que pertencen a fogares de 2 membros empregan parte do seu tempo
diario nestas actividades.
- Nivel de ingresos: o 66,3% das persoas de fogares de menos de 1000 euros ao mes
dedica 2 horas e 29 minutos ao día a actividades de ocio, sendo o colectivo que máis tempo
emprega, e situándose os valores acadados polos varóns un pouco por encima dos das
mulleres (2 horas e 33 minutos dos homes e 2 horas e 25 minutos das mulleres). Os que
menos tempo teñen para a diversión son os membros dos fogares que gañan entre 1500 e
2000 euros mensuais (2 horas e 11 minutos no caso dos homes e 2 horas e 4 minutos no das
mulleres).
- Tipo concello: ser de capital de provincia ou doutro tipo de concello ten moi pouca
relevancia neste aspecto, xa que os datos son moi parellos, sendo as porcentaxes de persoas
de capital de provincia que realizan esta actividade un pouco superiores ao resto (69,5% nas
capitais de provincia fronte ao 65,1% do resto de concellos).
- Grupos de idade: as persoas menores de 25 anos e os xubilados son os que máis
valoran o ocio e a diversión e os que máis tempo teñen para iso. Son os primeiros os que
empregan 2 horas e 56 minutos diarios en actividades relacionadas co ocio. É necesario
destacar que os valores dos varóns e das mulleres son case iguais (3 horas e 5 minutos dos
varóns fronte ás 2 horas e 47 minutos das mulleres), o que non ocorre noutro tipo de
actividades. O 71,5% das persoas de máis de 65 anos dedican parte do día á vida social e
diversión, sendo esta porcentaxe do 73,3% no caso dos homes e do 70,3% no das mulleres.
- Nivel estudos: en porcentaxes, son os universitarios co 72,4% os que en maior
medida dedican parte do día á diversión, pero son os homes analfabetos con 2 horas e 25
minutos os que máis tempo empregan nesta actividade.
- Estado civil: os solteiros son o grupo que máis tempo por día dedica ao ocio (2 horas
e 51 minutos). En último lugar nesta clasificación están os casados destacando os valores
baixos acadados polas mulleres (1 hora e 51 minutos diarios). A porcentaxe de viúvos que
emprega parte do seu tempo diario en actividades de ocio é do 72,4%, sendo este valor máis
elevado que o do resto de grupos analizados.
- Situación profesional: reflexa que son os parados os que máis tempo ocupan en ocio
e diversión, con valores moi superiores ao resto de colectivos, empregando os varóns 3 horas
e 14 minutos diarios e as mulleres 2 horas e 39 minutos. No derradeiro lugar están os
empresarios (1 hora e 50 minutos), e só o 50% deles dedica parte do tempo a este tipo de
actividade.
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Táboa 55 : Porcentaxe de persoas que realizan deporte e actividades ao aire libre no
transcurso do día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

A dedicación aos deportes a ás actividades ao aire libre indica un valor medio diario de
1 hora e 57 minutos, para unha porcentaxe de individuos do 41%. O 43,6% dos homes realizan
este tipo de actividades, cunha dedicación media de 2 horas e 14 minutos, e o 38,5% das
mulleres dedican un tempo medio de 1 hora e 40 minutos:
- Día semana: a porcentaxe de individuos que realiza deporte diariamente é moi baixa
non chegando ao 50% das persoas de ámbolos dous sexos. Ademais os valores rexistrados
para o fin de semana son un pouco maiores aínda que non existen diferenzas tan notables
como se podería pensar.
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- Tamaño e tipo fogar: os fogares formados por 1 membro son os que máis tempo
teñen para facer deporte e no que os varóns acadan uns valores superiores aos das mulleres
(2 horas e 11 minutos no caso dos varóns e 1 hora e 44 minutos no das mulleres), aínda que
estas cada vez se animan máis a facer este tipo de actividades. Compre destacar que nos
fogares formados por 1 adulto con 1 ou máis nenos dependentes, os homes son os que máis
tempo empregan en facer deporte con 2 horas e 44 minutos diarios, e por outra banda, as
mulleres teñen os datos máis baixos (1 hora e 23 minutos). En porcentaxe, o valor máis
elevado atópase no 51,6% das persoas dos fogares de 1 membro que realizan estas
actividades diariamente, sendo esta porcentaxe do 58% no caso dos homes e do 47,7% no das
mulleres.
- Nivel de ingresos dos fogares: o 44,9% das persoas que reciben menos de 1000
euros mensuais realiza deportes e actividades ao aire libre diariamente, sendo os varóns con 2
horas e 29 minutos os que máis tempo empregan. No derradeiro lugar, sitúanse as mulleres de
fogares de máis de 2000 euros que empregan diariamente 1 hora e 29 minutos.
- Tipo de concello: as persoas de capitais de provincia dedican máis tempo a facer
deporte que aquelas que viven no resto de concellos. Compre destacar aquí que o tempo
medio dedicado polos homes é superior ao das mulleres (2 horas e 24 minutos dos homes e 1
hora e 39 minutos das mulleres). Ademais compre sinalar, que o 47,3% das persoas de
capitais de provincia practican deporte diariamente, fronte ao 39,4% daquelas persoas que
viven no resto de concellos.
- Grupos de idade: son os xubilados cunha porcentaxe do 55,4% os que realizan máis
deporte e actividades ao aire libre, cunha media de 2 horas e 15 minutos diarios, sendo o
tempo empregado polos varóns bastante superior ao das mulleres (2 horas e 36 minutos dos
varóns fronte a 1 hora e 55 minutos das mulleres).
- Nivel de estudos: son os analfabetos e a xente sen estudos os que máis practican
deporte e actividades ao aire libre, xa que o 44,7% realizan estas actividades diariamente
empregando unha media de 2 horas e 7 minutos diarios.
- Estado civil: os homes viúvos dedican ao deporte 2 horas e 21 minutos ao día, sendo
o grupo máis importante neste sentido. No extremo contrario atópanse os homes separados ou
divorciados que empregan unha hora e 12 minutos. No caso das mulleres, son as viúvas con 1
hora e 53 minutos as que máis tempo empregan nos deportes e actividades ao aire libre.
- En relación coa actividade e situación profesional: os parados e inactivos son os que
máis practican deporte e actividades ao aire libre, sendo os valores dos homes superiores aos
das mulleres (2 horas e 31 minutos no caso dos homes fronte a 1 hora e 47 minutos no das
mulleres). Pola contra, os empresarios apenas realizan estas actividades, xa que só o 22,7%
deles as realiza a diario, empregando un tempo medio de 1 hora e 51 minutos.
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Táboa 56 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo a afeccións e xogos no transcurso do
día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

O 17,3% das persoas dedica tempo ás afeccións e xogos, cunha media diaria de 1
hora e 51 minutos. O 23,1% dos homes realiza estas actividades cunha dedicación media
diaria de 1 hora e 55 minutos, e o 12,1% da mulleres realiza estas actividades cunha
dedicación media de 1 hora e 45 minutos:
- Día semana: os datos amosan que non existe diferenza entre os valores da semana
respecto dos da fin de semana, e resulta curioso ao falar de actividades como son as afeccións
e os xogos. Os homes empregan na fin de semana 1 hora e 58 minutos de media diaria,
mentres que as mulleres dedican 1 hora e 49 minutos. O 17% das persoas empregan algo do
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seu tempo nas súas afeccións durante a semana, aumentando esta porcentaxe na fin de
semana ao 17,8%.
- Segundo o tamaño e tipo de fogar: son os fogares unipersoais os que máis tempo
teñen para xogos e afeccións (2 horas e 11 minutos). Os valores que máis resaltan respecto do
resto son os dos fogares formados por un adulto cun ou máis nenos dependentes, xa que o
40,4% dedica tempo ás súas afeccións e xogos. A porcentaxe de homes é moi superior ao das
mulleres (66,5% dos homes fronte ao 26,6% das mulleres) aínda que elas dedican máis tempo
a esta actividade (2 horas).
- Nivel de ingresos: non existen moitas diferenzas entre os diversos colectivos,
destacando que son os membros dos fogares que reciben menos de 1000 euros ao mes, os
que máis tempo empregan en xogos e afeccións con 1 hora e 59 minutos de media diaria. O
19,1% das persoas que ingresan entre 1.500 e 2.000 euros ocupan algo de tempo diario nas
súas afeccións, sendo a porcentaxe dos homes superior ao das mulleres (24,5% fronte ao
13,7%).
- Grupos idade: o 39,6% das persoas menores de 25 anos dedica parte do seu tempo a
xogar e ás súas afeccións, con 2 horas e 1 minuto de media. Son as mulleres situadas entre os
44 e 64 anos as que menos tempo empregan neste tipo de actividades (1 hora e 27 minutos), e
das que só o 7,2% o fai a diario.
- Nivel de estudos: os universitarios con 2 horas e 2 minutos son os que máis tempo
empregan nesta actividade. Ademais compre sinalar, que mentres o 31,8% dos varóns de
formación profesional superior emprega tempo nas súas afeccións, só o 6,8% das mulleres
deste colectivo realiza estas actividades diariamente.
- Estado civil: o 28,9% dos solteiros de ámbolos dous sexos dedica parte do día ás
súas afeccións empregando nestas tarefas 1 hora e 59 minutos diarios. Os valores máis
controvertidos os presentan o colectivo de separados ou divorciados, xa que mentres os varóns
empregan diariamente 1 hora e 58 minutos de media, as mulleres dedican 1 hora e 6 minutos.
- Actividade e situación profesional: os parados acadan os valores máis altos desta
serie de datos, empregando os varóns 2 horas e 4 minutos diarios ás súas afeccións e as
mulleres 2 horas e 11 minutos. No extremo oposto atópanse os empresarios, xa que presentan
uns datos moi baixos, en especial as mulleres, xa que só o 4,2% delas realiza estas
actividades a diario.
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Táboa 57 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo aos medios de comunicación no
transcurso do día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

O 83% dos enquisados realizou actividades relacionadas cos medios de comunicación,
cunha dedicación media diaria de 2 horas e 27 minutos. Os homes, nunha porcentaxe do
84,4% dedicaron unha media de 2 horas e 35 minutos, e as mulleres, nunha porcentaxe do
81,7%, dedicaron unha media de 2 horas e 20 minutos:
- Día da semana: a porcentaxe de persoas que dedica tempo aos medios de
comunicación diariamente é moi elevado xa que na maioría dos casos superan o 80%, sen
existir case diferenza nos valores por día da semana. Os homes durante a fin de semana
empregan 2 hora e 52 minutos, e por outra banda, as mulleres dedican 2 horas e 23 minutos.
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- Tamaño e tipo fogar: os valores son moi similares, sendo o 84% das persoas dos
fogares unipersoais os que máis tempo empregan nesta actividade (2 horas e 57 minutos)
- Nivel de Ingresos: os membros dos fogares que reciben menos de 1000 euros
mensuais empregan diariamente 2 horas e 41 minutos en actividades relacionadas cos medios
de comunicación, sendo aqueles que máis gañan os que menos tempo ocupan nestas
actividades, con 2 horas e 15 minutos. O 85,6% das persoas que ingresan menos de 1.000
euros dedican parte do día aos medios de comunicación, sendo esta porcentaxe do 86,6% no
caso dos homes e do 84,9% no das mulleres.
- Tipo de concello: Os varóns de capitais de provincia son os que máis tempo dedican a
estas tarefas con 2 horas e 43 minutos, e no extremo oposto atópanse as mulleres deste
mesmo grupo empregando unha media de 2 horas e 18 minutos diarios. O 85,9% das persoas
de capitais de provincia emprega algo de tempo nos medios de comunicación, sendo esta
porcentaxe 82,3% no resto de concellos.
- Tipo de estudos: o 86,4% dos universitarios realiza a diario actividades relacionadas
cos medios de comunicación, cunha maior porcentaxe dos varóns. Con todo, non son os que
máis tempo empregan, xa que os analfabetos ou xente sen estudos ocupan 2 horas e 47
minutos ao día a actividades deste tipo, fronte ás 2 horas e 15 minutos dos universitarios.
- Estado Civil: os homes viúvos dedican 3 horas e 4 minutos diarios a actividades
relacionadas cos medios de comunicación. En porcentaxe son os homes casados cun 86,2%
os que fan esta actividade nunha maior proporción. As mulleres casadas son as que menos
tempo dedican aos medios de comunicación con 2 horas e 7 minutos diarios.
- En relación coa situación profesional dos diferentes individuos: os xubilados e
pensionistas son o colectivo que máis utilizan os medios de comunicación (3 horas e 12
minutos). Pola contra as mulleres empresarias só empregan nesta actividade 1 hora e 42
minutos. Compre destacar aquí, que o 92,9% dos homes que realizan tarefas do seu fogar
dedican parte do día aos medios de comunicación, mentres que só o 71,3% das empresarias
empregan algo de tempo nestas actividades.
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Táboa 58 : Porcentaxe de persoas que dedica tempo aos traxectos e tempo non especificado
no transcurso do día e duración media diaria dedicada á actividade por ditas persoas

O 76,2% das persoas dedica parte do seu tempo á realización de traxectos e emprego
do tempo non especificado, cunha media diaria de 1 hora e 21 minutos. Os homes, cunha
porcentaxe do 80,4% rexistran unha dedicación media diaria de 1 hora e 26 minutos, e as
mulleres, cunha porcentaxe de 72,4%, teñen unha dedicación media diaria e 1 hora e 16
minutos:
- Día da semana: os datos acadados durante a semana son superiores aos da fin de
semana tanto en porcentaxes como en tempo empregado na actividade. De luns a xoves os
homes dedican aos traxectos 1 hora e 26 minutos, mentres que as mulleres empregan 1 hora e
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16 minutos. En porcentaxes, o 77,6% das persoas empregaron durante a semana algo de
tempo nos traxectos, mentres que o 74,4% fixeron isto durante a fin de semana.
- Tamaño do fogar: o 81,8% das persoas dos fogares formados por 4 membros realiza
este tipo de actividades empregando 1 hora e 28 minutos diarios, e situándose os valores dos
varóns algo por diante dos valores das mulleres, é dicir, mentres eles empregan 1 hora e 32
minutos ao día, elas dedican 1 hora e 23 minutos.
- Tipo de fogar: as persoas dos fogares formados por 2 adultos con nenos dependentes
dedican hora e media diaria a tarefas deste tipo, sendo tamén aquí o grupo dos varóns o máis
importante. No extremo oposto atópanse os fogares unipersoais, que empregan nos traxectos
1 hora e 12 minutos diarios. O 88,7% das persoas dos fogares de 2 adultos con nenos
dependentes empregan unha parte do seu tempo diario nos traxectos, esta porcentaxe era do
89% no caso dos homes e do 88,3% no das mulleres.
- Nivel de ingresos: son os membros dos fogares que ingresan máis de 2000 euros os
que realizan esta actividade nunha maior proporción (81,6%), aínda que son os varóns
situados entre 1500-2000 euros mensuais, os que máis tempo dedican (1 hora e 35 minutos).
- Tipo de concello: o 84,2% das persoas de capitais de provincia e o 74,3% das que
pertencen ao resto de concellos realizan estas tarefas. Os que máis tempo empregan nelas,
son os homes do resto de concellos con 1 hora e 26 minutos diarios de media.
- Idade: por grupos de idade, os menores de 25 anos son os que máis tempo dedican a
esta actividade (1 hora e 33 minutos), sendo as mulleres maiores de 65 anos as que menos
tempo empregan (54 minutos). O 86,7% das persoas menores de 25 anos realizaron esta
actividade a diario, pola contra só o 53,3% daquelas maiores de 65 anos empregaron parte do
seu tempo nestas actividades.
- Nivel de estudos alcanzado: neste apartado, o grupo formado polas persoas de
formación profesional superior son en porcentaxe os que máis realizan esta actividade cun
90,3%. Non obstante, son os universitarios os que empregan máis tempo (1 hora e 37
minutos).
-Estado civil: os homes separados representan o colectivo que ocupa maior cantidade
do seu tempo nos traxectos (1 hora e 35 minutos), sendo as mulleres viúvas con 1 hora e 1
minuto o colectivo que menos tempo dedica a esta actividade.
- Relación coa actividade e situación profesional: o 93,3% dos asalariados realiza
actividades deste tipo, pero son os varóns estudantes os que máis tempo lle dedican, con 1
hora e 39 minutos ao día. No caso das mulleres, son tamén as estudantes as que máis tempo
dedican con 1 hora e 30 minutos diarios.
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Táboa 59 : Porcentaxe de fogares que recibiron axuda nas catro últimas semanas

O 13,3% dos fogares recibiron axudas nas últimas semanas para o mantemento da
casa, e o 30,6% para a preparación de comidas.
O coidado de nenos tamén é unha actividade moi demandada polos fogares xa que o
6,7% deles fixérono nas últimas 4 semanas, mentres que o 5,7% dos fogares pediron axuda
para a realización das súas compras. Ademais compre destacar tamén, que o 3,6% dos
fogares enquisados pediron axuda para a confección e coidado de prendas de vestir, e o 3,1%
para realizar actividades de xardinería e coidado de animais.
Por último, sinalar que o 1,4% dos fogares da mostra pediron axuda nas actividades de
construción e reparacións.

Táboa 60 : Porcentaxe de persoas que presentaron axuda o outros fogares nas últimas catro
semanas.
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Só o 19,2% das persoas de ámbolos dous sexos prestaron axuda a outros fogares
ultimamente, e no que a porcentaxe de mulleres que realiza esta actividade é superior ao dos
homes (21% e 16%, respectivamente).
O 2,6% dos enquisados prestaron axuda a outros fogares para realizar as súas
xestións, sendo esta porcentaxe do 2,4% no caso dos homes e do 2,8% no das mulleres.
O 5,8% das persoas de ambos sexos prestaban axuda no coidado de nenos, existindo
unha maior porcentaxe de mulleres que realizaron esta labor (7,8% polo 3,5% dos homes).
En Galicia, o 3,5% dos individuos da mostra axudan a outros fogares no coidado de
persoas adultas, estas porcentaxes eran do 2% no caso dos varóns e do 4,9% no das mulleres.
Os labores nas que máis axuda prestan as mulleres son na preparación de comidas e
no mantemento da casa, xa que o 8,7% das mulleres que prestan axuda o fan no primeiro
caso, e o 8,4% no segundo. Non obstante, aquela actividade na que menos axuda prestan as
mulleres é na construción e reparacións (0,3%).
Os homes prestan moi pouca axuda na confección e coidado de prendas de vestir con
datos case nulos 0,1%. Pola contra o 4,5% dos homes que axudaron a outras persoas,
prestáronlles axuda na realización de diversas compras e o 5,3% na xardinería e no coidado de
animais.

Táboa 61 : Porcentaxe de persoas que participaron en actividades de voluntariado nas
últimas catro semanas.

Só o 11% das persoas de ámbolos dous sexos realiza actividades de voluntariado
habitualmente, e a porcentaxe de varóns que as realiza é superior ao das mulleres, 13% fronte
ao 8%.
Son as asociacións deportivas con 3,3% de persoas que participaron nelas e as de
cidadáns cun 2% as que presentan os valores máis altos aínda que, nas primeiras, as mulleres
representan unha porcentaxe mínima (1,1%).
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O 1,9% das persoas de ambos sexos pertencen a asociacións de arte, recreativas ou
folclóricas, existindo unha maior porcentaxe de homes (2,2% polo 1,7% das mulleres).
Compre sinalar, como son maioría os homes relacionados con asociacións políticas
(2,1% fronte ao 0,7% de mulleres), e as mulleres nas asociacións relixiosas (1,6% fronte ao
0,9% dos homes).
As organizacións para a educación ocuparon ao 1,1% dos enquisados nas últimas
catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das mulleres (1,2% no caso dos
homes e 1,1% no das mulleres).
En Galicia, o 1,3% dos enquisados pertencían a organizacións de asistencia social,
axuda ao ancián ou primeiros auxilios no último mes, sendo a porcentaxe de homes que
formaban parte destas organizacións inferior á das mulleres (1,1% e 1,4% respectivamente).
O 0,8% dos individuos que realizaron a enquisa pertencían a organizacións
medioambientais. Esta porcentaxe non varía na desagregación por sexos. Tamén compre
destacar que o 0,8% das persoas da mostra pertencían a asociacións xuvenís nas últimas
catro semanas, sendo esta porcentaxe do 0,9% no caso dos varóns e do 0,7% no das
mulleres.
No derradeiro lugar atópanse as organizacións pro dereitos humanos con porcentaxes
case nulas (0,1% no caso dos homes e 0,3% no das mulleres), e as organizacións de
cooperación para o desenvolvemento, xa que o 0,5% dos enquisados formaban parte delas.

Táboa 62 : Porcentaxe de persoas que participaron en actividades culturais e de ocio nas
últimas catro semanas.
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O 61% das persoas da mostra realizaron actividades culturais e de ocio nas últimas
catro semanas, sendo esta porcentaxe do 63,4% no caso dos homes e do 58,8% no das
mulleres.
Ir a centros comerciais como entretemento, é a actividade de ocio á que máis recorren
as persoas dos dous sexos, xa que o 35% dos enquisados acudiron a estes lugares nas
últimas catro semanas. A porcentaxe de mulleres que realiza esta actividade é un pouco
superior ao dos homes, (38% das mulleres fronte ao 32% dos homes). Despois por orde de
importancia atópanse outras actividades como facer excursións ao campo ou ir á praia ou ao
cine, que presentan tamén valores moi superiores ao resto, xa que máis do 20% das persoas
enquisadas participaron nelas, sendo a porcentaxe de homes que realiza estas actividades
superior ao das mulleres.
O 15% das persoas de ambos sexos acoden a un espectáculo deportivo habitualmente,
existindo unha maior porcentaxe de homes (21,2% polo 9,8% das mulleres).
A asistencia a feiras e exposicións ocupou ao 14,9% dos enquisados nas últimas catro
semanas, acadando os homes valores superiores aos das mulleres (15,5% no caso dos homes
e 14,3% no das mulleres).Tamén compre destacar, que o 14,9% das persoas da mostra
viaxaron nas últimas catro semanas, sendo esta porcentaxe do 14,4% no caso dos varóns e do
15,4% no das mulleres.
Outra actividade que presenta datos elevados é a asistencia a bibliotecas, xa que o
10,7% dos enquisados realizaron esta actividade nas últimas catro semanas, acadando as
mulleres porcentaxes superiores aos homes (11,7% das mulleres polo 9,6% dos homes).
En Galicia, o 10% dos enquisados fixeron visitas culturais a monumentos históricoartísticos no último mes, sendo a porcentaxe de homes que realizaron esta actividade moi
similar á das mulleres (10% e 9,9% respectivamente).
Ir a concertos ou visitar museos, tamén ocupou nas últimas semanas a unha
porcentaxe bastante elevada dos individuos que realizaron a enquisa, xa que o 8,8%
presenciou algún concerto no último mes, mentres que o 8,6% visitou museos, sendo a
porcentaxe de homes que realizou estas actividades superior á das mulleres.
O 5,6% dos individuos da enquisa foron a parques de atraccións como entretemento.
Esta porcentaxe era do 5,5% no caso dos homes e do 5,7% no das mulleres.
Os espectáculos folclóricos ocuparon nas últimas semanas ao 6% das persoas. Se se
desagrega por sexo, as mulleres presentan valores máis elevados que os homes (6,2% fronte
ao 5,7% dos homes).
O 5,7% das persoas da mostra asistiron a conferencias no último mes, e o 2,9%
presenciaron algún espectáculo de ballet ou teatro
No extremo oposto están os espectáculos taurinos, xa que só o 0,4% dos varóns e o
0,1% das mulleres presenciaron estes eventos ultimamente, e os espectáculos de circo e
maxia, onde estas porcentaxes eran do 1,4% e o 1,9%respectivamente.
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Táboa 63 : Porcentaxe de persoas que participaron en actividades deportivas nas últimas catro
semanas

O 69% de persoas fixo deporte nas últimas semanas, sendo esta porcentaxe do 69,8%
no caso dos homes e do 68,3% no das mulleres.
A actividade que se realiza nunha maior proporción é a de camiñar pola cidade ou polo
campo, debido a que máis do 50% de persoas fixérono ultimamente, sendo a porcentaxe de
mulleres superior ao dos homes, (63,1% das mulleres fronte ao 53,3% dos homes).
Outra actividade que presenta datos elevados son os xogos colectivos de balón, xa que
o 11,2% dos enquisados realizaron esta actividade nas últimas catro semanas, acadando os
homes porcentaxes superiores ás mulleres (18% dos homes polo 4,9% das mulleres).
O 9,6% das persoas da mostra practicaron natación no último mes, e o 9% ximnasia,
aerobic ou ioga, sendo en ámbolos casos as porcentaxes de mulleres que realizaron estas
actividades superiores ás dos homes.
O 7% dos individuos da enquisa foron a correr no último mes. Esta porcentaxe era do
9,9% no caso dos homes e do 4,4% no das mulleres.
O ciclismo e a caza ou a pesca tamén ocupou nas últimas semanas a unha porcentaxe
bastante elevada dos individuos que realizaron a enquisa, xa que o 6,1% practicaron ciclismo
no último mes, mentres que o 4,2% foron de caza ou pesca, sendo a porcentaxe de homes que
realizou estas actividades superior á das mulleres.
O tenis ou deportes similares ocuparon nas últimas semanas ao 79,9% das persoas.
Se se desagrega por sexo, os homes presentan valores máis elevados que as mulleres (4,8%
fronte ao 2,4% das mulleres).
O 2,1% das persoas da mostra practicaron outros xogos de pelota, disco ou bola nas
últimas semanas, sendo esta porcentaxe do 2,5% no caso dos homes e do 1,8% no das
mulleres.
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En Galicia, o 3,1% dos enquisados fixeron fitness, culturismo ou halterofilia no último
mes, sendo a porcentaxe de homes que realizaron esta actividade superior ao das mulleres
(4,5% e 1,9% respectivamente).
Os deportes náuticos e as artes marciais, ocupou nas últimas semanas a unha
porcentaxe bastante elevada dos individuos que realizaron a enquisa, xa que o 1,1%
practicaron deportes náuticos no último mes, mentres que o 0,9% realizaron artes marciais,
sendo a porcentaxe de homes que practicaron estas actividades
superior ao das
mulleres.Ademais compre sinalar que o 1,3% dos enquisados saíron a patinar nas últimas catro
semanas, e o 0,6% practicaron montañismo e escalada.
A actividade deportiva que menos realizaron as persoas enquisadas foi o esquí ou o
snowboard debido a que non se pode practicar durante todo o ano. Só o 0,3% das persoas
foron a esquiar nas últimas semanas, sendo esta porcentaxe do 0,6% no caso dos homes e do
0,1% no das mulleres.

Táboa 64 : Porcentaxe de persoas que realizan actividades de carácter social nas últimas
catro semanas

O 97% das persoas enquisadas fixeron actividades de carácter social nas últimas catro
semanas, e pola contra o 3% non realizaron ningunha actividade deste tipo.
O 82% dos individuos da enquisa visitaron ou recibiron visitas no domicilio no último
mes. Esta porcentaxe era do 79,1% no caso dos homes e do 84,8% no das mulleres.
As conversacións por teléfono con familiares e amigos ocuparon nas últimas semanas
ao 79,9% das persoas. Se desagregamos por sexo, as mulleres presentan valores máis
elevados que os homes (83,1% fronte ao 76,4% dos homes).
Ademais compre sinalar que o 55% dos enquisados saíron a pasear nas últimas catro
semanas, e o 50% comeron ou cearon fóra da casa ou foron de tapas e a tomar o aperitivo.

- 288 -

O 44,3% das persoas da mostra acudiron a charlas ou faladoiros nas últimas semanas,
sendo esta porcentaxe do 44,9% no caso dos homes e do 43,8% no das mulleres.
En Galicia, o 22,5% dos enquisados reuníronse para xogar ás cartas no último mes,
sendo a porcentaxe de homes que realizaron esta actividade superior á das mulleres (28% e
17,5% respectivamente).
As verbenas ou festas ocuparon ao 18,5% dos enquisados, acadando os homes e as
mulleres valores moi similares (19,5% no caso dos homes e 17,7% no das mulleres).
O 20,9% das persoas enquisadas en Galicia foron a bailar nas últimas catro semanas.
O 21,1% dos homes realizaron esta actividade no último mes, sendo esta porcentaxe no caso
das mulleres do 20,7%. Ademais o 11,7% de enquisados utilizaron a correspondencia
electrónica para comunicarse con familiares e amigos, e o 11,9% utilizaron a ordinaria.
Os chats e as videoconferencias presentan valores bastante baixos, xa que só o 8,5%
das persoas da mostra utilizaron estes medios para comunicarse nas últimas catro semanas. A
porcentaxe de homes que utilizaron estes medios era superior ao das mulleres (10,2% fronte
ao 6,9% das mulleres).
O 4,6% das persoas da mostra asistiron a clubs sociais, “peñas” ou fogares do
xubilado, sendo esta porcentaxe do 5,6% no caso dos homes e do 3,7% no das mulleres.

4.4.4. Os tempos dedicados ao grupo de actividades “fogar e familia” en
Galicia
O Grupo 3 de actividades, “Fogar e Familia”, está formado polos seguintes subgrupos
de actividades:
x

30-Actividades relacionadas co fogar e coa familia non especificadas

x

31-Actividades culinarias

x

32-Mantemento do fogar

x

33-Confección e coidado da roupa

x

34-Xardinería e coidado de animais

x

35-Construción e reparación no fogar

x

36-Compras e servizos para o fogar

x

37-Xestións do fogar

x

38-Coidado de nenos

x

39-Axudas a adultos membros do fogar

Para o conxunto de Galicia, os tres subgrupos de actividades propias do fogar, aos que
se lle dedica máis horas por día son, de maior a menor dedicación:
31 - Actividades culinarias (31,81% do tempo diario dedicado)
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32 - Mantemento do fogar (18,53% do tempo dedicado)
34 - Xardinería e coidado de animais (14,87% do tempo dedicado)
Por provincias, tamén se mantén a realidade descrita, e compre destacar que na
provincia de A Coruña é onde se constata unha maior dedicación ás actividades culinarias en
relación ás outras provincias, seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense. Non obstante, en
relación ás actividades do subgrupo 34, “Xardinería e coidado de animais”, a provincia de Lugo
rexistra a menor dedicación das catro provincias galegas.
Por sexos, tamén se mantén a realidade xa apuntada, destacando unha dedicación
case que exclusiva por parte das mulleres. Así, en relación ao número de horas ao día
dedicadas para os tres subgrupos de actividades considerados, os datos serían os seguintes:
x 31-Actividades culinarias: as mulleres dedican o 36,68% do seu tempo a estos labores,
mentres que os homes dedican o 17,59% do seu tempo. Ademais, dentro do tempo total
dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a traballar, cun
85,87%, mentres que os homes acadan un 14,13%.
x 32-Mantemento do fogar: as mulleres dedican o 20,15% do seu tempo a estos labores,
mentres que os homes dedican o 13,83% do seu tempo. Ademais, dentro do tempo total
dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a traballar, cun
80,94%, mentres que os homes acadan un 19,06%.
x 34-Xardinería e coidado de animais: as mulleres dedican o 9,34% do seu tempo a
estos labores, mentres que os homes dedican o 30,99% do seu tempo. Ademais, dentro do
tempo total dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que menos están a
traballar, cun 14,13%, mentres que os homes acadan un 53,23%. Este feito tamén se repite no
tempo dedicado ás actividades de construción e reparación no fogar.
Para o conxunto de Galicia, os tres subgrupos de actividades propias do fogar, aos que
se lle dedica menos horas por día son, de maior a menor dedicación:
x

35-Construción e reparacións no fogar (2,41% do tempo dedicado)

x

39-Axudas a adultos membros do fogar (2,36% do tempo dedicado)

x

37-Xestións do fogar (0,28% do tempo dedicado)

Por provincias, mantense a realidade descrita para as provincias de A Coruña e de
Pontevedra.
Non obstante, para a provincia de Lugo os subgrupos de actividades nos que se
rexistra a menor dedicación muda, e sería a seguinte:
x

30-Actividades relacionadas co fogar e coa familia non especificadas (3,11% do tempo
dedicado)

x

35-Construción e reparacións do fogar (2,53% do tempo dedicado)

x

37-Xestións do fogar (0,21% do tempo dedicado)

x Tamén para a provincia de Ourense se aprecian cambios, e a clasificación das
actividades do fogar ás que se lle dedica menos tempo é a seguinte:
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- 39-Axudas a adultos membros do fogar (2,23% do tempo dedicado)
- 30- Actividades relacionadas co fogar e coa familia non especificadas (1,24%
do tempo dedicado)
- 37-Xestións do fogar (0,55% do tempo dedicado)
Por sexos, destaca en termos xerais, unha dedicación moi reducida das mulleres nas
actividades de menor dedicación dentro do fogar.Así, en relación ao número de horas ao día
dedicadas para os tres subgrupos de actividades considerados, os datos serían os seguintes:
x 35-Construción e reparación do fogar: as mulleres dedican o 0,32% do seu tempo a
estos labores, mentres que os homes dedican o 8,49% do seu tempo. Ademais, dentro do
tempo total dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que menos están a
traballar, cun 10,03%, mentres que os homes acadan un 89,97%.
x 39-Axudas a adultos membros do fogar:as mulleres dedican o 2,17% do seu tempo a
estos labores, mentres que os homes dedican o 2,93% do seu tempo. Ademais, dentro do
tempo total dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a traballar,
cun 68,38%, mentres que os homes acadan un 31,62%.
x

34-Xardinería e coidado de animais:

x As mulleres dedican o 9,34% do seu tempo a estos labores, mentres que os homes
dedican o 30,99% do seu tempo. Ademais, dentro do tempo total dedicado a esta actividade
por fogar, as mulleres son as que menos están a traballar, cun 46,77%, mentres que os
homes acadan un 53,23%.

GRUPO 3 “FOGAR E FAMILIA”: DATOS PARA GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 3 “Fogar e familia”, determinan as seguintes
conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (4 horas e 10 minutos) e nos fogares de 2 membros (4 horas).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 45 e os 65 anos ou máis.
No caso dos homes, tamén dedican tempo nos fogares de 3 membros, sobre todo os
que teñen 65 ou máis anos (2 horas e 47 minutos), seguido dos fogares de 2 membros (2
horas e 44 minutos). Destacan os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, nos fogares de 3 membros, a dedicación media é de 5 horas e
11 minutos, e nos fogares de 2 membros é de 4 horas e 53 minutos, con idades comprendidas
entre os 45 anos e 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” ( 4 horas e 6 minutos), e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes,(4 horas). Destacan as persoas de 45 a 64 anos.
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No caso dos homes, destacan outro tipo de fogares sen nenos dependentes (2 horas e
48 minutos) seguido dos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (2 horas e 44 minutos),
e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos. No caso das mulleres,
consideran os fogares de 2 adultos con nenos dependentes ( 5 horas e 2 minutos) e outros
fogares sen nenos dependentes (4 horas e 59 minutos), e realizan este tipo de traballo, ás
mulleres con idades que oscilan desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (4 horas e 8 minutos), ao non dispor de
flexibilidade económico-financeira para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de
tarefas. Destacan estes datos nas persoas de 65 ou máis anos.
Os homes de menos ingresos, de menos de 1.000 euros, dedican un tempo medio de 2
horas e 45 minutos, destacando os grupos de idade de 65 ou máis anos.
As mulleres de ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros, dedican un tempo medio
de 5 horas e 9 minutos, destacando os grupos de idade de 45 a 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (4 horas e 5
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes de municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo
medio ás actividades de fogar e familia de 2 horas e 44 minutos, destacando os homes de 65
ou máis anos.
As mulleres de municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo
medio as actividades de fogar e familia de 4 horas e 58 minutos, destacando as mulleres de 45
a 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel primario
de estudos ou non se ten estudos (4 horas e 19 minutos), fito que coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45
anos a máis de 65 anos.
Os homes con nivel secundario de estudos, primeiro ciclo, dedican un maior tempo en
termo medio, cun total de 2 horas e 46 minutos, destacando os grupos de idade de 65 ou máis
anos.
As mulleres con nivel secundario de estudos, primeiro ciclo, dedican un maior tempo
en termo medio, cun total de 5 horas e 24 minutos, destacando os grupos de idade de 45 a 64
anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (4 horas e 23 minutos) e as persoas casadas (4
horas e 17 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos.
Os homes separados ou divorciados, con 65 ou máis anos, son os que están a dedicar
máis tempo(2 horas e 54 minutos), e os homes viuvos, dedican 2 horas e 46 minutos, tamén
con 65 ou máis anos.
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Pola contra, as mulleres casadas son as que dedican máis tempo (5 horas e 24
minutos) xunto coas mulleres viúvas (4 horas e 56 minutos), sobre todo con idades
comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo(6 horas e
5 minutos), seguido do colectivo dos parados (4 horas e 36 minutos), destacando os grupos de
idade desde 25 ata 64 anos, mentres que os estudantes e os que se atopan noutras situacións,
son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que fan estas tarefas de xeito cotiá (5 horas e 24 minutos) e os homes
parados (3 horas e 23 minutos) son os que dedican máis tempo a estos labores, sobre todo si
teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (6
horas e 27 minutos) e as paradas (5 horas e 30 minutos) son as que dedican máis tempo ao
fogar e á familia, sobre todo con idades que van desde os 25 aos 64 anos, mentres que as
mulleres estudantes ou que están noutras situacións dedican menos tempo. Debe destacarse
que as mulleres ocupadas non son as que están dedicando menos tempo ás tarefas do fogar,
cunha dedicación media diaria de 3 horas e 56 minutos, senón que están a compaxinar a vida
familiar coa vida laboral.

GRUPO 3 “FOGAR E FAMILIA”: DATOS POR PROVINCIAS
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 3 “Fogar e familia”, determinan as seguintes conclusións en función do
tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (3 horas e 59 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (3 horas e
51 minutos). As persoas que maioritariamente realizan estas actividades son persoas con
idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 1 membro (2
horas e 38 minutos) ou de 3 membros (2 horas e 44 minutos), destacando o grupo de idade de
65 ou máis anos.
Os datos xerais coinciden cos datos desagregados para as mulleres, dedicando 4
horas e 51 minutos aos fogares de 3 membros, e 4 horas e 48 minutos aos fogares de 5 ou
máis membros, cunha notable participación das mulleres de 45 a 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (3 horas e 50 minutos) e no tipo “outros fogares
sen nenos dependentes” (3 horas e 48 minutos).
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Este tempo está dedicado por parte de persoas con idades comprendidas entre os 45 e
os 64 anos.
No caso dos homes, destacan os fogares unipersoais (2 horas e 38 minutos) xunto co
tipo de fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (2 horas e 34 minutos), e participando de
forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, consideran os fogares de 1 adulto con nenos dependentes (5
horas e 50 minutos) e os fogares de 2 adultos con nenos dependentes (4 horas e 55 minutos),
e realizan este tipo de traballo, as mulleres con idades que oscilan desde os 25 anos ata os 64
anos.
Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 euros a 1.499,99 euros mensuais ( 4 horas e 4 minutos). Os grupos
de idades principais comprenden desde os 45 aos 64 anos.
Os homes con ingresos baixos, menos de 1.000 euros por mes (2 horas e 34 minutos),
e os homes con ingresos mensuais de 1.000 a 1.499,99 euros, e de 1.500 a 1.999.99 euros,
teñen a mesma dedicación, de 2 horas e 33 minutos, sobre todo para idades de 65 ou máis
anos.
As mulleres de ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros dedican maior tempo en
termo medio (5 horas e 13 minutos), destacando o grupo de idade de 45 a 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (3 horas e 55
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados por sexos, se ben compre sinalar
que, no caso dos homes dedican un total de 2 horas e 30 minutos (destacando os homes de 65
ou máis anos), e no caso das mulleres dedícase case o dobre de tempo (4 horas e 48 minutos)
e hai unha participación moi alta desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de educación secundaria, primeira fase ( 4 horas e 25 minutos), feito que coincide coa
situación detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas
desde 45 anos a máis de 65 anos.
Os homes cun nivel de estudos de educación secundaria, primeira fase, tamén dedican
un tempo medio de 2 horas e 40 minutos, destacando o grupo de idade de 45 a 44 anos e, as
mulleres con este nivel de formación, dedican unha media de 5 horas e 25 minutos,
destacando a participación de mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (4 horas e 20 minutos) e as
persoas casadas (4 horas e 12 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo,
aquelas coas idades comprendidas desde os 25 anos ata os 44 anos.
Os homes separados ou divorciados, con idades que abarcan desde os 45 ata os 64
anos, son os que están a dedicar máis tempo (2 horas e 46 minutos) seguido dos homes
viúvos (2 horas e 44 minutos).
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As mulleres, separadas ou divorciadas, son as que dedican máis tempo (5 horas e 21
minutos) seguido das mulleres casadas (5 horas e 18 minutos), sobre todo con idades
comprendidas entre 25 e 44 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (5 horas e
47 minutos), seguido do colectivo das persoas paradas (4 horas e 31 minutos), e destacando
os grupos de idade desde 45 ata 64 anos.
Os estudantes e os que se atopan noutra situación non especificada, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que fan as tarefas do fogar (5 horas e 24 minutos) e os homes parados (3
horas e 8 minutos) son os que dedican máis tempo a estos labores, sobre todo se teñen idades
que van dos 45 aos 64 anos. Os homes ocupados e os estudantes son os que dedican menos
tempo.
No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (6
horas e 6 minutos) e as mulleres paradas (5 horas e 24 minutos) son as que dedican máis
tempo ao fogar e a familia, sobre todo con idades que van desde os 25 os 64 anos.
As mulleres estudantes ou que están noutras situacións dedican menos tempo. Debe
destacarse que as mulleres ocupadas non son as que están dedicando menos tempo as
tarefas do fogar, senón que están a compaxinar a vida familiar coa vida laboral.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 3 “Fogar e familia”, determinan as seguintes conclusións en función do
tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (4 horas e 13 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (4 horas).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas entre os 25 e
os 65 ou máis anos, principalmente.
Os homes que dedican máis tempo son os que pertencen a fogares de 3 membros (3
horas e 2 minutos) ou de 2 membros (2 horas e 37 minutos), e destacan os que teñen 65 ou
máis anos.
As mulleres dedican máis tempo ás actividades do fogar, aos fogares de 3 membros (5
horas e 6 minutos), e aos fogares de 2 membros, dedícanlle un tempo medio de 4 horas e 50
minutos. Por idades teñen unha notable participación as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados
fogares de 1 adulto con nenos dependentes (4 horas e 45 minutos) e noutros fogares se nenos
dependentes (4 horas e 10 minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades
comprendidas entre os 25 a 44 anos e de 65 ou máis anos.
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No caso dos homes, destacan en termos de tempo medio dedicado, os fogares de 2
adultos sen nenos dependentes (2 horas e 37 minutos) e os fogares unipersoais (2 horas e 25
minutos), participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, consideran os fogares de 1 adulto con nenos dependentes (5
horas e 14 minutos) e outros fogares sen nenos dependentes (4 horas e 57 minutos) e realizan
este tipo de traballo, as mulleres con idades que oscilan desde os 25 anos ata os 44 anos,
maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (4 horas e 12 minutos), ao non dispor de
flexibilidade económico-financeira para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de
tarefas. As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 44 anos
Os homes dedican un tempo medio de 3 horas e 21 minutos, destacando a dedicación
dos homes de 65 ou máis anos.Pero compre sinalar que as mulleres que dedican máis tempo
(5 horas e 14 minutos), son as que teñen un nivel medio de ingresos, de 1.000 a 1.499,99
euros mensuais, e con idades desde os 25 ata os 44 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (4 horas e 13
minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos.
Os homes do resto de municipios dedican un maior tempo medio, de 2 horas e 48
minutos, e destaca o intervalo de idade que abarca aos homes de 65 ou máis anos.
As mulleres do resto de municipios dedican un maior tempo medio de 5 horas e 15
minutos e hai unha participación moi alta de mulleres de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación profesional superior (4 horas e 30 minutos), feito que non coincide
exactamente coa situación detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades,
destacan as persoas desde 25 anos a 44 anos.
Esta situación presenta lixeiras variacións na desagregación dos datos por sexos. Os
homes con estudos básicos ou sen estudos, dedican máis tempo (3 horas e 18 minutos) e,
destacan os homes de 65 ou máis anos.
As mulleres con formación profesional superior (6 horas e 1 minutos) están a dedicar
máis tempo que os homes, e con idades comprendidas entre 25 e 44 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (4 horas e 26 minutos) e as persoas viúvas (3
horas e 58 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
están comprendidas entre os 25 anos e os 44 anos.
Os homes casados, con idades que abarcan desde os 25 a 44 anos e de máis dos 65
anos, son os que están a dedicar máis tempo (3 horas e 9 minutos).
As mulleres casadas (5 horas e 17 minutos) son as que dedican máis tempo, sobre
todo con idades comprendidas entre 25 e 44 anos.
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x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (6 horas e
17 minutos), seguido do colectivo dos parados (4 horas e 57 minutos), destacando os grupos
de idade desde menos de 25 anos ata os 44 anos, mentres que os estudantes e os que están
noutras situacións non especificadas, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
Os homes que están parados (3 horas e 58 minutos) ou son xubilados ou pensionistas
(2 horas e 52 minutos), son os que dedican máis tempo a estos labores, sobre todo se teñen
idades que van dos 25 aos 44 anos. Os homes que realizan as tarefas do fogar e os que se
atopan noutras situacións non especificadas, son os que dedican menos tempo.
No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (6
horas e 33 minutos) e as mulleres paradas (5 horas e 36 minutos) son as que dedican máis
tempo ao fogar e á familia, sobre todo con idades que van entre os 25 aos 44 anos, mentres
que as mulleres estudantes ou noutras situacións non especificadas dedican menos tempo.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 3 “Fogar e familia”, determinan as seguintes conclusións en función do
tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (4 horas e 8 minutos) e nos fogares de 3 membros (3 horas e 57
minutos). As persoas que realizan estas actividades de xeito maioritario, son persoas con
idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos.
Os homes dedican máis tempo se pertencen a fogares de 2 membros (3 horas e 14
minutos) ou de 4 membros (2 horas e 52 minutos), e destacan os que teñen 65 ou máis anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 3 membros (4 horas
e 59 minutos) e nos fogares de 2 membros (4 horas e 47 minutos), e con notable participación
das mulleres desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (4 horas e 14 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (4 horas e 8 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
O tempo medio dedicado polos homes para os fogares de 3 membros é de 3 horas e
21 minutos, e para os fogares de 2 membros é de 3 horas e 14 minutos. Participan de forma
notable os homes de 65 ou máis anos. O tempo medio dedicado polas mulleres está a ser de 5
horas e 32 minutos para os fogares de 2 adultos con nenos dependentes, e de 4 horas e 48
minutos para os fogares de 2 adultos sen nenos dependentes, destacando a dedicación das
mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (4 horas e 17 minutos), ao non dispor de
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flexibilidade económico-financeira para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de
tarefas.
Esta situación coincide nos datos desagregados por sexos, dedicándolle os homes
unha media de 3 horas e 22 minutos, e as mulleres, unha media de 4 horas e 38 minutos. As
idades destas persoas abarcan desde 45 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (4 horas e 5
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados no caso dos homes, dedicándolle
os homes do resto de municipios un tempo medio de 3 horas e 20 minutos, e destaca o
intervalo de idade que abarca aos homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, existe unha participación moi alta no resto de municipios (4
horas e 34 minutos), e desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos básico ou non se ten estudos (4 horas e 18 minutos), feito que coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas de 65 ou
máis anos.
Os homes con nivel de estudos básicos ou sen estudos dedican un tempo medio de 3
horas e 17 minutos, destacando os homes con idades de 65 ou máis anos.
As mulleres con educación universitaria dedican un tempo medio de 5 horas e 9
minutos, un feito que rompe coa dinámica exposta, destacando tamén as mulleres con idades
comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (4 horas e 21 minutos) e as persoas casadas (4
horas e 19 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
están comprendidas desde os 45 anos ata 64 anos.
Os homes viuvos dedican 3 horas e 7 minutos, e os homes casados dedican 2 horas e
49 minutos, destacando os homes de 65 ou máis anos.
As mulleres casadas dedican 5 horas e 10 minutos, e as mulleres viúvas 4 horas e 39
minutos, destacando as mulleres de 45 a máis de 65 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (6 horas e
12 minutos), seguido do colectivo dos xubilados ou pensionistas (4 horas e 21 minutos),
destacando os grupos de idade desde menos de 25 anos ata os 64 anos, mentres que os
estudantes e os que están noutras situacións non especificada, son os que menos tempo están
a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do fogar dedican un tempo medio de 6 horas
e 5 minutos, seguidos dos xubilados ou pensionistas que dedican un total de 3 horas e 45
minutos. Os homes ocupados e os estudantes son os que dedican menos tempo.
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As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar (7
horas e 14 minutos) e as mulleres paradas (5 horas e 45 minutos), sendo as mulleres
ocupadas ou as estudantes as que dedican menos tempo.
Nos dous sexos, destacan os que teñen idades que van dos 25 aos 44 anos.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 3 “Fogar e familia”, determinan as seguintes conclusións en función do
tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (4 horas e 28 minutos) e nos fogares de 2 membros (4 horas e 16
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 3 membros (2 horas e 47
minutos) ou de 5 ou máis membros (2 horas e 44 minutos), e destacan os que teñen 65 ou
máis anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 3 membros (5 horas
e 44 minutos) e nos fogares de 2 membros (5 horas e 19 minutos), e con notable participación
das mulleres desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (4 horas e 27 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (4 horas e 18 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
Nos datos desagregados por sexos, aprécianse diferenzas sobre a valoración global:
os homes dedican máis tempo nos fogares unipersoais (2 horas e 54 minutos) e nos fogares
sen nenos dependentes (2 horas e 43 minutos), con maior relevancia para os grupos de 45 a
64 anos. As mulleres dedican máis tempo no fogares sen nenos dependentes (5 horas e 39
minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (5 horas e 23 minutos),
destacando tamén os grupos de idade de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros (4 horas e 22 minutos), ao non dispor de
flexibilidade económico-financeira para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de
tarefas.
Esta situación non coincide nos datos desagregados por sexos. Os homes que máis
tempo dedican son os homes con maior salario, de 2.000 euros ou máis (2 horas e 44
minutos). As mulleres con nivel medio de ingresos, de 1.000 a 1.499,99 euros, son as que
dedican máis tempo, cunha media de 5 horas e 22 minutos.
As idades destas persoas abarcan desde 45 anos ata 64 anos.
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x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas no resto de
municipios (4 horas e 16 minutos) as que dedican máis tempo os labores do fogar, e por
idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados no caso dos homes,
dedicándolle os homes un tempo de 2 horas e 43 minutos, e para o mesmo grupos de idade.
As mulleres dedícanlle un tempo de 5 horas e 21 minutos, no resto de municipios, e
para o mesmo grupo de idade.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de educación secundaria, primeira etapa (4 horas e 32 minutos), feito que coincide coa
situación xeral detectada en función do nivel de ingresos do fogar, aínda que non coincide na
realidade desagregada por sexos. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 64 anos.
Os homes con nivel de estudos de educación secundaria, primeira fase, tamén dedican
un maior tempo medio de 2 horas e 53 minutos, destacando os homes con idades de 65 ou
máis anos.
As mulleres con nivel de estudos de educación secundaria, primeira fase, tamén
dedican un maior tempo medio de 5 horas e 50 minutos, destacando tamén as mulleres con
idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (4 horas e 55 minutos) e as persoas casadas (4
horas e 22 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
están comprendidas desde os 45 anos ata 64 anos.
Os homes separados ou divorciados dedican 3 horas e 10 minutos, e os homes viúvos
dedican 3 horas, destacando os homes de 45 a 64 anos.
As mulleres viúvas dedican 5 horas e 48 minutos, e as mulleres casadas dedican 5
horas e 43 minutos, destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (6 horas e
23 minutos), seguido do colectivo dos parados (4 horas e 50 minutos), destacando os grupos
de idade de 25 anos ata os 44 anos, mentres que os estudantes e os que están noutra
situación non especificada, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do fogar dedican un tempo medio de 3
horas e 53 minutos, seguidos dos homes parados que dedican un total de 3 horas e 42
minutos. Os homes que están noutra situación non especificada e os estudantes son os que
dedican menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar (6
horas e 50 minutos) e as mulleres paradas (5 horas e 43 minutos), sendo as mulleres que se
atopan noutra situación non especificada e as estudantes as que dedican menos tempo.
Destacan as mulleres de 25 a 64 anos.
ACTIVIDADE 30: ACTIVIDADES RELACIONADAS CO FOGAR E A FAMILIA NON
ESPECIFICADAS
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O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 30 “Actividades relacionadas co fogar e a familia
non especificadas”, determinan as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado
por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 35 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 51
minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 25 e os 64 anos.
No caso dos homes, dedícase máis tempo nos fogares de 4 membros (1 hora e 3
minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 57 minutos), sobre todo os que teñen
de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, dedícanlle 1 hora e 58 minutos nos fogares de 3 membros e, 1
hora e 49 minutos nos fogares de 5 ou máis membros, cunha notable participación das
mulleres con idades comprendidas entre os 25 anos e os 44 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 46 minutos), e “noutros fogares con nenos
dependentes” (1 hora e 43 minutos).
Son realizadas, principalmente, por persoas con idades comprendidas entre os 25 e
os 64 anos.
No caso dos homes, aportan máis tempo no tipo de fogares sen nenos dependentes
(dedicando 1 hora e 45 minutos), e noutros fogares con nenos dependentes (1 hora e 50
minutos), e participando de forma notable os homes de menos de 25 anos, e de 45 a 65 ou
máis anos.
No caso das mulleres, consideran tamén outros fogares sen nenos dependentes (1
hora e 46 minutos) e outros fogares con nenos dependentes (1 hora e 42 minutos), e realizan
este tipo de traballo, as mulleres con idades que oscilan desde os 25 anos ata os 64 anos,
maioritariamente.
Non se aprecia diferenza notable na distribución por sexos, tanto en termos de tipo de
fogar como de tempo dedicado.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase un tempo similar tanto nos
fogares de nivel medio de ingresos, de 1.000 euros a 1.499,99 euros por mes (1 horas e 36
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minutos), como nos fogares de maior nivel de ingresos, de 2.000 ou máis euros (1 hora e 40
minutos).
Esta situación acentúase máis nos datos desagregados por sexos. No caso dos
homes, dedican máis tempo de media os fogares con nivel medio de ingresos (2 horas e 1
minuto), sobre todo con idades de 45 a máis de 65 anos. No caso das mulleres, tamén se
constata este feito, cunha dedicación media de 1 hora e 36 segundos, sobre todo con idades
desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 35
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados por sexos, se ben compre
sinalar que, no caso dos homes a dedicación é lixeiramente máis baixa que nas mulleres (1
hora e 28 minutos fronte a 1 hora e 36 minutos).Por idades, destaca a dedicación dos homes
de menos de 25 anos e de 45 a 64 anos, e nas mulleres, destacan as mulleres de 45 a 64
anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, tanto cando se ten un nivel de
estudos de educación secundaria, primeira fase (1 hora e 49 minutos) como cando se
educación universitaria (1 hora e 36 minutos). Coincide coa situación descrita en función do
nivel de ingreso do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a máis de 65 anos.
Esta situación presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. No caso
dos homes, a maior dedicación de tempo rexístrase nos homes cun nivel de estudos de
educación secundaria, primeira fase (1 hora e 38 minutos), e con idades de menos de 25 anos
e de 45 a 64 anos. No caso das mulleres, a maior dedicación repártese entre as mulleres de
estudos de educación secundaria, primeira fase (1 hora e 52 minutos) e de formación
profesional superior (1hora e 47 minutos), con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 35 minutos) e as persoas viúvas (1hora
e 37 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde os 45 anos e os 65 e máis anos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os homes
solteiros son os que dedican máis tempo (1 hora e 58 minutos) seguido dos homes separados
ou divorciados (1 hora e 20 minutos), con idades que abarcan desde os 25 ata os 64 anos, e
son en conxunto os que están a dedicar máis tempo.
Pola contra, as mulleres casadas (1 hora e 43 minutos) ou viúvas (1 hora e 17
minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65 e
máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas (2 horas e 3 minutos) son as que dedican máis tempo, seguido das que só se
dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 5 minutos), destacando os grupos de idade de
menos de 25 e de 45 ata 64 anos, mentres que os estudantes e os ocupados, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
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Os homes parados tamén son os que dedican máis tempo (2 horas e 17 minutos)
seguido dos que se atopan noutras situacións non especificadas (1 hora e 40 minutos). Os
ocupados e os estudantes son os que dedican menos tempo.
No caso das mulleres, as mulleres paradas tamén dedican máis tempo (1 hora e 52
minutos), seguido das mulleres xubiladas ou pensionistas (1 hora e 33 minutos), sobre todo
con idades que van de menos dos 25 anos e de 45 a 64 anos, mentres que as mulleres
estudantes ou que están ocupadas dedican menos tempo.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 30 “Actividades relacionadas co fogar e a familia non especificadas”,
determinan as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 27 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 48
minutos). As persoas que maioritariamente realizan estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 25 e os 64 anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo os que tamén pertencen a fogares de 4
membros (1 hora e 33 minutos) ou de 5 ou máis membros (2 horas e 9 minutos), destacando o
grupo de idade de 45 a 64 anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de 3 membros (2 horas e 6 minutos) e
nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 40 minutos), con idades de 25 a 64 anos,
principalmente.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (1 hora e 57 minutos) e “noutros fogares con nenos
dependentes” (1 hora e 28 minutos).
Este tempo está dedicado por parte de persoas con idades comprendidas entre os 25 e
os 64 anos.
No caso dos homes, tamén dedican máis tempo aos fogares sen nenos dependentes
(2 horas e 8 minutos) e a outros fogares con nenos dependentes (1 hora e 10 minutos), e
participando de forma notable os homes de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, tamén dedican máis tempo aos fogares sen nenos dependentes
(1 hora e 51 minutos) e a outros fogares con nenos dependentes (1 hora e 31 minutos), e
participando de forma notable as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais (1 hora e 47 minutos) e nos fogares de
ingresos altos, de 2.000 ou máis euros (1 hora e 38 minutos).
As idades destas persoas abarcan desde os 45 anos ata os 65 e máis anos.
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Os homes dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios (1 hora e 25 minutos) e
nos fogares de ingresos altos (3 horas e 27 minutos), sobre todo con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 e máis anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios (1 hora e 54 minutos)
e nos fogares de ingresos medios-altos, de 1.500 a 1.999,99 euros (1 hora e 45 minutos),
sobre todo con idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 35
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados por sexos, se ben compre sinalar
que, no caso dos homes dedican un total de 1 hora e 32 minutos (destacando os homes de 45
a 64 anos), e no caso das mulleres dedícase 1 hora e 36 minutos, e hai unha participación moi
alta desde os 45 anos ata os máis dos 65 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel
estudos de educación secundaria, primeira fase (2 horas e 3 minutos) e nos fogares
educación universitaria (1 hora e 54 minutos), feito que coincide coa situación detectada
función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 25 anos a
anos.
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Esta situación presenta lixeiras variacións na desagregación dos datos por sexos: os
homes dedican un tempo medio de 2 horas e 23 minutos nos fogares de estudos de educación
secundaria, primeira fase, destacando o grupo de idade de 45 a 64 anos e os homes con
educación universitaria (2 horas e 30 minutos), tamén co mesmo grupo de idade.
As mulleres con estudos de educación secundaria, primeira fase, dedican unha media
de 2 horas e 7 minutos, seguidas da mulleres universitarias que dedican 1 hora e 48 minutos.
Destaca a participación de mulleres con idades comprendidas entre menos de 25 anos a 64
anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas son as que están a dedicar máis tempo (3 horas),
sobre todo, aquelas con idades de máis de 65 anos, seguido das persoas solteiras, que
dedican unha media diaria de 1 hora e 33 minutos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os
homes solteiros dedican máis tempo (2 horas e 17 minutos), con idades de 45 a 64 anos,
seguido dos homes separados ou divorciados (1 hora e 20 minutos). Pola contra, as mulleres
viúvas son as que dedican máis tempo (3 horas),seguidas das mulleres casadas (1 hora e 38
minutos) sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas son as que dedican máis tempo (2 horas e 5 minutos) seguido das persoas
que só se dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 54 minutos), e destacando os grupos de
idade desde 45 ata 64 anos.
Os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
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Os homes parados (1 hora e 59 minutos) e os homes que se atopan noutras situacións
non especificadas (1 hora e 40 minutos) son os que dedican máis tempo a estos labores, sobre
todo si teñen idades que van dos 45 aos 64 anos. Os homes ocupados e os estudantes son os
que dedican menos tempo.
As mulleres paradas (2 horas e 10 minutos) e as mulleres que se atopan realizando as
tarefas do fogar (1 hora e 54 minutos) son as que dedican máis tempo a estos labores, sobre
todo si teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
As mulleres estudantes ou ocupadas dedican menos tempo.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 30 “Actividades relacionadas co fogar e a familia non especificadas”,
determinan as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (3 horas) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 49 minutos).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas entre os 25 a
44 anos e os 65 ou máis anos, principalmente.
Os homes dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 26
minutos) ou a fogares de 5 ou máis persoas (1 hora e 54 minutos), e destacan os que teñen 45
a 64 anos.
As mulleres dedican máis tempo ás actividades do fogar nos fogares cos tamaños
considerados inicialmente, dedicando máis tempo aos fogares de 5 ou máis membros (3 horas
e 21 minutos), pois aos fogares de 3 membros, dedícalle un tempo medio de 2 horas e 32
minutos. Por idades teñen unha notable participación as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 14 minutos) e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 41 minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades
comprendidas entre os 25 a 44 anos e de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan en termos de tempo medio dedicado, os outros fogares con
nenos dependentes (1 hora e 36 minutos) xunto co tipo de fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (1 hora e 26 minutos) e participando de forma notable os homes de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, consideran os fogares de 2 adultos con nenos dependentes (2 horas e
21 minutos) e outros fogares con nenos dependentes (2 horas e 24 minutos) e realizan este
tipo de traballo, as mulleres con idades que oscilan desde os 25 anos ata os 44 anos,
maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios-altos, de 1.500 a 1.999,99 euros mensuais (2 horas). Fundamentalmente, son
persoas de 65 ou máis anos
Os homes con menos ingresos son os que dedican máis tempo (2 horas e 50 minutos), sobre
todo con idades comprendidas entre 45 e 64 anos. Pero compre sinalar que as mulleres que
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dedican máis tempo (3 horas e 16 minutos), son as que teñen un nivel alto de ingresos, e con
idades desde os 25 ata os 44 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 58
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes deste tipo de municipios son os que dedican máis tempo (1 hora e 17
minutos) e destaca o grupo de idade de 45 a 64 anos.
As mulleres, que tamén viven nos municipios que non son capital de provincia,
dedican un tempo medio de 2 horas e 8 minutos e hai unha participación moi alta desde os 25
a 44 anos e de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación profesional superior (2 horas e 18 minutos), coa salvidade das persoas
sen estudos ou de estudos básicos (2 horas e 11 minutos), feito que non coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 25
anos a 44 anos.
Esta situación presenta lixeiras variacións na desagregación dos datos por sexos. Os
homes con estudos de educación secundaria, primeira fase dedican máis tempo (1 hora e 21
minutos) e, con idades de 45 a 64 anos.
As mulleres con formación profesional superior (2 horas e 18 minutos) e as mulleres
con menor nivel de estudos o usen estudos (2 horas e 11 minutos) están a dedicar máis tempo
cos homes, e con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 4 minutos) e as persoas viúvas (2
horas) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades que están
comprendidas desde os 25 anos aos 44 anos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os homes
solteiros, son os que están a dedicar máis tempo (1 hora e 28 minutos), con idades de menos
de 25 anos. Pola contra, as mulleres casadas (2 horas e 120 minutos) ou solteiras (1 hora e 53
minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades comprendidas entre 25 e 44
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas (2 horas e 14 minutos) e as persoas que se dedican ao
coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (2 horas e 7 minutos), destacando os
grupos de idade desde menos de 25 anos ata os 44 anos, e de máis de 65 anos, mentres que
os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que son xubilados ou pensionistas (2 horas e 50 minutos), son os que
dedican máis tempo a estos labores, sobre todo si teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
Os homes ocupados son os que dedican menos tempo. No caso das mulleres, as mulleres
ocupadas (2 horas e 22 minutos) e as mulleres xubiladas ou pensionistas (2 horas e 10
minutos) son as que dedican máis tempo ao fogar e a familia, sobre todo con idades que van
desde os 25 os 44 anos.
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OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 30 “Actividades relacionadas co fogar e a familia non especificadas”,
determinan as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (2 horas e 15 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 35
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 4 membros (2 horas e 20
minutos) e destacan os que teñen de 25 a 44 anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 4 membros (2 horas e
13 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 40 minutos), e con notable participación das
mulleres desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (2 horas e 28 minutos) e “nos outros fogares con
nenos dependentes” (1 hora e 40 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 45 a 64 anos.
Coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo, sendo o tempo medio
dedicado polos homes de 2 horas e 20 minutos e de 1 hora e 20 minutos, respectivamente.
Participan de forma notable os homes de 25 a 44 anos. O tempo medio dedicado polas
mulleres está a ser de 2 horas e 59 minutos, nos outros fogares sen nenos dependentes, e
destaca a dedicación das mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos altos, de 2.000 euros ou máis por mes (1 hora e 44 minutos) e nos fogares de ingreso
medios, de 1.000 a 1.499,99 euros (1 hora e 15 minutos), e destacando as persoas de 45 a 64
anos.
Esta situación non coincide cos datos desagregados por sexos. Os homes con menos
ingresos, menos de 1.000 euros mensuais, dedican máis tempo, cunha media de 2 horas e 20
minutos, e con idades comprendidas entre os 25 e os 44 anos.
As mulleres con ingresos altos dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 44
minutos. As idades destas persoas abarcan desde 45 anos ata 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 30
minutos), e por idades, destacan as persoas de menos de 25 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados no caso dos homes, dedicándolle
os homes do resto de municipios un tempo medio de 1 hora e 52 minutos, e destaca o intervalo
de idade que abarca dos 25 aos 44 anos.
No caso das mulleres, dedicándolle as mulleres do resto de municipios un tempo medio
de 1 hora e 23 minutos, e destaca o intervalo de idade que abarca dos 45 aos 64 anos.
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x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se teñen menos estudos
ou non se teñen estudos (1 hora e 37 minutos), feito que non coincide coa situación detectada
en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 65
ou máis anos.
Os homes con nivel de estudos de educación secundaria, primeira fase, dedican un
tempo medio de 2 horas e 20 minutos, destacando os homes con idades de 25 a 44 anos.
As mulleres con nivel baixo de estudos o usen estudos, dedican un tempo medio de 1
hora e 39 minutos, destacando tamén as mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64
anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 38 minutos) son as que están a dedicar
máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas desde os 45 anos ata os 64
anos.
Os homes casados dedican 1 hora e 52 minutos, destacando os homes de 25 a 44
anos.
As mulleres casadas dedican 1 hora e 38 minutos, destacando as mulleres de 45 a 64
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (2 horas e
12 minutos), seguido do colectivo dos parados (1 hora e 33 minutos), destacando os grupos de
idade desde menos de 45 anos ata os 64 anos, mentres que os estudantes e os xubilados ou
os pensionistas, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están parados dedican un tempo medio de 2 horas e 20 minutos, con
idades de 25 a 44 anos.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar (2
horas e 12 minutos) e as mulleres ocupadas (1 hora e 8 minutos), sendo as mulleres xubiladas
ou as estudantes as que dedican menos tempo.
No dous sexos, destacan os que teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 30 “Actividades relacionadas co fogar e a familia non especificadas”,
determinan as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 41 minutos) e nos fogares de 5 e máis membros (1 hora e 40
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
Os homes dedican máis tempo se pertencen a fogares de 5 ou máis membros (1
hora e 43 minutos) ou de 3 membros (1 hora e 23 minutos), e destacan os que teñen menos de
25 anos.
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As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 3 membros (1
hora e 46 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 39 minutos), e con notable
participación das mulleres desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (1 hora e 44 minutos) e “nos fogares sen nenos
dependentes” (1 hora e 34 minutos), realizadas por persoas con menos de 25 anos.
Nos datos desagregados por sexos, non se aprecian diferenzas sobre a
valoración global: os homes dedican máis tempo nos fogares con nenos dependentes (2 horas
e 27 minutos) e nos fogares sen nenos dependentes (1 hora e 12 minutos), con maior
relevancia para os homes de menos de 25 anos. As mulleres dedican máis tempo nos fogares
sen nenos dependentes (1 hora e 38 minutos) e nos fogares con nenos dependentes (1 hora e
37 minutos), destacando as mulleres de máis de 65 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de máis
ingresos, de 2.000 euros ou máis por mes (1 hora e 41 minutos), unha situación pouco
habitual. Resulta máis cotiá nas persoas de 65 ou máis anos.
Esta situación non coincide na súa totalidade cos datos desagregados por sexos.
Os homes que máis tempo dedican son os homes con menor salario, de menos de 1.000 euros
(2 horas e 54 minutos), sobre todo si teñen menos de 25 anos. As mulleres con maior nivel de
ingresos, de 2.000 euros ou máis, son as que dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 45
minutos, con 65 anos ou máis, xeralmente .
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas tanto en
municipios que son capital de provincia (1 hora e 24 minutos) como no resto de municipios (1
hora e 28 minutos) as que dedican máis tempo os labores do fogar, e por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Preséntanse notables variacións nos datos considerados por sexos: no caso dos
homes, dedicándolle máis tempo os homes dos municipios que non son capitais de provincia (1
hora e 24 minutos), sobre todo si teñen 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, os datos son totalmente inversos: as mulleres situadas en
capitais de provincia dedícanlle un tempo de 1 hora e 35 minutos, e para as mulleres de 65
anos ou máis de idade.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación profesional superior (1 hora e 40 minutos), e cando se ten un nivel de
educación secundaria, primeira fase (1 hora e 39 minutos). Por idades, destacan as persoas de
menos de 25 anos.
Os homes con baixo nivel de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 45
minutos, destacando os homes de menos de 25 anos.
As mulleres con nivel de estudos de educación secundaria, primeira fase e as
mulleres universitarias dedican un tempo medio de 1 hora e 37 minutos, destacando tamén as
mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
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x Por estado civil, as persoas solteiras (1 hora e 34 minutos) e as persoas casadas (1
hora e 32 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, as persoas de menos
de 25 anos.
Os homes solteiros dedican 2 horas e 2 minutos, destacando os homes de menos de
25 anos.
As mulleres casadas dedican 1 hora e 40 minutos, e as mulleres viúvas 1 hora e 16
minutos, destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas (2 horas e 6 minutos), e as persoas que están realizando as tarefas do seu
fogar (1 hora e 36 minutos) son as que dedican máis tempo, destacando as persoas de menos
de 25 anos, mentres que os estudantes e os que están en outras situación, son os que menos
tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes parados dedican un tempo medio de 2 horas e 54 minutos, seguidos dos
homes xubilados ou pensionistas que dedican un total de 1 hora e 18 minutos. Os homes
ocupados e os estudantes son os que dedican menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar e as
mulleres paradas (1 hora e 36 minutos), sendo as mulleres xubiladas ou pensionistas ou as
estudantes as que dedican menos tempo. Destacan as mulleres de 45 a 64 anos.
ACTIVIDADE 31: ACTIVIDADES CULINARIAS
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a
mostra seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a
estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 31 “Actividades culinarias”, determinan as
seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 43 minutos) e nos fogares de 1 membro (1 hora e 42
minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 45 e os 64 anos.
No caso dos homes, dedícase máis tempo nos fogares de 1 membro (1 hora e 27
minutos) e nos fogares de 2 membros (56 minutos), sobre todo os que teñen 65 ou máis anos.
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No caso das mulleres, dedícanlle 2 horas e 4 minutos nos fogares de 2 membros e 2
horas e 2 minutos nos fogares de 3 membros, cunha notable participación das mulleres con 65
ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
fogares unipersoais e fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora e 42 minutos), e
noutros fogares con nenos dependentes (1 hora e 41 minutos).
Son realizadas, principalmente, por persoas con 65 ou máis anos.
No caso dos homes, aportan máis tempo no tipo de fogares unipersoais (1 hora e 27
minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (56 minutos), e participando de
forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, consideran os fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (2
horas e 6 minutos) e outros fogares sen nenos dependentes (2 horas e 8 minutos), e realizan
este tipo de traballo, as mulleres con idades de 65 ou máis anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 52 minutos), sobre todo por
persoas de 45 a 65 ou máis anos.
Esta situación mantense nos datos desagregados por sexos. No caso dos homes,
dedican en termo medio 1 hora e 10 minutos, sobre todo con idades de 65 ou máis anos. No
caso das mulleres, tamén se constata este feito, cunha dedicación media de 2 horas e 7
segundos, sobre todo con idades desde 45 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 43
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Compre sinalar que, no caso dos homes a dedicación é similar nas capitais de
provincia (49 segundos) que no resto de concellos (50 segundos), e sendo realizada por homes
de 65 ou máis anos. A dedicación das mulleres (2 horas e 2 minutos) é superior á dos homes,
e concéntrase en mulleres de 45 a 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel básico de
estudos ou sen estudos (1 hora e 58 minutos). Coincide coa situación descrita en función do
nivel de ingreso do fogar. Por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. No
caso dos homes, a dedicación de tempo dos homes cun menor nivel de estudos é de 1 hora e
4 minutos, destacando con idades de 65 ou máis anos. No caso das mulleres, a dedicación das
mulleres de poucos estudos é de 2 horas e 14 minutos, con idades comprendidas entre 45 e
64 anos, principalmente.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 3 minutos) e as persoas casadas (1hora
e 53 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde os 45 anos e os 65 e máis anos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os
homes viúvos son os que dedican máis tempo (1 hora e 28 minutos) seguido dos homes
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separados ou divorciados (56 minutos), con idades que abarcan desde os 45 ata os 65 ou máis
anos, que son os que están a dedicar máis tempo.
Pola contra, as mulleres casadas (2 horas e 19 minutos) ou viúvas (2 horas e 8
minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65 e
máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas que se dedican ao coidado do seu fogar (2 horas e 34 minutos) e as persoas
xubiladas ou pensionistas (2 horas e 2 minutos), son as que están a dedicar máis tempo ás
actividades culinarias, destacando os grupos de idade de 25 ata 65 ou máis anos, mentres que
os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están a realizar as tarefas so seu fogar (2 horas e 6 minutos) e os
homes que se atopan noutras situacións non especificadas (1 hora e 51 minutos) son os que
están a dedicar máis tempo ás actividades consideradas. Os ocupados e os estudantes son os
que dedican menos tempo.
No caso das mulleres, as mulleres que están a realizar as tarefas do seu fogar tamén
dedican máis tempo (2 horas e 35 minutos), seguido das mulleres xubiladas ou pensionistas (2
horas e 27 minutos), sobre todo con idades que van de 45 a 64 anos, mentres que as mulleres
estudantes ou que están ocupadas dedican menos tempo.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 31 “Actividades culinarias”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 51 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 49
minutos). As persoas que maioritariamente realizan estas actividades son persoas con idades
de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo os que tamén pertencen a fogares de 1
membro (1 hora e 34 minutos), seguido dos de 2 membros (54 minutos), destacando o grupo
de idade de 65 ou máis anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 9
minutos) e nos fogares de 2 membros (2 horas e 7 minutos), con idades de 65 ou máis anos,
principalmente.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
fogares unipersoais (1 hora e 51 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes
(1 hora e 44 minutos).
Este tempo está dedicado por parte de persoas con idades comprendidas entre os 45
e os 65 ou máis anos.
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No caso dos homes, tamén dedican máis tempo aos fogares unipersoais (1 hora e 34
minutos) e a os fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (55 minutos), e participando de
forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, dedican máis tempo aos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (2 horas e 8 minutos) e aos fogares unipersoais (2 horas e 4 minutos), e
participando de forma notable as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais (1 hora e 54 minutos).
As idades destas persoas son de 65 e máis anos, fundamentalmente.
Os homes dedican máis tempo nos fogares de ingresos baixos, de menos de 1.000
euros, (1 hora e 14 minutos), sobre todo con idades de 65 e máis anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios, de 1.000 a
1.499,99 euros (2 horas e 24 minutos), sobre todo con idades comprendidas de 65 ou máis
anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 44
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados por sexos, se ben compre
sinalar que, no caso dos homes dedican un total de 51 minutos (destacando os homes de 65
ou máis anos), e no caso das mulleres dedícase 2 horas e 3 minutos, e hai unha participación
moi alta desde os 45 anos ata os máis dos 65 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos ou non se ten estudos (1 hora e 57 minutos), feito que coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45
anos a 65 ou máis anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos: os
homes dedican un tempo medio de 59 minutos nos fogares de estudios básicos, destacando o
grupo de idade de 45 a 65 ou máis anos.
As mulleres con estudos básicos dedican unha media de 2 horas e 15 minutos.
Destaca a participación de mulleres con idades comprendidas entre menos de 45 anos a 64
anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas son as que están a dedicar máis tempo (2 horas e 6
minutos), sobre todo, aquelas coas idades de máis de 65 anos, seguido das persoas casadas e
solteiras, que dedican unha media diaria de 1 hora e 50 minutos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os
homes viúvos dedican máis tempo (1 hora e 43 minutos), con idades de 25 a 64 anos, seguido
dos homes separados ou divorciados (59 minutos). Pola contra, as mulleres separadas ou
divorciadas son as que dedican máis tempo (2 horas e 32 minutos),seguidas das mulleres
casadas (2 horas e 16 minutos) sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65 ou máis
anos.
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x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar (2 horas e 38 minutos) e as persoas xubiladas
ou pensionistas (1 hora e 55 minutos), e destacando os grupos de idade desde 45 ata 65 ou
máis anos.
Os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo
de tarefas.
Os homes que se atopan noutras situacións non especificadas (3 horas) son os que
dedican máis tempo a estos labores seguidos dos homes que están a realizar as tarefas
propias do fogar (2 horas e 10 minutos), sobre todo se teñen idades que van dos 25 aos 64
anos. Os homes ocupados e os parados son os que dedican menos tempo.
As mulleres que se atopan realizando as tarefas do fogar (2 horas e 38 minutos) e as
mulleres xubiladas ou pensionistas (2 horas e 20 minutos) son as que dedican máis tempo a
estos labores, sobre todo se teñen idades que van dos 25 aos 64 anos.
As mulleres estudantes ou ocupadas dedican menos tempo.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 31 “Actividades culinarias”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 4 minutos) e nos fogares de 2 e de 3 membros (1
hora e 59 minutos, cada un dos tipos). As persoas que realizan estas actividades son persoas
con idades de 65 ou máis anos, principalmente.
Os homes dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 2 membros (1
hora e 19 minutos) ou a fogares unipersoais (56 minutos), e destacan os que teñen 45 a 64
anos.
As mulleres dedican máis tempo ás actividades do fogar nos fogares cos tamaños
considerados inicialmente, dedicando máis tempo aos fogares de 3 membros (32 horas e 30
minutos), e aos fogares de 2 membros, dedícalle un tempo medio de 2 horas e 27 minutos. Por
idades teñen unha notable participación as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 1 adulto con
nenos dependentes” (3 horas) e noutros fogares sen nenos dependentes (2 horas e 5
minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 25 a 44
anos e de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan en termos de tempo medio dedicado, os fogares de 2
adultos sen nenos dependentes (1 hora e 49 minutos) xunto cos fogares unipersoais (56
minutos) e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos. No caso das mulleres,
consideran os fogares de 1 adulto con nenos dependentes (3 horas) e outros fogares sen
nenos dependentes (2 horas e 39 minutos) e realizan este tipo de traballo, as mulleres con
idades que oscilan desde os 25 anos ata os 44 anos, e de 65 ou máis anos, maioritariamente.
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x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais (2 horas e 8 minutos).
Fundamentalmente, son persoas de 65 ou máis anos
Os homes con mesmo nivel de ingresos que na valoración xeral anterior son os que
dedican mais tempo (1 hora e 8 minutos), sobre todo con 65 e máis anos. As mulleres que
dedican máis tempo (2 horas e 38 minutos), son as que teñen tamén o mesmo nivel de
ingresos, e con idades de 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (2 horas e 3
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes deste tipo de municipios son os que dedican un tempo semellante (52
minutos) aos homes dos municipios capitais de provincia (54 minutos) e destaca o grupo de
idade de 65 ou máis anos.
As mulleres, que tamén viven nos municipios que non son capital de provincia, dedican
un tempo medio superior ás que viven no resto de municipios, de 2 horas e 30 minutos e hai
unha participación moi alta de mulleres de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel básico de
estudos ou non se ten estudos (2 horas e 16 minutos), feito que non coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas de 65 ou
máis anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. Os
homes con estudos básicos ou sen estudos dedican máis tempo (1 hora e 8 minutos) e, con
idades de 65 ou máis anos.
As mulleres con nivel básico de estudos ou sen estudos (2 horas e 34 minutos) están
a dedicar máis tempo cos homes, e con idades de 65 ou máis anos, fundamentalmente.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 15 minutos) e as persoas viúvas (2
horas e 7 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades que
están comprendidas desde os 25 anos aos 64 anos.
Por sexos, si que se aprecian algunhas matizacións que marcan diferenzas: os
homes separados ou divorciados, son os que están a dedicar máis tempo (1 hora e 5 minutos),
con idades de menos de 65 ou máis anos. Pola contra, as mulleres casadas (2 horas e 44
minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65
ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (2 horas e 47
minutos) seguido do grupo de persoas que se atopan noutra situación (2 horas e 34 minutos),
destacando os grupos de idade desde menos de 25 anos ata os 64 anos, mentres que os
estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están noutras situacións (2 horas e 25 minutos), son os que dedican
máis tempo a estos labores, sobre todo si teñen idades de 65 ou máis anos. Os homes
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ocupados e os estudantes son os que dedican menos tempo. No caso das mulleres, as
mulleres xubiladas ou pensionistas (2 horas e 53 minutos) e as mulleres que se atopan noutras
situacións (2 horas e 50 minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades que
van desde os 45 aos 65 ou máis anos.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 31 “Actividades culinarias”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 51 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 41
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 65 ou máis
anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares unipersoais (1 hora e 14
minutos) e a fogares de 4 membros (1 hora e 13 minutos), e destacan os que teñen 65 ou máis
anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 3 membros (2 horas
e 9 minutos) e nos fogares de 4 membros (2 horas e 2 minutos), e con notable participación
das mulleres de 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (2 horas) e nos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (1 hora e 39 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os
45 e os 65 ou máis anos.
Coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo, sendo o tempo medio
dedicado polos homes de 1 horas e 4 minutos, aínda que os fogares unipersoais teñen unha
dedicación media de 1 hora e 14 minutos. Participan de forma notable os homes de 45 a 65 ou
máis anos. O tempo medio dedicado polas mulleres está a ser de 2 horas e 12 minutos, nos
outros fogares sen nenos dependentes, e de 1 hora e 54 minutos, no caso dos fogares de 2
adultos sen nenos dependentes, e destaca a dedicación das mulleres de 45 a 65 ou máis anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos baixos, menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 59 minutos), e destacando as
persoas de 45 a 65 ou máis anos.
Esta situación coincide cos datos desagregados por sexos. Os homes con menos
ingresos dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 17 minutos, e con idades
comprendidas entre os 45 e os 65 ou máis anos.
As mulleres con ingresos medios (de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais) dedican máis
tempo, cunha media de 1 hora e 59 minutos, e seguidas polas mulleres de ingresos mediosaltos (de 1.500 a 1.999,99 euros), cunha dedicación de 1 hora e 54 minutos. As idades destas
mulleres son fundamentalmente de 65 ou máis anos.
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x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 44
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Non se presentan variacións nos datos considerados no caso dos homes, dedicándolle
os homes do resto de municipios un tempo medio de 1 hora e 4 minutos, e destaca o intervalo
de idade de 65 ou máis anos.No caso das mulleres, dedicándolle as mulleres do resto de
municipios un tempo medio de 1 hora e 4 minutos, e destaca o intervalo de idade de 65 ou
máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se teñen estudos básicos
ou non se teñen estudos (1 hora e 59 minutos), feito que coincide coa situación detectada en
función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 64
anos.
Os homes con menor nivel de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 29
minutos, destacando os homes de 65 ou máis anos.
As mulleres con nivel básico de estudos dedican un tempo medio de 2 horas e 7
minutos, destacando as mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas) son as que están a dedicar máis tempo,
seguidas das persoas casadas (1 hora e 53 minutos), sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos.
Os homes viúvos dedican 2 horas e 6 minutos, destacando os homes de 65 ou máis
anos.
As mulleres casadas dedican 2 horas e 14 minutos, destacando as mulleres de 45 a
65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que dedican máis tempo (2 horas e
40 minutos), seguido do colectivo de persoas xubiladas ou paradas (2 horas e 14 minutos),
destacando os grupos de idade desde menos de 25 anos ata os 64 anos, mentres que os
estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do seu fogar dedican un tempo medio de 2
horas e 32 minutos, con idades de 45 a 65 ou máis anos.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar (2
horas e 40 minutos) e as mulleres paradas (2 horas e 29 minutos), sendo as mulleres
ocupadas ou as estudantes as que dedican menos tempo.
Tanto no caso dos homes como no caso das mulleres, destacan os/as que teñen
idades que van dos 25 aos 44 anos.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
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actividades do grupo 31 “Actividades culinarias”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 45 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 37
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 1 membro (1 hora e 37
minutos) ou de 3 membros (51 minutos), e destacan os que teñen de 25 a 44 anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 2 membros (1 hora e
57 minutos) e nos fogares de 4 membros (1 hora e 53 minutos), e con notable participación das
mulleres desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 52 minutos) e nos fogares unipersoais (1
hora e 45 minutos), realizadas por persoas de 45 a 64 anos.
Nos datos desagregados por sexos, aprécianse lixeiras diferenzas sobre a valoración
global: os homes dedican máis tempo nos fogares unipersoais (1 hora e 37 minutos) e noutros
fogares sen nenos dependentes (1 hora e 11 minutos), con maior relevancia para os homes de
25 a 44 anos. As mulleres dedican máis tempo nos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes e noutros fogares sen nenos dependentes (2 horas e 1 minuto, en cada tipo),
destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 53 minutos). Resulta máis cotiá
nas persoas de 45 a 65 ou máis anos.
Esta situación coincide na súa totalidade cos datos desagregados por sexos. Os
homes que máis tempo dedican son os homes con menor salario (1 hora e 6 minutos), sobre
todo si teñen de 25 a 44 anos. As mulleres con menor nivel de ingresos son as que dedican
máis tempo, cunha media de 2 horas e 9 minutos, e de 45 a 64 anos ou máis, xeralmente.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas tanto en
municipios que son capital de provincia (1 hora e 32 minutos) como no resto de municipios (1
hora e 34 minutos) as que dedican máis tempo ás labores do fogar, e por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Preséntanse notables variacións nos datos considerados por sexos: no caso dos
homes, dedicándolle máis tempo os homes dos municipios que son capitais de provincia (1
hora e 14 minutos), sobre todo si teñen 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, os datos son totalmente inversos: as mulleres situadas no
resto de municipios dedícanlle un tempo de 1 hora e 54 minutos, e para as mulleres de 45 a 64
anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación básica ou non se ten estudos (1 hora e 48 minutos). Por idades,
destacan as persoas de 45 a 64 anos.
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Os homes con nivel básico de estudos dedican un tempo medio de 58 minutos e os
homes con estudos universitarios dedican tamén un tempo medio de 56 segundos, destacando
os homes de 65 ou máis anos.
As mulleres con nivel de estudo de educación secundaria, primeira fase, dedican un
tempo medio de 2 horas e 7 minutos, destacando as mulleres con idades comprendidas entre
45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas) e as persoas xubiladas ou pensionistas (1
hora e 55 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, as persoas de 45 a 64
anos.
Os homes viúvos dedican 1 hora e 14 minutos, destacando os homes de 65 ou máis
anos.
As mulleres casadas dedican 2 horas e 13 minutos, e as mulleres viúvas 2 horas e 9
minutos, destacando as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están realizando as tarefas do seu fogar (2 horas e 25 minutos) son as que
dedican máis tempo, destacando as persoas de 45 a 64 anos, mentres que os estudantes e os
ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do seu fogar dedican un tempo medio de 1
hora e 20 minutos, seguidos dos homes parados que dedican un total de 1 hora e 6 minutos.
Os homes ocupados e os estudantes son os que dedican menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar e as
mulleres paradas (2 horas e 26 minutos), e as mulleres xubiladas ou pensionistas dedícanlle
tamén un total de 2 horas e 24 minutos. Son as mulleres ocupadas e as estudantes as que
dedican menos tempo. Destacan as mulleres de 45 a 64 anos.
ACTIVIDADE 32: MANTEMENTO DO FOGAR
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 32 “Mantemento do fogar”, determinan as
seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 21 minutos) e nos fogares de 1 membro (1 hora e 8 minutos).
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As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 45 e os 65 ou máis anos.
No caso dos homes, dedícase máis tempo nos fogares de 2 membros (1 hora e 5
minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 3 minutos), sobre todo os que teñen 65 ou
máis anos.
No caso das mulleres, dedícanlle 1 hora e 27 minutos nos fogares de 3 membros e 1
hora e 21 minutos nos fogares de 2 membros, cunha notable participación das mulleres con
65 ou máis anos.
x
Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares
caracterizados como outros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 18 minutos), e nos
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes e nos fogares de 1 adulto con nenos
dependentes (1 hora e 16 minutos, en cada un dos casos).
Son realizadas, principalmente, por persoas con 25 a 44 anos, e de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, aportan máis tempo no tipo de outros fogares sen nenos
dependentes (1 hora e 14 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1
hora e 5 minutos), e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, consideran os fogares de 1 adulto con nenos dependentes (1
hora e 22 minutos) e os fogares de 2 adultos e outros fogares sen nenos dependentes (1 hora
e 20 minutos, cada un deles), e realizan este tipo de traballo, ás mulleres con idades de 25 a
44 anos, e de 65 ou máis anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 22 minutos), sobre todo por
persoas de 25 a 44 anos.
Esta situación mantense nos datos desagregados por sexos. No caso dos homes,
dedican en termo medio 1 hora e 10 minutos, no mesmo grupo de idade considerado de xeito
xeral. No caso das mulleres, tamén se constata este feito, cunha dedicación media de 1 hora e
26 segundos, sobre todo con idades desde 25 ata os 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 13
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
No caso dos homes a dedicación no resto de concellos é maioritaria (56 segundos), e
sendo realizada por homes de 65 ou máis anos. A dedicación das mulleres (1 hora e 19
minutos) é superior á dos homes, e concéntrase en mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel básico de
estudos ou non se ten estudos (1 hora e 21 minutos). Coincide coa situación descrita en
función do nivel de ingreso do fogar. Por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. No
caso dos homes, a dedicación de tempo dos homes cun menor nivel de estudos é de 1 hora e
6 minutos, destacando con idades de 65 ou máis anos. No caso das mulleres, a dedicación das
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mulleres de poucos estudos é de 1 hora e 24 minutos, con idades comprendidas entre 45 e 64
anos, principalmente.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (1 hora e 38 minutos) e as
persoas casadas (1hora e 20 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo,
aquelas con idades comprendidas desde os 25 anos e os 44 anos.
Por sexos, non se aprecian matizacións que marquen diferenzas: os homes
separados ou divorciados son os que dedican máis tempo (1 hora e 22 minutos) seguido dos
homes casados (58 minutos), con idades que abarcan desde os 25 ata os 44 anos, que son os
que están a dedicar máis tempo.
As mulleres separadas ou divorciadas (1 hora e 45 minutos) ou as mulleres casadas
(1 hora e 26 minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades de 65 e máis
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 45 minutos) e as persoas paradas (1
hora e 31 minutos), son as que están a dedicar máis tempo ás actividades culinarias,
destacando os grupos de idade de 25 ata 65 ou máis anos, mentres que os estudantes e os
ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando outras actividades non especificadas (1 hora e 37
minutos) e os homes parados (1 hora e 33 minutos) son os que están a dedicar máis tempo ás
actividades consideradas, sobre todo con idades de 25 a 44 anos. Os ocupados e os
estudantes son os que dedican menos tempo.
No caso das mulleres, as mulleres que están a realizar as tarefas do seu fogar tamén
dedican máis tempo (1 hora e 45 minutos), seguido das mulleres paradas (1 hora e 30
minutos), sobre todo con idades de 65 ou máis anos, mentres que as mulleres estudantes ou
que están ocupadas dedican menos tempo.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 32 “Mantemento do fogar”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (1 hora e 17 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 15
minutos). As persoas que maioritariamente realizan estas actividades son persoas con idades
de 45 a 64 anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo os que tamén pertencen a fogares de 2
membros (1 hora e 6 minutos), seguido dos de 3 membros (1 hora e 3 minutos), destacando o
grupo de idade de 65 ou máis anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de 2 membros (1 hora e 20 minutos) e
nos fogares de 3 membros (1 hora e 18 minutos), con idades de 45 a 64 anos, principalmente.
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x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora e 38 minutos) e nos fogares de 2 adultos
sen nenos dependentes (1 hora e 16 minutos).
Este tempo está dedicado por parte de persoas con idades comprendidas entre os 25
e os 44 anos.
No caso dos homes, tamén dedican máis tempo aos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (1 hora e 6 minutos) e a os fogares de 1 adulto con nenos dependentes (59
minutos), e participando de forma notable os homes de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, dedican máis tempo aos fogares de 1 adulto con nenos
dependentes (2 horas e 1 minutos) e aos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora
e 26 minutos), e participando de forma notable as mulleres de 25 a 44 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais (1 hora e 18 minutos).
As idades destas persoas son de 25 a 44 anos, fundamentalmente.
Os homes dedican máis tempo nos fogares de ingresos baixos, de menos de 1.000
euros por mes (58 minutos), sobre todo con idades de 25 a 44 anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios-baixos, de 1.000 a
1.499,99 euros (1 hora e 28 minutos), sobre todo con idades comprendidas de 25 e os 44 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 11
minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos.
Hai variacións nos datos considerados por sexos: no caso dos homes dedican un total
de 53 minutos (destacando os homes de 25 a 44 anos) nas capitais de provincia, e no caso das
mulleres dedícase no resto de municipios unha media de 1 hora e 20 minutos, e hai unha
participación moi alta desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos básico ou sen estudos (1 hora e 25 minutos), feito que coincide parcialmente coa
situación detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas
desde 25 anos a 44 anos.
Esta situación presenta variacións na desagregación dos datos por sexos: os homes
dedican un tempo medio de 1 hora nos fogares de estudios baixos e nos fogares con formación
profesional superior dedican 52 minutos, destacando o grupo de idade de 25 a 44 anos.
As mulleres con estudos baixos dedican unha media de 1 hora e 32 minutos. Destaca
a participación de mulleres con idades comprendidas entre menos de 45 anos a 64 anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas son as que están a dedicar máis
tempo (1 hora e 33 minutos), sobre todo, aquelas coas idades de 25 a 44 anos, seguido das
persoas casadas, que dedican unha media diaria de 1 hora e 20 minutos, onde destacan as
persoas de 65 ou máis anos.
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Por sexos, non se aprecian matizacións que marquen diferenzas: os homes
separados ou divorciados dedican máis tempo (1 hora e 25 minutos), con idades de 25 a 44
anos, seguido dos homes casados (49 minutos). Pola contra, as mulleres separadas ou
divorciadas son as que dedican máis tempo (1 hora e 37 minutos),seguidas das mulleres
casadas (1 hora e 27 minutos) sobre todo con idades comprendidas entre 25 e 44 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 46 minutos) e as persoas xubiladas
ou pensionistas (1 hora e 14 minutos) son as que dedican máis tempo medio, e destacando os
grupos de idade desde 25 ata 44 anos.
Os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo
de tarefas.
Os homes parados (1 hora e 23 minutos) son os que dedican máis tempo a estos
labores seguidos dos homes xubilados ou pensionistas (1 hora), sobre todo se teñen idades
que van dos 25 aos 44 anos. Os homes estudantes ou que está realizando as tarefas do fogar
son os que dedican menos tempo.
As mulleres que se atopan realizando as tarefas do fogar (1 hora e 47 minutos) e as
mulleres xubiladas ou pensionistas (1 hora e 21 minutos) son as que dedican máis tempo a
estos labores, sobre todo se teñen idades que van dos 25 aos 64 anos.
As mulleres estudantes ou paradas dedican menos tempo.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 32 “Mantemento do fogar”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 34 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 27 minutos).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 65 ou máis anos,
principalmente.
Os homes dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 4 membros (2 horas e
48 minutos) e destacan os que teñen 65 ou máis anos.
As mulleres dedican máis tempo ás actividades do fogar nos fogares cos tamaños
considerados inicialmente, dedicando máis tempo aos fogares de 1 membro (1 hora e 39
minutos), e aos fogares de 3 membros, dedícalle un tempo medio de 1 hora e 36 minutos. Por
idades teñen unha notable participación as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (1 hora e
34 minutos) e noutros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 31 minutos). Son actividades
realizadas por persoas con idades comprendidas de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan en termos de tempo medio dedicado, outros fogares
sen nenos dependentes (1 hora e 59 minutos) xunto cos fogares unipersoais (1 hora e 22
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minutos) e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos. No caso das mulleres,
consideran os fogares unipersoais (1 hora e 39 minutos) e outros fogares sen nenos
dependentes (1 hora e 20 minutos) e realizan este tipo de traballo, as mulleres con idades que
oscilan desde os 45 anos, ata os 65 ou máis anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos baixos, de menos de 1.000 euros mensuais (1hora e 34 minutos). Fundamentalmente,
son persoas de 65 ou máis anos
Os homes de ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros, son os que dedican mais
tempo (1 hora e 51 minutos), sobre todo con 65 e máis anos. As mulleres que dedican máis
tempo (1 hora e 32 minutos), son as que teñen tamén menos nivel de ingresos, e con idades
de 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 26
minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos.
Os homes deste tipo de municipios son os que dedican un tempo semellante (1 hora
e 35 minutos) que na valoración xeral, e destaca o grupo de idade de 65 ou máis anos.
As mulleres, que tamén viven nos municipios que non son capital de provincia,
dedican un tempo medio superior ás que viven no resto de municipios, de 1 hora e 22 minutos
e hai unha participación moi alta de mulleres de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos básico ou non se ten estudos (1 hora e 43 minutos), feito que coincide coa situación
detectada en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas de 25 a
44 anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. Os
homes con estudos baixos dedican máis tempo (1 hora e 54 minutos) e, con idades de 25 a 44
anos.
As mulleres con menor nivel de estudos (1 hora e 39 minutos) están a dedicar máis
tempo cos homes, e con idades de 45 a 65 ou máis anos, fundamentalmente.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 25 minutos) e as persoas viúvas (1 hora
e 22 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades que
están comprendidas desde os 25 anos aos 44 anos.
Por sexos, non se aprecian matizacións que marquen diferenzas: os homes casados
son os que están a dedicar máis tempo (1 hora e 33 minutos), con idades de 25 a 44 anos.
Pola contra, as mulleres casadas e as mulleres viúvas (1 hora e 22 minutos, en cada caso) son
as que dedican máis tempo, que é menor que o tempo dedicado polos homes, e sobre todo
con idades comprendidas entre 25 e os 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican a outras situacións (2 horas e 7 minutos) e as persoas que se dedican
ao coidado do seu fogar (1 hora e 45 minutos) son as que dedican máis tempo, destacando os
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grupos de idade de 25 anos ata os 44 anos, mentres que os estudantes e os ocupados, son os
que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están parados (2 horas e 29 minutos) e os homes que están
noutras situacións (2 horas e 7 minutos), son os que dedican máis tempo a estos labores,
sobre todo si teñen idades de 25 a 44 anos. Os homes ocupados e os estudantes son os que
dedican menos tempo. No caso das mulleres, as mulleres que están realizando os labores do
fogar (1 hora e 45 minutos) e as mulleres xubiladas ou pensionistas (1 hora e 36 minutos) son
as que dedican máis tempo, sobre todo con idades que van desde os 45 aos 65 ou máis anos.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 32 “Mantemento do fogar”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 17 minutos) e nos fogares de 2 membros (1 hora e 16 minutos).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 45 a 64 anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 1 membro (1 hora e 23
minutos) e a fogares de 3 membros (1 hora e 13 minutos), e destacan os que teñen 45 ou máis
anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 2 membros (1 hora e
28 minutos) e nos fogares de 1 membro (1 hora e 16 minutos), e con notable participación das
mulleres de 45 a 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (1 hora e
17 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora e 16 minutos),
realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos.
Non coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo. O tempo medio
dedicado polos homes aos fogares unipersoais é de 1 hora e 23 minutos, seguido en
importancia por tempo dedicado, outros fogares sen nenos dependentes, cunha dedicación de
1 hora e 11 minutos. Participan de forma notable os homes de 65 ou máis anos.
O tempo medio dedicado polas mulleres está a ser de 1 hora e 28 minutos, nos
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes, e de 1 hora e 17 minutos, no caso doutros
fogares sen nenos dependentes, e destaca a dedicación das mulleres de 45 a 65 ou máis
anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos baixos, menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 28 minutos), e destacando as
persoas de 45 a 64 anos.
Esta situación coincide cos datos desagregados por sexos. Os homes con menos
ingresos dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 32 minutos, e con idades de 65 ou
máis anos.
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As mulleres con ingresos baixos dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 27
minutos. As idades destas mulleres son fundamentalmente de 45 a 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, as persoas que dedican máis tempo medio á
actividade considerada, están localizadas tanto en municipios que son capital de provincia (1
hora e 8 minutos) como no resto de municipios (1 hora e 7 minutos), e por idades, destacan as
persoas de 65 ou máis anos.
Os homes do resto de municipios dedican un maior tempo medio de 1 hora e 4
minutos, e destaca o intervalo de idade de 65 ou máis anos.No caso das mulleres, dedícanlle
máis tempo medio as mulleres de capital de provincia, cun tempo de 1 hora e 20 minutos, e
destaca o intervalo de idade de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se teñen estudos básicos
ou non se teñen estudos (1 hora e 17 minutos), feito que coincide coa situación detectada en
función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 64
anos.
Os homes con nivel básico de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 6
minutos, cun tempo case que idéntico ao dos homes con estudos medios (1 hora e 5 minutos),
e destacando os homes de 25 a 44 anos.
As mulleres con nivel básico de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 21
minutos, destacando as mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (2 horas e 20 minutos) son as
que están a dedicar máis tempo seguidas das persoas viúvas (1 hora e 18 minutos), sobre
todo, aquelas cuxas idades están comprendidas desde os 25 anos ata os 44 anos.
Os homes casados dedican 1 hora e 2 minutos, destacando os homes de 65 ou máis
anos.
As mulleres viúvas dedican 1 hora e 11 minutos, destacando as mulleres de 45 a 65
ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas son as que dedican máis tempo (2 hora e 40 minutos), seguido do colectivo
de persoas xubiladas ou paradas (1 hora e 33 minutos), destacando os grupos de idade desde
menos de 65 ou máis anos, mentres que os estudantes e os que están noutra situación, son
os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do seu fogar dedican un tempo medio de 2
horas e 1 minuto, con idades de 45 a 65 ou máis anos.
As mulleres que están a dedicar máis tempo son as mulleres paradas (1hora e 59
minutos), sendo as mulleres ocupadas ou as estudantes as que dedican menos tempo.
No dous sexos, destacan os que teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
PONTEVEDRA
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Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 32 “Mantemento do fogar”, determinan as seguintes conclusións en
función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 30 minutos) e nos fogares de 2 membros (1 hora e 16
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 65 ou máis
anos.
Os homes dedican máis tempo se pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 9
minutos) ou de 3 membros (52 minutos), e destacan os que teñen de 25 a 44 anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 3 membros (1 hora e
40 minutos) e nos fogares de 4 membros (1 hora e 24 minutos), e con notable participación das
mulleres desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 31 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 15 minutos), realizadas por persoas de 45 a 64 anos.
Os homes dedican máis tempo noutros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 18
minutos) e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora e 9 minutos), con maior
relevancia para os homes de 25 a 44 anos. As mulleres dedican máis tempo noutros fogares
sen nenos dependentes (1 hora e 35 minutos), cunha dedicación media de 1 hora e 18 minutos
nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes, destacando as mulleres de 45 a 65 ou máis
anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros por mes, (1 hora e 27 minutos). Resulta máis cotiá
nas persoas de 45 a 64 anos.
Esta situación coincide na súa totalidade cos datos desagregados por sexos. Os
homes que máis tempo dedican son os homes con menor salario (1 hora), sobre todo si teñen
de 45 a 64 anos. As mulleres con menor nivel de ingresos son as que dedican máis tempo,
cunha media de 1 hora e 33 minutos, e con idades de 65 anos ou máis, xeralmente.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas tanto en
municipios que son capital de provincia (1 hora e 12 minutos) como no resto de municipios (1
hora e 13 minutos) as que dedican máis tempo a estas actividades, e por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Non se detectaron notables variacións nos datos considerados por sexos: no caso
dos homes, dedicándolle 54 minutos a estas tarefas nas capitais de provincia, e dedican 51
minutos no resto de concellos. Por grupos de idade, destacan sobre todo si teñen de 45 a 64
anos.
No caso das mulleres, as mulleres localizadas nas capitais de provincia invisten 1
hora e 20 minutos, e as mulleres do resto de municipios dedícanlle un tempo de 1 hora e 21
minutos, destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
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x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación básica ou sen estudos (1 hora e 26 minutos). Por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Os homes con nivel básico de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 12
minutos, destacando os homes de 45 a 64 anos.
As mulleres con nivel de estudos medio-baixo dedican un tempo medio de 1 hora e 29
minutos, destacando as mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (1 hora e 39 minutos) e as
persoas casadas (1 hora e 22 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, as
persoas de 65 ou máis anos.
Os homes separados ou divorciados dedican 1 hora e 35 minutos, destacando os
homes de 45 a 64 anos.
As mulleres separadas ou divorciadas tamén están a ser as que dedican máis tempo
(1 hora e 40 minutos), seguidas das mulleres casadas que dedican 1 hora e 31 minutos,
destacando as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están realizando as tarefas do seu fogar (1 hora e 45 minutos) son as que dedican
máis tempo, destacando as persoas de menos de 25 anos, mentres que os estudantes e os
que se atopan noutras situacións, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
Os homes que máis tempo medio dedican son os homes parados dedican un tempo
medio de 1 hora e 38 minutos. Os homes ocupados e os que se atopan noutras situacións son
os que dedican menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo fano realizando os labores do fogar (1
hora e 45 minutos), seguidas das mulleres paradas (1 hora e 38 minutos). Son as mulleres
ocupadas e as estudantes as que dedican menos tempo. Destacan, por tempo medio de
dedicación, as mulleres de menos de 25 anos e de 45 a 64 anos.
ACTIVIDADE 33: CONFECCION E COIDADO DA ROUPA
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 33 “Confección e coidado da roupa”, determinan
as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
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x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 22 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e
15 minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades de
65 ou máis anos.
No caso dos homes, dedícase máis tempo nos fogares de 5 ou máis membros (1
hora e 4 minutos) e nos fogares de 2 membros (44 minutos), sobre todo os que teñen 65 ou
máis anos.
No caso das mulleres, dedícanlle 1 hora e 26 minutos nos fogares de 3 membros e 1
hora e 16 minutos nos fogares de 5 ou máis membros, cunha notable participación das
mulleres con 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
outros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 24 minutos), e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 14 minutos).
Son realizadas, principalmente, por persoas de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, aportan máis tempo no tipo de outros fogares sen nenos
dependentes (1 hora e 39 minutos) e nos fogares de 1 adulto con nenos dependentes (1 hora e
30 minutos), e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, consideran outros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 24
minutos) e os fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora e 19 minutos), e realizan
este tipo de traballo, ás mulleres con idades de 65 ou máis anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 euros a 1.499,99 euros mensuais (1 hora e 21 minutos), sobre todo
por persoas de 45 a 64 anos.
No caso dos homes, dedican en termo medio 1 hora e 30 minutos, nos fogares de
ingresos medios-altos (de 1.500 euros a 1.999,99 euros). No caso das mulleres, as mulleres
con ingresos medios de 1.000 a 1.499,99 euros, teñen unha dedicación media de 1 hora e 23
segundos, sobre todo con idades desde 45 ata os 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 17
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
No caso dos homes a dedicación no resto de concellos é maioritaria (54 segundos), e
sendo realizada por homes de 45 a 65 ou máis anos. A dedicación das mulleres (1 hora e 18
minutos) é superior á dos homes, e concéntrase en mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de educación secundaria, de primeira fase (1 hora e 21 minutos). Coincide coa
situación descrita en función do nivel de ingreso do fogar. Por idades, destacan as persoas de
45 a 64 anos.
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Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. No
caso dos homes, a dedicación de tempo dos homes cun nivel básico de estudos ou sen
estudos é de 1 hora e 26 minutos, destacando con idades de 65 ou máis anos. No caso das
mulleres, a dedicación das mulleres de estudos de educación secundaria, primeira fase, é de 1
hora e 23 minutos, con idades comprendidas entre 45 e 64 anos, principalmente.
x Por estado civil, as persoas viúvas (1 hora e 24 minutos) e as persoas casadas (1hora
e 16 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde os 45 anos e os 65 ou máis anos.
Os homes viúvos son os que dedican máis tempo (4 horas e 30 minutos) nos grupos
de idades de 65 ou máis anos, que son os que están a dedicar máis tempo.
As mulleres viúvas (1 hora e 21 minutos) ou as mulleres casadas (1 hora e 18
minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades de 25 a 44 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 22 minutos) e as persoas xubiladas
ou pensionistas (1 hora e 21 minutos), son as que están a dedicar máis tempo ás actividades
culinarias, destacando os grupos de idade de 45 ata os 64 anos, mentres que os estudantes e
os que se atopan noutras situacións, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
Os homes que están realizando as tarefas do fogar (1 hora e 30 minutos) e os homes
xubilados e pensionistas (1 hora e 6 minutos) son os que están a dedicar máis tempo ás
actividades consideradas, sobre todo con idades de 65 ou máis anos. Os ocupados e os
estudantes son os que dedican menos tempo.
No caso das mulleres, as mulleres que están a realizar as tarefas do seu fogar e as
mulleres xubiladas ou pensionistas tamén dedican máis tempo (1 hora e 22 minutos, cada un
dos casos), sobre todo con idades de 45 a 64 anos, mentres que as mulleres estudantes ou
que están ocupadas dedican menos tempo.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 33 “Confección e coidado da roupa”, determinan as seguintes conclusións
en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 18 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 14
minutos). As persoas que maioritariamente realizan estas actividades son persoas con idades
de 45 a 64 anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 1 membro (39
minutos), seguido dos de 3 membros (33 minutos), destacando o grupo de idade de 45 a 64
anos.
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As mulleres dedican máis tempo nos fogares de 3 membros (1 hora e 21 minutos) e
nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 15 minutos), con idades de 45 a 64 anos,
principalmente.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
outros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 19 minutos) e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 9 minutos).
Este tempo está dedicado por parte de persoas con idades de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, dedican máis tempo aos fogares unipersoais (39 minutos) e a os
fogares de 2 adultos con nenos dependentes (31 minutos), e participando de forma notable os
homes de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, dedican máis tempo a outros fogares sen nenos dependentes (1
hora e 20 minutos) e aos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora e 12 minutos), e
participando de forma notable as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros mensuais (1 hora e 19 minutos).
As idades destas persoas son de 45 a 64 anos, fundamentalmente.
Os homes dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios, (33 minutos), sobre
todo con idades de 45 a 64 anos.
As mulleres dedican máis tempo nos fogares de ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99
euros (1 hora e 21 minutos), sobre todo con idades comprendidas de 45 e os 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 9
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 64 anos.
No caso dos homes dedican un total de 27 minutos (destacando os homes de 45 a 64
anos) no resto de municipios, e no caso das mulleres dedícase no resto de municipios, unha
media de 1 hora e 11 minutos, e hai unha participación moi alta desde os 45 anos ata os 64
anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos básico ou sen estudos(1 hora e 16 minutos), feito que coincide coa situación detectada
en función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 64
anos.
Esta situación presenta variacións na desagregación dos datos por sexos: os homes
dedican un tempo medio de 40 minutos nos fogares de estudos medios, destacando o grupo de
idade de 45 a 64 anos.
As mulleres con estudos de educación secundaria, primeira fase, dedican unha media
de 1 hora e 17 minutos. Destaca a participación de mulleres con idades comprendidas entre
menos de 65 ou máis anos.
x Por estado civil, as persoas casadas son as que están a dedicar máis tempo (1 hora e
11 minutos), sobre todo, aquelas coas idades de 45 a 64 anos.
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Os homes solteiros dedican máis tempo (31 minutos), con idades de 45 a 64 anos.
Pola contra, as mulleres casadas (1 hora e 14 minutos) son as que dedican máis tempo
medio, sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se dedican ao coidado do seu fogar (1 hora e 18 minutos) son as que dedican
máis tempo medio, e destacando os grupos de idade desde 45 ata 64 anos.
Os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
Os homes parados (40 minutos) son os que dedican máis tempo a estos labores, sobre
todo se teñen idades que van dos 25 aos 64 anos. Os homes ocupados son os que dedican
menos tempo.
As mulleres que se atopan realizando as tarefas do fogar (1 hora e 18 minutos) son as
que dedican máis tempo a estos labores, sobre todo se teñen idades que van dos 25 aos 64
anos.
As mulleres estudantes ou noutras situacións dedican menos tempo.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 33 “Confección e coidado da roupa”, determinan as seguintes conclusións
en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (1 hora e 23 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 19
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 45 a 64 anos,
principalmente.
Os homes dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 28
minutos) e destacan os que teñen 65 ou máis anos.
As mulleres dedican máis tempo ás actividades do fogar nos fogares cos tamaños
considerados inicialmente, dedicando máis tempo aos fogares de 2 membros (1 hora e 22
minutos), e aos fogares de 3 membros, dedícalle un tempo medio de 1 hora e 21 minutos. Por
idades teñen unha notable participación as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 23 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes
(1 hora e 22 minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades comprendidas de 45
a 64 anos.
No caso dos homes, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (1 hora e 28 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (24
minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades comprendidas de 45 a 64 anos.
No caso das mulleres, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes (1 hora e 22 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora
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e 29 minutos). Son actividades realizadas por persoas con idades comprendidas de 45 a 64
anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos medios, de 1.000 euros a 1.499,99 euros mensuais (1hora e 22 minutos).
Fundamentalmente, son persoas de 65 ou máis anos
Os homes de ingresos medios, de 1.000 a 1.499,99 euros, son os que dedican mais
tempo (59 minutos), sobre todo con 65 e máis anos. As mulleres que dedican máis tempo (1
hora e 26 minutos), son as que teñen tamén un nivel medio de ingresos, e con idades de 65 ou
máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás labores do fogar (1 hora e 16
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes deste tipo de municipios son os que dedican un tempo semellante (1 hora e
17 minutos) que na valoración xeral, e destaca o grupo de idade de 65 ou máis anos.
As mulleres, que tamén viven nos municipios que non son capital de provincia, dedican
un tempo medio superior ás que viven no resto de municipios, de 1 hora e 16 minutos e hai
unha participación moi alta de mulleres de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel básico de
estudos ou sen estudos(1 hora e 23 minutos), feito que coincide coa situación detectada en
función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos. Os
homes con estudos básicos ou sen estudos dedican máis tempo (2 horas e 3 minutos) e, con
idades de 25 a 44 anos.
As mulleres con nivel de estudos básicos ou sen estudos (1 hora e 21 minutos) están a
dedicar máis tempo cos homes, e con idades de 45 a 65 ou máis anos, fundamentalmente.
x Por estado civil, as persoas viúvas (1 hora e 24 minutos) e as persoas separadas ou
divorciadas (1 hora e 20 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas
con idades que están comprendidas desde os 25 anos aos 44 anos.
Os homes solteiros son os que están a dedicar máis tempo (3 horas e 10 minutos), con
idades de 65 ou máis anos. Pola contra, as mulleres viúvas (1 hora e 24 minutos) son as que
dedican máis tempo, que é menor que o tempo dedicado polos homes, e sobre todo con
idades de 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas (1 hora e 29 minutos) son as que dedican máis tempo, destacando os grupos
de idade de 25 anos ata os 44 anos, mentres que os estudantes e os ocupados, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes xubilados ou pensionistas (1 hora e 28 minutos), son os que dedican máis
tempo a estos labores, sobre todo se teñen idades 65 ou máis anos. No caso das mulleres, as
mulleres paradas (1 hora e 29 minutos) son as que dedican máis tempo, sobre todo con idades
que van desde os 25 aos 44 anos.
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OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 33 “Confección e coidado da roupa”, determinan as seguintes conclusións
en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 25 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 16
minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 65 ou máis
anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 5 ou máis membros (2 horas
e 31 minutos) e a fogares de 4 membros (1 hora), e destacan os que teñen 65 ou máis anos.
As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 1 membro (1 hora e 25
minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 13 minutos), e con notable participación das
mulleres de 65 o u máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (1 hora e
25 minutos) e noutros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 13 minutos), realizadas por
persoas con idades de 65 ou máis anos, fundamentalmente.
Non coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo. O tempo medio
dedicado polos homes aos outros fogares sen nenos dependentes (3 horas e 2 minutos) e aos
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (49 minutos). Participan de forma notable os
homes de 65 ou máis anos.
O tempo medio dedicado polas mulleres está a ser de 1 hora e 28 minutos, nos
fogares unipersoais, e de 1 hora e 13 minutos nos fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes, e destaca a dedicación das mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
ingresos altos, de 2.000 euros ou máis por mes (1 hora e 19 minutos), e destacando as
persoas de 65 ou máis anos.
Esta situación coincide cos datos desagregados por sexos. Os homes con máis
ingresos dedican máis tempo, cunha media de 2 horas e 5 minutos, e con idades de 65 ou
máis anos.
As mulleres con ingresos altos dedican máis tempo, cunha media de 1 hora e 14
minutos. As idades destas mulleres son fundamentalmente de 45 a 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, as persoas que dedican máis tempo medio á
actividade considerada, están localizadas en municipios que non son capital de provincia (1
hora e 11 minutos) e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes do resto de municipios dedican un maior tempo medio de 2 horas e 5
minutos, e destaca o intervalo de idade de 65 ou máis anos.No caso das mulleres, dedícanlle
un tempo medio semellante, tanto as mulleres de capital de provincia (1 hora e 9 minutos)
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como as mulleres que viven no resto de municipios, cun tempo de 1 hora e 7 minutos, e
destaca o intervalo de idade de 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se teñen estudos básicos
ou sen estudos (1 hora e 22 minutos), feito non que coincide coa situación detectada en
función do nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes con nivel de estudos básicos ou sen estudos dedican un tempo medio de 2
horas e 28 minutos, e destacando os homes de 65 ou máis anos.
As mulleres con nivel baixo de estudos dedican un tempo medio de 1 hora e 16
minutos, destacando as mulleres con idades de 65 ou máis anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (1 hora e 29 minutos) son as que están a dedicar
máis tempo seguidas das persoas casadas (1 hora e 12 minutos), sobre todo, aquelas con
idades de 65 ou máis anos.
Os homes viúvos dedican 4 horas e 30 minutos, destacando os homes de 65 ou máis
anos.
As mulleres casadas dedican 1 hora e 12 minutos, destacando as mulleres de 45 a 64
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou paradas (1 hora e 28 minutos), son as que dedican máis tempo medio as
tarefas de confección no fogar, e destacando os grupos de idade de 25 a 44 anos, mentres
que os estudantes e os ocupadas, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de
tarefas.
Os homes xubilados ou pensionistas dedican un tempo medio de 3 horas e 2 minutos,
con idades de 65 ou máis anos, sendo os homes ocupados e os estudantes os que dedican
menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo son as mulleres que están a realizar as
tarefas do seu fogar (1hora e 23 minutos), sendo as mulleres ocupadas ou as estudantes as
que dedican menos tempo.
No dous sexos, destacan os que teñen idades que van dos 45 aos 64 anos.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 33 “Confección e coidado da roupa”, determinan as seguintes conclusións
en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 47 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 33 minutos).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades de 45 a 64 anos.
Os homes dedican máis tempo si pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 50
minutos) ou de 5 ou máis membros (46 minutos), e destacan os que teñen 65 ou máis anos.
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As mulleres dedican a maior parte do seu tempo nos fogares de 1 membro (1 hora e 47
minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 39 minutos), e con notable participación das
mulleres desde os 45 anos ata os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 49 minutos) e nos fogares unipersoais (1
hora e 47 minutos), realizadas por persoas de 45 a 64 anos.
Os homes dedican máis tempo nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1
hora e 50 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora e 30 minutos),
con maior relevancia para os homes de 65 ou máis anos. As mulleres dedican máis tempo
noutros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 50 minutos), cunha dedicación media de 1
hora e 47 minutos nos fogares unipersoais, destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, de menos de 1.000 euros mensuais (1 hora e 41 minutos). Resulta máis cotiá
nas persoas de 45 a 64 anos.
Esta situación coincide na súa totalidade cos datos desagregados por sexos. Os homes
que máis tempo dedican son os homes con menor salario (1 hora e 50 minutos), sobre todo se
teñen de 65 ou máis anos. As mulleres con menor nivel de ingresos son as que dedican máis
tempo, cunha media de 1 hora e 41 minutos, e con idades de 45 a 64 anos, xeralmente .
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas tanto en
municipios que son capital de provincia (1 hora e 26 minutos) como no resto de municipios (1
hora e 25 minutos) as que dedican máis tempo a estas actividades, e por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Non se detectaron notables variacións nos datos considerados por sexos: no caso dos
homes, dedicándolle 42 minutos a estas tarefas nos municipios que non son capitais de
provincia. Por grupos de idade, destacan sobre todo si teñen 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, as mulleres localizadas nas capitais de provincia invisten 1 hora
e 26 minutos, e as mulleres do resto de municipios dedícanlle un tempo de 1 hora e 27
minutos, destacando as mulleres de 45 a 64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un nivel de
estudos de formación básica ou sen estudos (1 hora e 38 minutos). Por idades, destacan as
persoas de 45 a 64 anos.
Os homes con nivel de estudos básicos o usen estudos dedican un tempo medio de 1
hora e 50 minutos, destacando os homes de 45 a 64 anos.
As mulleres con nivel de estudos básicos ou sen estudos dedican un tempo medio de 1
hora e 38 minutos, destacando as mulleres con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (1 hora e 51 minutos) e as persoas casadas (1 hora
e 27 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, as persoas de 45 a 64 anos.
Os homes separados ou divorciados dedican 1 hora e 30 minutos, destacando os
homes de 45 a 64 anos.
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As mulleres viúvas están a ser as que dedican máis tempo (1 hora e 51 minutos),
seguidas das mulleres casadas que dedican 1 hora e 29 minutos, destacando as mulleres de
65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas (1 hora e 51 minutos) son as que dedican máis tempo,
destacando as persoas de menos de 45 a 64 anos, mentres que os estudantes e os ocupados,
son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes que máis tempo medio dedican son os homes que están realizando as
tarefas do fogar, cun total de 1 hora e 50 minutos. Os homes ocupados e os xubilados ou
pensionistas son os que dedican menos tempo.
As mulleres que están a dedicar máis tempo son as mulleres xubiladas ou pensionistas
(1 hora e 53 minutos), seguidas das mulleres paradas (1 hora e 24 minutos). Son as mulleres
ocupadas e as estudantes as que dedican menos tempo. Destacan, por tempo medio de
dedicación, as mulleres de 45 a 64 anos.
ACTIVIDADES GRUPO 34: XARDINERÍA E COIDADO DE ANIMAIS
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 34 “Xardinería e coidado de animais” permítenos
sacar as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 27 minutos) e nos fogares de 3 membros (2 horas e
15 minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con 65 anos ou
máis. Os datos desagregados por sexos non presentan variacións sobre os comentados.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (2 horas e 24 minutos) e nos “outros fogares con
nenos dependentes” (2 horas e 15 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 64 anos, e por persoas de 65 anos e máis.
x No caso dos homes son aqueles con idades comprendidas entre os 25 e 44 anos os
que máis tempo dedican a esta actividade con 3 horas e 36 minutos. No caso das mulleres
destacan aquelas con idades entre 45 e 64 anos con 1 hora e 59 minutos de media.
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x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos de 1000 euros mensuais (2 horas e 3 minutos), ao non dispor de flexibilidade
económico-financeira para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de tarefas. Esta
situación coincide nos datos desagregados por sexos. As idades destas persoas abarcan
desde 45 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á xardinería e coidado de animais (1
hora e 49 minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes do resto dos municipios empregan nesta actividade 2 horas e 26 minutos de
media, mentres que as mulleres dedican unha hora e 49 minutos.
x Por nivel de estudos alcanzado, emprégase máis tempo, cando se ten un menor nivel
de estudos (2 horas e 22 minutos), feito que coincide coa situación detectada en función do
nivel de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a máis de 65 anos.
Esta situación non presenta variacións na desagregación dos datos por sexos, se ben, no caso
dos homes, aqueles con idades de 65 ou máis anos están a dedicar moito tempo nestas
tarefas (3 horas e 2 minutos).
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 19 minutos) e as persoas casadas (2
horas e 13 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
están comprendidas desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos. Por sexos, non se aprecian
matizacións importantes, e o único destacable é o tempo elevado que dedican a estos labores
os homes casados menores de 25 anos con 3 horas e 30 minutos. No caso das mulleres
destacan as viúvas con idades comprendidas entre 45 e 64 anos (2 horas e 30 minutos)
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están noutra situación diferente ás expresadas na táboa son as que dedican máis
tempo (3 horas), seguido do colectivo dos xubilados ou pensionistas (2 horas e 37 minutos),
destacando os grupos de idade desde 25 ata 64 anos, mentres que os estudantes, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de actividades (46 minutos).
Os homes que se atopan noutras situacións non especificadas son os que empregan
máis tempo nestos labores, sobre todo si teñen idades de 65 ou máis anos con 7 horas e 50
minutos. No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (2
horas e 9 minutos) e aquelas que están noutra situación non especificada (2 horas e 10
minutos) son as que dedican máis tempo á xardinería e coidado de animais, sobre todo con
idades que van desde os 45 aos 64 anos, mentres que as mulleres estudantes (39 minutos) ou
as que realizan tarefas de voluntariado social (0 minutos) son as que menos se ocupan destas
tarefas.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 34 “Xardinería e coidado de animais”, determinan as seguintes
conclusións:
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x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 33 minutos) e nos fogares de 3 membros (2 horas e
23 minutos), coincidindo cos datos desagregados por sexos. As persoas que realizan estas
actividades son persoas con idades comprendidas entre os 45 e os 65 anos ou máis, sendo
necesario precisar que, no caso dos homes, destacan os que teñen 65 ou máis anos,
chegando a empregar os que pertencen a fogares de 3 membros nesta actividade unhas 4
horas e 38 minutos.
No caso das mulleres destacan aquelas que pertencen a fogares de 5 ou máis
membros con idades superiores aos 65 anos, dedicando a esta actividade 2 horas e 47
minutos de media diaria.
x Por tipo de fogar no que viven, empregan máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 33 minutos)” e nos “outros fogares sen
nenos dependentes” (2 horas e 13 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 ou máis anos. Compre facer matizacións á hora de explicar os datos
desagregados por sexos.
No caso dos homes, destacan os tempos elevados que empregan nesta actividade as
persoas de 25 a 44 anos que pertencen a “outros fogares con nenos dependentes” con 5 horas
e 10 minutos. No caso das mulleres, o segundo grupo dos representados na táboa que máis
tempo dedica na xardinería e coidado de animais, son os formados por 2 adultos sen nenos
dependentes destacando os valores das persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 44
anos (6 horas e 10 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.000 e 1.499 euros mensuais (2 horas e 17 minutos). As idades destas persoas
abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
Os homes dos fogares que ingresan entre 1.000 e 1.499 euros son os que máis tempo
dedican a esta actividade (2 horas e 46 minutos), sendo tamén as mulleres deste mesmo grupo
as que máis tempo ocupan na xardinería e coidado de animais (1 hora e 55 minutos).
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á xardinería e coidado de animais (2
horas e 7 minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos. Os homes que
pertencen a estes municipios empregan 2 horas e 23 minutos nesta tarefa mentres que as
mulleres dedican 1 hora e 54 minutos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os grupos que máis tempo dedican son os analfabetos
ou persoas sen estudos (2 horas e 19 minutos) e os de formación profesional superior (3 horas
e 26 minutos). Por idades, destacan as persoas desde 25 anos a máis de 65 anos.
No caso dos homes, os valores son moi similares aos expostos anteriormente sendo os
de formación profesional superior os que máis tempo dedican (3 horas e 26 minutos), e no
caso das mulleres, destaca o tempo elevado que
ocupan na xardinería e coidado de
animais as da primeira etapa da educación secundaria con 1 hora e 42 minutos.
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x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 35 minutos), son as que empregan unha
maior cantidade de tempo nestas tarefas, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 45 anos ata máis de 65 anos.
Os homes separados ou divorciados, con idades que abarcan desde os 25 ata os 44
anos, son os que están a dedicar máis tempo con 3 horas e 15 minutos. Pola contra, as
mulleres viúvas, son as que empregan máis tempo, sobre todo con idades comprendidas entre
45 e 64 anos (3 horas e 3 minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están en paro son as que dedican máis tempo (3 horas e 29 minutos), seguido do
colectivo dos xubilados ou pensionistas (2 horas e 37 minutos), destacando os grupos de idade
desde 45 ata 64 anos, mentres que os estudantes (57 minutos) e os ocupados (1 hora e 4
minutos), son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de labores.
Os homes que se atopan en situación de paro son os que empregan máis tempo,
sobre todo si teñen idades que van dos 45 aos 64 anos (5 horas e 47 minutos). Os homes
ocupados (1 hora e 6 minutos) e os que están noutra situación diferente ás expresadas na
táboa (1 hora) son os que dedican menos tempo. No caso das mulleres, as xubiladas e
pensionistas son as que ocupan máis tempo na xardinería e no coidado de animais, sobre todo
con idades que van desde os 45 os 65 ou máis anos (2 horas e 34 minutos).
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 34 “Xardinería e coidado de animais”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (2 horas e 9 minutos) e nos fogares de 3 membros (2 horas e 5
minutos).
No caso dos homes destaca o tempo empregado por aqueles que pertencen a fogares
de 4 membros (3 horas e 36 minutos). No caso das mulleres, dedican moito tempo a esta
actividade aquelas que pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 34 minutos). As persoas
que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas entre os 45
e os 65
ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (2 horas e 22 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 57 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 45 e 64 anos e de 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan aqueles que pertencen a outros fogares sen nenos
dependentes de 65 ou máis anos dedicando á xardinería e coidado de animais 4 horas e 14
minutos. No caso das mulleres as que pertencen a fogares de 2 adultos sen nenos
dependentes, con idades entre 45 e 64 anos, son as que máis tempo empregan nestas
actividades (2 horas e 28 minutos).
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Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (2 horas e 10 minutos), ao non dispor de flexibilidade económico-financeira
para poder pagar a unha persoa que realice este tipo de
tarefas. As mulleres que
pertencen a fogares que ingresan entre 1.500 e 1.999 euros son as que máis tempo ocupan
nesta actividade (1 hora e 46 minutos).
No caso dos homes destacan os que pertencen a fogares que ingresan entre 1.500 e
1.999 euros de máis de 65 anos empregando nesta actividade 3 horas e 42 minutos. As idades
destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo os labores do fogar (1 hora e 57
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos. No caso dos homes,
destaca o intervalo de idade que abarca aos homes de 65 ou máis anos (3 horas e 4 minutos),
e no caso das mulleres, aquelas cuxas idades están comprendidas entre os 45 e 64 anos (1
hora e 39 minutos).
x Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos ou sen estudos son os que máis tempo
empregan na realización desta actividade con 2 horas e 10 minutos de media diaria situándose
os universitarios no segundo lugar por orde de importancia (2 horas e 1 minuto).
Na desagregación por sexos compre destacar que no caso dos homes os que reciben
educación secundaria ocupan moito tempo nestas tarefas (2 horas e 6 minutos) mentres que
as mulleres universitarias son as que máis tempo empregan en actividades de xardinería e
coidado de animais (2 horas e 1 minuto). Por idades, destacan as persoas desde 25 anos a 65
ou máis anos. No caso dos homes destacan os homes de 65 ou máis anos e, no caso das
mulleres, aquelas con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 20 minutos) e as viúvas (1 hora e 18
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 45 anos ata máis de 65 anos.
No caso dos homes destaca o tempo que empregan nestos labores os casados de 65
ou máis anos (3 horas e 10 minutos). No caso das mulleres as que máis tempo dedican tamén
son as casadas que teñen máis de 65 anos (1 hora e 44 minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están noutras situacións diferentes ás expresadas son as que dedican máis tempo
(2 horas e 50 minutos), seguido do colectivo dos xubilados e pensionistas (2 horas e 16
minutos), destacando os grupos de idade desde os 45 os 64 anos, mentres que os estudantes
(49 minutos), son os que menos tempo están a dedicar neste tipo de tarefas.
Os homes de 25 a 44 anos que están parados (2 horas e 10 minutos) e os xubilados ou
pensionistas maiores de 65 anos (3 horas e 4 minutos), son os que empregan máis tempo
nestos labores. No caso
das mulleres, as que están noutra situación diferente ás da
táboa que teñen entre 45 e 64 anos (2 horas e 50 minutos) e as paradas menores
de 25
anos (2 horas e 10 minutos) son as máis preocupadas pola xardinería.
OURENSE
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Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 34 “Xardinería e coidado de animais”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (3 horas e 1 minuto) e nos fogares de 2 membros (2 horas e 22
minutos), coincidindo cos datos desagregados para os homes, pois no caso das mulleres,
dedican máis tempo as que pertencen a fogares de 3 membros (2 horas e 10 minutos).
As persoas que realizan estas actividades son aquelas con idades comprendidas entre
os 25 e os 65 ou máis anos, sendo necesario precisar que, no caso dos homes, destaca o
tempo que empregan nesta
actividade os que pertencen a fogares de 5 membros e teñen
entre 25 e 44 anos (7 horas e 51 segundos), e no caso das mulleres as que pertencen a
fogares de 3 membros e teñen entre 45 e 64 anos (2 horas e 39 minutos).
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (3 horas e 7 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (2 horas e 24 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre menos de 25 e os 65 ou máis anos.
No caso dos homes, os que máis tempo dedican son os dos outros fogares sen nenos
dependentes que teñen entre 25 e 44 anos (6 horas e 54 minutos). No caso das mulleres
destacan os valores das que pertencen a fogares de 2 adultos con nenos dependentes e teñen
entre 45 e 64 anos (5 horas e 30 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben entre 1.000 e 1.499 euros (3 horas e 19 minutos), No caso das mulleres acadan
tamén certa importancia aquelas cuns ingresos maiores a 2.000 euros (1 hora e 59 minutos) e
no caso dos homes os que pertencen a fogares que ingresan entre 1.500 e 1.999 euros (3
horas e 5 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 45 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á xardinería e coidado de animais (2
horas e 35 minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 65 ou máis anos.
Tanto no caso dos homes como no das mulleres os que empregan máis tempo nestas
tarefas son aqueles que teñen 65 ou máis anos, (3 horas e 22 minutos) no caso dos homes e
(2 horas e 14 minutos) no das mulleres.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (3 horas e 31 minutos). Por idades, acadan valores elevados as persoas desde 45
anos a 65 ou máis anos.
Destacan os homes de 65 ou máis anos aínda que os homes analfabetos que teñen
entre 25 e 44 anos empregan 8 horas e 7 minutos nestas tarefas. As mulleres sen estudos,
con idades comprendidas entre 45 e 64 anos están a dedicar moito tempo a este tipo de
actividades (2 horas e 41 minutos).
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x Por estado civil, as persoas solteiras (3 horas e 6 minutos) e as viúvas (2 horas e 26
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 45 anos ata máis de 65 anos.
Por sexos, existen variacións bastante salientables ocupando moito tempo nestas
actividades os homes solteiros (3 horas e 26 minutos), destacando no caso das mulleres, que
son as viúvas as máis ocupadas
na xardinería e no coidado de animais (2 horas e 28
minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están nunha situación diferente ás reflectidas na táboa son as que dedican máis
tempo con 4 horas e 52 minutos, seguido do colectivo dos xubilados e pensionistas (3 horas e
6 minutos). Por grupos de idade destacan aqueles con idades comprendidas entre 25 anos ata
os 65 ou máis anos. Os estudantes e os ocupados, son os que menos tempo están a dedicar a
este tipo de tarefas.
No caso dos homes destacan os que se atopan noutras situacións empregando nesta
actividade 4 horas e 52 minutos, no caso das mulleres son as xubiladas as que máis tempo
dedican (2 horas e 17 minutos)
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 34 “Xardinería e coidado de animais”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (2 horas e 23 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (2 horas e
21 minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 45 e os 65 ou máis anos.
No caso dos homes destacan os fogares de un membro que empregan nesta
actividade 2 horas e 55 minutos, no caso das mulleres estes mesmos fogares empregan 2
horas e 3 minutos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (2 horas
e 23 minutos) e naqueles caracterizados como “outros fogares sen nenos dependentes” (2
horas e 21 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 45 e os 65 ou
máis anos.
Os homes dos fogares unipersoais empregan nesta actividade 2 horas e 55 minutos,
mentres que as mulleres dos outros fogares sen nenos dependentes son as que máis tempo
dedican á xardinería con 2 horas e 7 minutos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.000 e 1.499 euros (2 horas e 7 minutos), ocupando moito tempo nestas
tarefas tamén os membros dos fogares de 2.000 euros e máis (2 horas e 4 minutos).
No caso dos homes os que máis tempo dedican á xardinería e coidado de animais son
aqueles que pertencen a fogares de 1.000 a 1.499 euros (2 horas e 31 minutos) e as mulleres
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que perciben menos de 1000 euros dedican 1 hora e 50 minutos de media. As idades destas
persoas abarcan desde 45 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á xardinería e coidado de animais (1
hora e 59 minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
Os homes do resto de municipios empregan nesta actividade 2 horas e 15 minutos
destacando aqueles con idades comprendidas entre 45 e máis de 65 anos. Pero no referente
ás mulleres son as que viven en capitais de provincia as que máis tempo ocupan na xardinería
e coidado de animais con 2 horas e 2 minutos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os que máis tempo dedican son os analfabetos (2
horas e 14 minutos) e os da primeira etapa de educación secundaria (2 horas e 5 minutos). Por
idades, destacan as persoas desde 25 anos a 65 ou máis anos.
Acadan moita importancia aquí os homes da primeira etapa de educación secundaria
empregando nesta actividade 2 horas e 23
minutos e, no caso das mulleres sen estudos
con idades
comprendidas entre 45 e 64 anos son as que están a dedicar máis tempo
nestos labores (2 horas e 10 minutos).
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 25 minutos) e as casadas (2 horas e 12
minutos) son as que están a empregar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 45 anos ata máis de 65 anos.
Os homes viúvos son os que máis tempo dedican a esta actividade (3 horas e 8
minutos) sobre todo os maiores de 65 anos, destacando no caso das mulleres tamén as viúvas
(2 horas e 11 minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo (2 horas e 35 minutos),
seguido do colectivo dos que realizan tarefas do seu fogar (2 horas e 21 minutos), destacando
os grupos de idade desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos, mentres que os estudantes, son
os que menos tempo empregan neste tipo de tarefas (42 minutos).
No caso dos homes non existen diferenzas importantes pero son as mulleres que
realizan as tarefas do fogar, as que máis tempo ocupan na xardinería e no coidado de animais
(2 horas e 21 minutos).
ACTIVIDADES GRUPO 35: CONSTRUCIÓN E REPARACIÓNS
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
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Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 35 “Construción e reparacións” permítenos sacar
as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 48 minutos) e nos fogares de 2 membros (1 hora e 45
minutos).
No caso dos homes, os fogares de 5 membros son os que máis tempo dedican (1 hora
e 59 minutos) pero no caso das mulleres as que máis tempo ocupan nestas tarefas son as que
pertencen a fogares de 4 membros (1 hora e 6 minutos). As persoas que máis tempo
empreñan na construción e reparacións son persoas con idades comprendidas entre os 25 e os
65 anos ou máis.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 23 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 45 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 ou máis anos.
Os homes de outros fogares con nenos dependentes son os que máis tempo empregan
nesta actividade (2 horas e 24 minutos), destacando os que teñen máis de 65 anos. No caso
das mulleres tamén son as de outros fogares con nenos dependentes as que máis se ocupan
desta actividade (2 horas e 15 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (1 hora e 41 minutos).
Esta situación coincide nos datos desagregados por sexos no caso dos homes
empregando os que gañan menos de 1.000 euros 2 horas e 2 minutos nesta actividade.Non
obstante, son as mulleres que perciben entre 1.500 e 1.999 euros as que máis tempo ocupan
nestas tarefas con
1 hora e 26 minutos. As idades destas persoas abarcan desde 25 anos
ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo á construción e reparacións (2 horas e 6
minutos).
No caso dos homes os que viven en capitais de provincia empregan 2 horas e 21
minutos, destacando os maiores de 65 anos, mentres que no caso das mulleres as que viven
en capitais de provincia empregan 1 hora e 23 minutos.
x Por nivel de estudios alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (1 hora e 49 minutos), feito que coincide coa situación detectada en función do nivel de
ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 25 anos a máis de 65 anos.
No caso dos homes, os analfabetos dedican a esta actividade 2 horas, no referente ás
mulleres son as da primeira etapa de educación secundaria as máis ocupadas en actividades
de construción e reparacións (1 hora e 15 minutos).
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x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 43 minutos) e os separados e
divorciados (1 hora e 39 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas
cuxas idades están comprendidas desde os 45 anos ata os 64 anos.
Destaca o tempo que empregan os homes casados (1 hora e 54 minutos) acadando
valores importantes os que teñen idades comprendidas entre 25 e 64 anos. Entre as mulleres
as casadas son as que presentan os valores máis elevados (51 minutos)
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se atopan noutras situacións diferentes ás expostas na táboa son as que dedican
máis tempo con 2 horas e 54 minutos, seguidas do colectivo dos xubilados e pensionistas (2
horas e 5 minutos), destacando os grupos de idade desde 25 ata 64 anos, mentres que os
estudantes (54 minutos) e os que realizan tarefas do seu fogar (39 minutos), son os que menos
tempo están a dedicar a este tipo de labores.
No caso dos homes os que se atopan noutras situacións son os que máis tempo
empregan (2 horas e 54 minutos) acadando os valores máis elevados os que teñen entre 25 e
44 anos. Non obstante, son as mulleres xubiladas as que máis tempo ocupan nesta actividade
(1 hora e 30 minutos) destacando as maiores de 65 anos.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 35 “Construción e reparacións”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (1 hora e 54 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 12
minutos).
Os homes dos fogares de 2 membros son os que máis tempo empregan (1 hora e 57
minutos), acadando os valores máis elevados os que teñen entre 25 e 64 anos. As mulleres
dos fogares de 2 membros tamén son as que máis tempo empregan (1 hora e 44 minutos)
sendo as que teñen máis de 45 anos as que presentan os valores máis altos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 54 minutos) e nos “outros fogares con nenos dependentes” (1
hora e 22 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 64 anos.
No caso dos homes, destacan os fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora
e 57 minutos) xunto cos outros fogares sen nenos dependentes (1 hora e 27 minutos), e
participando de forma notable os homes de 45 a 64 anos. No caso das mulleres, destacan os
fogares de 2
adultos sen nenos dependentes (1 hora e 44 minutos) e os fogares de 2
adultos con nenos dependentes (15 minutos), e realizan este tipo de traballo, as mulleres con
idades que oscilan desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos mensuais (2 horas e 12 minutos).
Son os homes que gañan menos de 1.000 euros os que máis tempo empregan (2
horas e 19 minutos) acadando os valores máis elevados os que teñen entre 25 e 44 anos. Non
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obstante, son as mulleres que perciben entre 1.500 e 1.999 euros as que máis tempo ocupan
na construción e reparacións (1 hora e 50 minutos) sendo as que teñen entre 45 e 64 anos as
que máis realizan estas tarefas.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á construción e reparacións con 1 hora
e 28 minutos de media diaria, e por idades, destacan as persoas de 25 a 65 ou máis anos.
No caso dos homes, os que máis tempo empregan son os dos municipios que non son
capital de provincia (1 hora e 33 minutos)
destacando o intervalo de idade que abarca
aos homes de 25 a 64 anos, e no caso das mulleres, hai unha participación maioritaria
daquelas que non viven en capitais de provincia (59 minutos) e teñen máis de 65 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os que máis tempo dedican son os que teñen
formación profesional superior (2 horas) seguidos dos analfabetos (1 hora e 57 minutos). Por
idades, destacan as persoas desde 25 a 64 anos.
Os homes de formación profesional superior son os que máis tempo dedican (2 horas)
sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 44 anos. No caso das mulleres, son as
analfabetas (1 hora e 40 minutos) as que máis tempo empregan en actividades de construción
e reparacións, destacando por grupos de idade as que superan os 65 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (1 hora e 50 minutos) e as casadas (1 hora e 27
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 25 ata os 64 anos. No caso das mulleres son as casadas (59 minutos)
as que máis tempo empregan nesta actividade, destacando por grupos de idade as que teñen
entre 45 e 65 ou máis anos. No referente aos homes, os viúvos son os que máis tempo
dedican na construción e reparacións (1 hora e 50 minutos), sobre todo os maiores de 65 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se atopan nunha situación diferente ás expostas (4 horas) e os parados (2 horas)
son as que dedican máis tempo, destacando os grupos de idade desde 25 ata 64 anos,
mentres que os estudantes (51 minutos) e os ocupados (55 minutos), son os que menos tempo
empregan neste tipo de tarefas.
No caso dos homes destaca o tempo que empregan aqueles que se atopan noutras
situacións (4 horas) sendo os que teñen entre 25 e 44 anos os que acadan os valores máis
elevados. Son as mulleres que realizan tarefas do fogar as que máis tempo dedican á
construción e reparacións empregando 1 hora e 16 minutos de media diaria.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 35 “Construción e reparacións”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (2 horas e 47 minutos) e nos fogares de 2 membros (2 horas e 39
minutos).
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Son os homes dos fogares de 4 membros os que máis tempo dedican (3 horas e 3
minutos), sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 65 ou máis anos. No caso
das mulleres, dedican máis tempo as que pertencen a fogares de 4 membros (2 horas e 15
minutos) participando nesta actividade de forma maioritaria aquelas que teñen entre 25 e 44
anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 52 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (2 horas e 39 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 ou máis anos.
No caso dos homes son os membros dos outros fogares con nenos dependentes os
que máis tempo empregan (3 horas e 6 minutos)
destacando por grupos de idade
aqueles que teñen de 25 a 44 anos ou máis de 65 anos. No caso das mulleres, os outros
fogares con nenos
dependentes son os que máis tempo dedican a estas tarefas (2 horas e
15 minutos) participando neste valor de forma maioritaria as que teñen entre 25 e 44
anos.
x Por nivel de ingresos do fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.500 e 1.999 euros (2 horas e 13 minutos). Son os homes dos fogares que
ingresan entre 1.500 e 1.999 euros os que máis tempo dedican (2 horas e 27 minutos). Son as
mulleres deste mesmo grupo as que máis tempo ocupan na construción e reparacións (1 hora
e 46 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos no caso
dos homes e dos 25 aos 44 anos no caso das mulleres.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo á construción e reparacións con 3 horas e
23 minutos de media diaria, e por idades, destacan as persoas de 25 a 64 anos.
Os homes de capitais de provincia dedican 2 horas e 27 minutos mentres que as
mulleres empregan 5 horas. Por grupos de idade destacan os homes que teñen entre 25 e 64
anos, e as mulleres entre 25 e 44 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, as persoas de primeira etapa de educación secundaria
son os que máis tempo dedican a estas actividades (2 horas e 35 minutos) seguidos dos
analfabetos (1 hora e 33 minutos). Por idades, destacan as persoas desde 25 os 65 ou máis
anos.
No caso dos homes os da primeira etapa de educación secundaria son os que máis
tempo empregan (2 horas e 22 minutos). No referente ás mulleres tamén son as da primeira
etapa de educación secundaria as que máis tempo ocupan na construción e reparación (5
horas).
Ademais por grupos de idade destacan os homes de 65 ou máis anos mentres que as
mulleres de 25 a 44 anos son as que teñen unha presenza maioritaria nestas tarefas.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 23 minutos) e as solteiras (38 minutos)
son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas
desde os 25 anos ata máis de 65 anos.
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Entre os homes os que máis tempo dedican son os casados (2 horas e 15 minutos),
destacando tamén que as mulleres casadas empregan 2 horas e 15 minutos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas ocupadas son as que dedican máis tempo (2 horas e 12 minutos), seguido do colectivo
dos xubilados e pensionistas (1 hora e 49 minutos), destacando os grupos de idade desde 25
ata os 64 anos.
No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (30
minutos) e as ocupadas (2 horas e 30 minutos) son as que dedican máis tempo á construción e
reparacións, sobre todo con idades que van desde os 25 ós 44 anos, mentres que no caso dos
homes son os ocupados (2 horas e 7 minutos) e xubilados (1 hora e 49 minutos) os que máis
tempo empregan.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 35 “Construción e reparacións”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (3 horas e 9 minutos) e nos fogares de 2 membros.
No caso dos homes os fogares que máis tempo empregan nestas tarefas son os de 3
membros (3 horas e 59 minutos), e no caso das mulleres os de 4 membros (1 hora e 1 minuto).
As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas entre os 25 e
os 65 ou máis anos, sendo necesario precisar que, no caso dos homes, destacan os que teñen
65 ou máis anos, e no caso das mulleres as que teñen entre 45 e 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (3 horas
e 9 minutos) e nos caracterizados como “outros fogares sen nenos dependentes” (2 horas e 45
minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 65 ou máis anos.
Son os homes dos fogares unipersoais os que máis tempo empregan (3 horas e 9 minutos)
destacando por grupos de idade os maiores de 65 anos. No caso das mulleres son as dos
outros fogares sen nenos dependentes e non as que pertencían a fogares unipersoais as que
máis tempo ocupan nesta actividade (1 hora e 30 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (2 horas e 59 minutos).
No caso dos homes son aqueles que pertencen a fogares que ingresan menos de
1.000 euros os que máis tempo dedican (2 horas e 59 minutos) destacando por grupos de
idade os que teñen entre 25 e 44 anos. Pero no referente ás mulleres, aquelas que perciben
máis de 2.000 euros son as que máis tempo empregan na construción e reparacións (43
minutos)
acadando os valores máis altos as que teñen entre 45 e 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo na construción e reparacións (2 horas e 40
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
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Destacar que os homes de capitais de provincia empregan nesta actividade 3 horas e
20 minutos sendo os maiores de 65 anos os que máis tempo ocupan, mentres que as mulleres
dedican 1 hora e 1 minuto, tendo unha participación maioritaria as que teñen entre 45 e 64
anos.
x
Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos (2 horas e 27 minutos) e os da
segunda etapa de educación secundaria (2 horas e 21 minutos) son os que máis tempo
empregan. Por idades, destacan as persoas desde 25 anos a 65 ou máis anos.
Os homes de educación secundaria (2 horas e 48 minutos) son os que ocupan unha
maior cantidade de tempo nestas tarefas, mentres que no
caso das mulleres destacan as
da primeira etapa de educación secundaria (1 hora e 30 minutos). En ámbolos casos destacan
os valores que acadan as persoas con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 11 minutos) e as solteiras (1 hora e 4
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades superan os
65 anos no caso dos homes e con idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos no caso das
mulleres.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo (2 horas e 49 minutos),
seguidos dos estudantes (1 hora e 30 minutos) e dos que realizan labores do seu fogar (1 hora
e 30 minutos), destacando os grupos de idade desde os 25 ata máis dos 65 anos, mentres que
os parados (50 minutos), son os que menos tempo están a empregar neste tipo de tarefas.
No caso dos homes os que máis tempo ocupan son os xubilados ou pensionistas (2
horas e 49 minutos) destacando por idades os que teñen entre 45 e 65 ou máis anos. Son as
mulleres encargadas de realizar as
tarefas do fogar as que máis tempo dedican á
construción e reparacións (1 hora e 30 minutos), sendo as que teñen entre 45 e 64 anos as que
acadan os valores máis elevados.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 35 “Construción e reparacións”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 38 minutos) seguidos dos fogares de 2 membros (1
hora e 10 minutos).
Os homes que máis tempo ocupan nestas tarefas son os dos fogares de 5 membros (3
horas e 38 minutos), presentando os valores máis altos os que teñen entre 45 e 65 ou máis
anos. Non obstante, son as mulleres dos fogares de 2 membros as que máis tempo dedican a
esta actividade (29 minutos) sendo as maiores de 65 anos as que máis realizan esta tarefa.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (3 horas e 38 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes, realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 45 e os 65 ou
máis anos.
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No caso dos homes os que máis tempo empregan son os que pertencen os outros
fogares con nenos dependentes (3 horas e 38 minutos), Non obstante, son as mulleres dos
fogares de 2 adultos sen nenos dependentes as que máis tempo ocupan nesta actividade con
29 minutos diarios de media. Por grupos de idade destacan os homes entre 45 e 65 ou máis
anos e as mulleres entre 25 e 44 anos ou con máis de 65 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben entre 1.000 e 1.499 euros (1 hora e 41 minutos). Son os homes que ingresan máis de
2.000 euros os que empregan máis tempo en actividades de construción e reparacións (1 hora
e 46 minutos), sendo no caso das mulleres as que perciben de 1.500 a 1.999 euros o grupo
que máis tempo dedica (30 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65
ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo na construción e reparacións (1 hora e 43
minutos), e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
No caso das mulleres, son as que non viven en capitais de provincia as que máis
tempo empregan en actividades de construción e reparación con 22 minutos diarios de media,
mentres que no caso dos homes os que máis tempo ocupan nesta tarefa son os que viven en
capitais de
provincia (1 hora e 43 minutos). Por grupos de idade destacan para
ámbolos sexos os valores que presentan as persoas maiores de 65 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (1 hora e 29 minutos). Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a 65 ou máis
anos.
Os homes analfabetos empregan nesta actividade 2 horas e 16 minutos, mentres que
as mulleres analfabetas empregan 43 minutos. Por grupos de idade destacan os homes entre
45 e 65 ou máis anos e, no caso das mulleres, aquelas con idades comprendidas entre 25 e 44
anos son as que ocupan máis tempo nestas actividades.
x
Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 23 minutos) e os separados e
divorciados (1 hora e 39 minutos) son as que ocupan maior cantidade do seu tempo nestas
tarefas, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas desde os 25 anos ata máis de
65 anos.
Os homes casados ou separados son os que máis tempo dedican (1 hora e 39
minutos), no caso das mulleres as que máis tempo empregan son as casadas (26 minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas e pensionistas son as que dedican máis tempo (2 horas e 14 minutos),
seguido do colectivo dos parados (1 hora e 36 minutos), destacando os grupos de idade desde
os 45 ata máis de 65 anos, mentres que os estudantes (0 minutos) e os que realizan tarefas
do fogar (10 minutos), son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de actividades.
No caso dos homes os que máis tempo empregan na construción e reparacións son os
xubilados ou pensionistas con 2 horas e 17 minutos, destacando aqueles con idades
comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos. No caso das mulleres as xubiladas ou pensionistas
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son tamén as que máis tempo empregan nestas tarefas (1 hora e 30 minutos), sendo as
maiores de 65 anos as que presentan os valores máis altos.
ACTIVIDADES GRUPO 36: COMPRAS E SERVIZOS
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 36 “Compras e servizos” permítenos sacar as
seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 7 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 2
minutos).
No caso dos homes presentan tamén valores elevados aqueles fogares formados por 1
membro con 1 hora e 2 minutos de media diaria. No caso das mulleres son as que pertencen a
fogares de 4 membros as que máis tempo empregan (1 hora e 8 minutos). As persoas que
máis tempo dedican a estas actividades son persoas que teñen entre 25 e 65 anos ou máis.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 4 minutos) e nos fogares de 1 adulto con nenos dependentes (1
hora e 4 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 65 ou
máis anos.
No caso dos homes son os membros dos outros fogares con nenos dependentes os
que máis tempo dedican ás compras e servizos (1 hora e 4 minutos), mentres que no caso das
mulleres son aquelas que viven en fogares de 1 adulto con nenos dependentes as máis
ocupadas nestas tarefas (1 hora e 12 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben 2.000 ou máis euros (1 hora e 4 minutos).
Os homes dos fogares que ingresan máis de 2.000 euros empregan nesta actividade 1
hora e 8 minutos; por outra banda, as mulleres que ingresan máis de 2.000 euros dedican 1
hora e 2 minutos. As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ás compras e servizos (1 hora e 3
minutos).
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Os homes dos municipios que son capital de provincia ocupan nas compras e servizos
59 minutos, mentres que as mulleres empregan 1 hora e 4 minutos de media diaria. Por idades,
destacan as persoas de 25 a 65 ou máis anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (1 hora e 3 minutos), feito que non coincide coa situación detectada en función do nivel
de ingresos do fogar.
Os homes analfabetos son os que máis tempo dedican (1 hora e 2 minutos), no caso
das mulleres tamén son as analfabetas as que máis tempo ocupan nestas tarefas (1 hora e 4
minutos). Por idades, destacan as persoas desde menos de 25 a 44 anos, se ben, no caso dos
homes, aqueles con idades de 65 ou máis anos están a dedicar moito tempo a estos labores.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora) e as persoas viúvas (57 minutos) son as
que están a dedicar máis tempo.
No caso dos homes son os solteiros os que máis tempo empreñan nestas tarefas (1
hora e 5 minutos). No caso das mulleres, as casadas son as que máis tempo dedican a estas
actividades (1 hora e 3 minutos). Tanto no caso dos homes como das mulleres destacan as
persoas con idades comprendidas entre 45 e 64 anos.
Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, os
estudantes son os que dedican máis tempo ás compras e servizos (1 hora e 15 minutos),
seguido do colectivo dos parados (1 hora e 10 minutos), destacando os grupos de idade desde
menos de 25 ata 64 anos, mentres que os ocupados (52 minutos) e os que se topan noutra
situación diferente ás da táboa (52 minutos), son os que menos tempo están a dedicar a este
tipo de actividades.
Os homes estudantes son os que máis tempo ocupan nestos labores,sobre todo se
teñen idades de 25 ou menos anos con 1 hora e 18 minutos. No caso das mulleres, as que se
atopan noutra situación diferente ás especificadas son as que empregan máis tempo nas
compras e servizos (1 hora e 21 minutos), sobre todo aquelas con idades que van desde os 45
ós 65 ou máis anos.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 36 “Compras e servizos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 8 minutos).
Son os homes dos fogares de 5 ou máis membros os que máis tempo ocupan nestas
tarefas (1 hora e 5 minutos),e pola contra, no caso das mulleres, son aquelas que pertencen a
fogares de 1 membro (1 hora e 15 minutos). As persoas que realizan estas actividades son
persoas con idades comprendidas entre menos de 25 e os 65 ou máis anos, sendo necesario
precisar que, no caso das mulleres destacan aquelas con idades comprendidas entre os 45 e
os 65 ou máis anos.
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x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (1 hora e 13 minutos) e nos fogares unipersoais (1
hora e 5 minutos), sendo tamén elevados os valores que acadan os fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 5 minutos). Estas actividades realízanas persoas con idades
comprendidas entre menos de 25 e os 65 ou máis anos.
x No caso dos homes, destacan os tempos elevados que empregan nesta actividade as
persoas que pertencen a “outros fogares con nenos dependentes” con 1 hora e 12 minutos,
acadando moita importancia por grupos de idade os menores de 25 anos. No referente ás
mulleres, aquelas que pertencen a fogares de 2 adultos con nenos dependentes son as que
máis tempo empregan nestas tarefas (1 hora e 18 minutos), destacando por grupos de idade
as menores de 25 anos, e as que teñen entre 45 e 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.000 e 1.499 euros (1 hora e 6 minutos).
No caso dos homes o grupo da táboa que máis tempo ocupa nas compras e servizos
son aqueles que ingresan de 1.000 a 1.499 euros (1
hora e 2 minutos). Son as mulleres dos
fogares que ingresan menos de 1000 euros as que máis tempo dedican ás compras e servizos
(1 hora e 10 minutos) As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ás compras e servizos (1 hora e 5
minutos).
No caso dos homes son os que pertencen a municipios que non son capital de
provincia os que máis tempo ocupan nas compras e servizos (52 minutos) destacando por
grupos de idade os valores dos que teñen menos de 25 anos ou entre 45 e 64 anos. As
mulleres das capitais de provincia dedican a estas tarefas 1 hora e 10 minutos de media diaria.
x Por nivel de estudos alcanzado, os grupos que máis tempo dedican son os da primeira
etapa de educación secundaria (1 hora e 6 minutos), os analfabetos (1 hora e 3 minutos), e os
de formación profesional superior (1 hora e 3 minutos). Por idades, destacan as persoas
menores de 25 anos e aqueles que teñen entre 45 e 65 ou máis anos.
Os homes de formación profesional superior son os que máis tempo empregan nestas
actividades (1 hora e 3 minutos),e no caso das mulleres, destaca o tempo elevado que ocupan
nas compras e servizos as analfabetas con 1 hora e 11 minutos.
x Por estado civil, as persoas viúvas con 1 hora e 14 minutos de media diaria, son as que
están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas desde os
45 anos ata máis de 65 anos.
Os homes solteiros son os que están a empregar máis tempo nestas tarefas (55
minutos). Pola contra, as mulleres viúvas (1 hora e 21 minutos), son as que dedican máis
tempo ás compras e servizos, sobre todo con idades comprendidas entre 45 e os 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están noutra situación non expresada na táboa son as que dedican máis tempo (1
hora e 22 minutos), seguido do colectivo dos parados (1 hora e 12 minutos), destacando os
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grupos de idade desde 25 ata 65 ou máis anos, mentres que os ocupados (51 minutos), son os
que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes estudantes son os que empregan máis tempo nestos labores (1 hora),
sobre todo si son menores de 25 anos. No caso das mulleres, aquelas que se atopan noutra
situación diferente ás expresadas na táboa son as que máis tempo empregan nas compras e
servizos (1 hora e 55 minutos), sobre todo aquelas con idades entre 45 e 65 ou máis anos.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 36 “Compras e servizos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 1 minuto).
No caso dos os homes, son os que pertencen a fogares de 3 membros os que máis
tempo empregan nas compras e servizos (1 hora e 16 minutos), no caso das mulleres, dedican
moito tempo a esta actividade aquelas que pertencen a fogares de 2 membros (1 hora e 17
minutos). As persoas que realizan estas tarefas son persoas con idades comprendidas entre os
45 e os 65 ou máis anos, sendo necesario precisar que, no caso das mulleres, destacan as que
teñen entre 45 e 64 anos, e no caso dos homes, a parte do intervalo xa considerado, tamén
teñen unha notable participación aqueles cuxa idade é de 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 2 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (1 hora e 1 minuto), realizadas por persoas con idades comprendidas entre
os 45 e 64 anos e de 65 ou máis anos.
Os homes dos “outros fogares sen nenos dependentes” empregan nesta tarefa 1 hora
e 17 minutos, mentres que no caso das mulleres as que máis tempo dedican ás compras e
servizos son as que pertencen a fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora e 20
minutos).
x Por nivel de ingresos do fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.000 e 1.499 euros (1 hora e 1 minuto).
Os homes que ingresan menos de 1.000 euros son as que máis tempo ocupan nesta
actividade (1 hora e 7 minutos). No caso das mulleres as que pertencen a fogares cun nivel de
ingresos entre 1.500 e 1.999 euros son as que máis tempo dedican ás compras e servizos (1
hora e 2 minutos). As idades destas persoas abarcan desde menos de 25 anos ata 65 ou máis
anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo nas compras e servizos con 59
minutos de media diaria, e por idades, destacan as persoas menores de 25 anos e as de 65 ou
máis anos.
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Os homes dos municipios que non son capital de provincia dedican 1 hora e 6 minutos
a estas actividades, mentres que as mulleres destes mesmos municipios empregan 55
minutos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos son os que máis tempo ocupan na
realización desta actividade (1 hora e 5 minutos) situándose os da primeira etapa de educación
secundaria no segundo lugar por orde de importancia (1 minuto).
No caso dos homes os que máis tempo ocupan nestas tarefas son os analfabetos (1
hora e 17 minutos) mentres que as mulleres universitarias son as que máis tempo dedican ás
compras e servizos (58 minutos). Por idades, destacan os homes desde 45 anos a 65 ou máis
anos e as mulleres maiores de 65 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (59 minutos) e viúvas (1 hora e 8 minutos) son as
que están a dedicar máis tempo.
Os homes viúvos son os que máis tempo dedican ás compras e servizos (1 hora e 30
minutos) sendo os maiores de 65 anos o grupo máis importante. No caso das mulleres, son
tamén as viúvas as que máis tempo empregan nesta actividade (1 hora e 6 minutos), obtendo
os valores máis elevados aquelas con idades comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, os
xubilados ou pensionistas son os que dedican máis tempo (1 hora e 7 minutos), seguido do
colectivo dos estudantes (1 hora e 3 minutos), destacando os grupos de idade desde os 25 ós
65 ou máis anos, mentres que os que están noutras situacións, son os que menos tempo están
a dedicar a este tipo de tarefas (20 minutos).
Os homes que están parados, son os que empregan máis tempo nestos labores (1
hora e 23 minutos) sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 64 anos. No caso
das mulleres, as que realizan as tarefas do fogar son as máis ocupadas nas compras e
servizos empregando 1 hora e 1 minuto de media diaria, destacando por idades aquelas que
teñen entre 45 e 65 ou máis anos
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 36 “Compras e servizos”, determinan as seguintes conclusións:
Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 17 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 3
minutos).
Os homes dos fogares de 4 membros empregan 2 horas e 5 minutos, mentres que as
mulleres empregan 1 hora e 1 minuto nestas tarefas.
As persoas que realizan estas actividades son aquelas con idades comprendidas entre
os 25 e os 65 ou máis anos, sendo necesario precisar que, no caso dos homes, destacan os
que teñen 65 ou máis anos aínda que aqueles que teñen menos de 25 anos tamén presentan
un valor bastante elevado, e no caso das mulleres, aquelas con idades comprendidas entre os
25 e os 64 anos.
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x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 10 minutos) e naqueles caracterizados como “outros fogares sen
nenos dependentes” (1 hora e 2 minutos) por persoas con idades comprendidas entre os 45 e
os 64 anos ou menores de 25 anos.
Os homes dos “outros fogares con nenos dependentes” son os que empregan unha
maior parte do seu tempo nas compras e servizos (1 hora e 21 minutos) sobre todo aqueles
con idades comprendidas entre menos de 25 e 44 anos. Son as mulleres dos fogares de 2
adultos con
nenos dependentes as que máis tempo ocupan nas compras e servizos (1 hora
e 6 minutos).
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben 2.000 euros e máis (1 hora e 19 minutos).
No caso dos homes aqueles que pertencen a fogares que ingresan máis de 2.000
euros son os que máis tempo empregan nas compras e servizos (1 hora e 44 minutos),
destacando por grupos de idade os menores de 25 anos. As mulleres dos fogares de máis de
2.000 euros tamén son as que máis tempo dedican a estas tarefas (1 hora e 6 minutos), sobre
todo aquelas con idades entre menos de 25 e 64 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás compras e servizos (1 hora e 4
minutos).
Son os homes do resto de municipios os que máis tempo empregan nas compras e
servizos (1 hora e 19 minutos); no caso das mulleres, as que pertencen a municipios que non
son capital de provincia son as que máis tempo dedican a estas tarefas (57 minutos). Por
idades, destacan as persoas menores de 25 anos tanto no caso dos homes como no das
mulleres.
x
Por nivel de estudos alcanzado, os que máis tempo dedican son os da segunda etapa
de educación secundaria (1 hora e 9 minutos) seguidos dos de formación profesional superior
(1 hora e 5 minutos).
No caso dos homes os da segunda etapa de educación secundaria son os que máis
tempo dedican ás compras e servizos (1 hora e 35 minutos), mentres que no caso das mulleres
as de formación profesional superior son as que máis tempo empregan nestas actividades (1
hora e 29 minutos). Por idades, destacan as persoas menores de 65 anos.
x Por estado civil, as persoas solteiras (1 hora e 9 minutos) e os casados (1 hora) son as
que están a dedicar máis tempo.
Os homes solteiros empregan 1 hora e 25 minutos diarios de media, pola contra, as
mulleres solteiras dedican a esta actividade 57 minutos. Por grupos de idade destacan no caso
dos homes as persoas menores de 25 anos, e no das mulleres as que teñen entre 25 e 64
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, os
estudantes son os que dedican máis tempo con 1 hora e 41 minutos, seguido do colectivo dos
parados con 1 hora e 29 minutos.
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Os homes estudantes empregan 2 horas e 15 minutos nas compras e servizos, sendo
os menores de 25 anos o grupo de idade que ten aquí unha maior participación. No caso das
mulleres as que máis tempo dedican a estas tarefas son as paradas (1 hora e 34 minutos)
sobre todo aquelas con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 36 “Compras e servizos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 4 membros (1 hora e 7 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 2
minutos).
Son os homes dos fogares de un membro os que máis tempo ocupan nas compras e
servizos (1 hora e 31 minutos), sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 44
anos e de máis de 65 anos. No caso das mulleres, son as que pertencen a fogares de 4
membros as que máis tempo empregan nestas tarefas (1 hora e 10 minutos) destacando
aquelas que teñen entre 25 e 44 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 1 adulto con
nenos dependentes (1 hora e 28 minutos) e naqueles caracterizados como “outros fogares sen
nenos dependentes” (1 hora e 9 minutos).
Os homes dos fogares unipersoais son os que máis tempo dedican ás compras e
servizos con 1 hora e 31 minutos destacando aqueles que teñen entre 25 e 44 anos. No caso
das mulleres as que pertencen a fogares de 1 adulto con nenos dependentes son os que máis
tempo empregan nestas actividades (1 hora e 28 minutos), presentando os valores máis
elevados as que teñen menos de 25 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan 2.000 euros ou máis (1 hora e 11 minutos), ocupando moito tempo nestas tarefas
tamén os membros dos fogares de menos de 1.000 euros (1 hora e 3 minutos).
Os homes dos fogares que ingresan máis de 2.000 euros, así como os que pertencen a
fogares que ingresan menos de 1.000 euros son os que máis tempo empregan nestas tarefas
(1 hora e 8 minutos), destacando por grupos de idade os menores de 44 anos. No caso das
mulleres, as que máis tempo dedican ás compras e servizos son as dos fogares de máis de
2.000 euros (1 hora e 13 minutos), sendo os valores moi similares para tódolos grupos de
idade.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ás compras e servizos (1 hora e 23
minutos).
Os homes de capitais de provincia empregan nestas tarefas (1 hora e 35 minutos),
destacando por grupos de idade aqueles que teñen entre 25 e 44 anos ou máis de 65 anos. As
mulleres das capitais dedican a estas actividades 1 hora e 15 minutos de media diaria.
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x Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos e os que teñen educación universitaria
son os que máis tempo empregan nestas actividades con 1 hora e 6 minutos.
No caso dos homes, os universitarios son os que máis tempo ocupan nas compras e
servizos (1 hora e 15 minutos), sobre todo aqueles que teñen entre 25 e 44 anos. No caso das
mulleres, as analfabetas son as que empregan máis tempo nestas actividades (1 hora e 7
minutos), destacando por grupos de idade as menores de 25 anos ou aquelas que teñen entre
25 e 44 anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (1 hora e 9 minutos) e os
solteiros (1 hora e 4 minutos) son as que están a dedicar máis tempo a estas tarefas.
Os homes separados empregan nas compras e servizos 2 horas e 23 minutos diarios
de media, sobre todo aqueles con idades entre 45 e 64 anos. No caso das mulleres, son as
casadas con 1 hora e 5 minutos as que máis tempo empregan nas compras e servizos,
destacando por idades as que teñen entre 25 e 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, os
estudantes son os que dedican máis tempo (1 hora e 19 minutos), seguido do colectivo dos
parados (1 hora e 6 minutos).
Os homes estudantes son os que máis tempo empregan nesta actividade (1 hora e 14
minutos), sobre todo aqueles con idades menores de 25 anos. No caso das mulleres, son
tamén as estudantes con 1 hora e 22 minutos as que máis tempo dedican.
ACTIVIDADES GRUPO 37: XESTIÓNS DO FOGAR
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 37 “Xestións do fogar” permítenos sacar as
seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (1 hora e 43 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 33
minutos).
Os homes dos fogares de 3 membros son os que máis tempo empregan (43 minutos),
sobre todo os maiores de 65 anos. No caso das mulleres, son as que pertencen a fogares de 1
membro as que máis tempo ocupan nas xestións do fogar (1 hora e 43 minutos), destacando
por grupos de idade aquelas que teñen entre 45 e 65 ou máis anos.
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x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (1 hora e
43 minutos) e nos caracterizados como “outros fogares sen nenos dependentes” (1 hora e 38
minutos).
No caso dos homes, destacan os “outros fogares sen nenos dependentes” (53
minutos), e participando de forma notable os homes de 65 ou máis anos. No caso das
mulleres, destacan tamén aquelas que pertencen a “outros fogares sen nenos dependentes” (2
horas e 16 minutos), con idades que oscilan desde os 25 anos ata os 65 ou máis anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos, sobre todo naqueles que perciben entre 1.000 e 1.499 euros (1 hora e 15
minutos).
No caso dos homes, aqueles que ingresan menos de 1.000 euros son os que máis
tempo dedican ás xestións do fogar (52 minutos), sobre todo os maiores de 65 anos. As
mulleres dos fogares que ingresan entre 1.000 e 1.499 euros son as que máis tempo empregan
nestas actividades (1 hora e 52 minutos), destacando por grupos de idade aquelas que teñen
entre 25 e 44 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo nas xestións do fogar (53 minutos).
Os homes das capitais de provincia son os que máis tempo empregan nesta actividade
(40 minutos), sobre todo os maiores de 65 anos.No caso das mulleres, son as que pertencen a
municipios que non son capital de provincia as que dedican máis tempo a estos labores (1 hora
e 4 minutos).
x Por nivel de estudos alcanzado, os que máis tempo dedican son os da primeira etapa
de educación secundaria (1 hora e 20 minutos), sendo os analfabetos con 1 hora e 5 minutos o
segundo grupo máis importante da táboa.
Os homes analfabetos son os que máis tempo dedican á xestión do fogar (1 hora e 15
minutos) seguidos do colectivo dos universitarios (34 minutos), destacando por idades os
maiores de 65 anos. As mulleres da segunda etapa de educación secundaria son as que máis
tempo empregan nestas tarefas (1 hora e 34 minutos), sobre todo aquelas que teñen entre 25 e
44 anos.
x Por estado civil, as persoas solteiras (1 hora e 17 minutos) e as viúvas (1 hora e 4
minutos) son as que están a dedicar máis tempo nestas actividades.
Os homes casados son os que están a dedicar máis tempo nas xestións do fogar (47
minutos), sobre todo aqueles con idades maiores de 65 anos.No caso das mulleres son as
solteiras as que máis tempo empregan nestas tarefas (1 hora e 48 minutos), destacando os
valores daquelas con idades comprendidas entre os 25 e os 44 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas son as que dedican máis tempo (1 hora e 40 minutos), seguido do colectivo
dos xubilados ou pensionistas (1 hora e 1 minuto), mentres que os estudantes, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas (0 minutos). Os homes xubilados ou
pensionistas son os que ocupan máis tempo nestos labores (55 minutos), sobre todo si teñen
idades maiores de 65 anos. No caso das mulleres, as que están en situación de paro son as
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que dedican máis tempo ás xestións do fogar (1 hora e 59 minutos), sobre todo con idades que
van desde os 25 os 44 anos.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 37 “Xestións do fogar”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 1 membro (2 horas e 33 minutos) e nos fogares de 3 membros (40 minutos). As
persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas entre os 25 e os
65 ou máis anos
No caso dos homes, dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 4 membros
(50 minutos), destacando por grupos de idade os que se sitúan entre 45 e 64 anos. As mulleres
dos fogares de 1 membro son as que máis tempo empregan nas xestións do fogar (2 horas e
33 minutos), sobre todo aquelas que teñen máis de 45 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares unipersoais (2 horas
e 33 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (47 minutos), realizadas por
persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 65 ou máis anos.
Son os homes que pertencen a “outros fogares con nenos dependentes” os que máis
tempo empregan nas xestións do fogar (50 minutos), destacando por grupos de idade os que
teñen entre 45 e 64 anos. No caso das mulleres as que pertencen as fogares unipersoais son
as que máis tempo dedican a estos labores (2 horas e 33 minutos), sobre todo aquelas que
teñen entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan menos de 1.000 euros (1 hora e 5 minutos) e naqueles fogares que perciben máis de
2.000 euros (55 minutos).
Son os homes dos fogares que ingresan 2.000 euros ou máis os que máis tempo
ocupan na xestión do fogar (50 minutos). No caso das mulleres son as que pertencen a fogares
que ingresan menos de 1.000 euros as que máis tempo dedican a estas actividades (1 hora e
28 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ás xestións do fogar (1 hora e 40 minutos),
e por idades, destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
No caso dos homes son aqueles dos municipios que non son capital de provincia os
que máis se dedican a estas tarefas (31 minutos); pola contra son as mulleres das capitais de
provincia as que máis tempo ocupan nas xestións do fogar (1 hora e 40 minutos)
x Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos son os que empregan máis tempo (1
hora e 5 minutos) seguidos dos de formación profesional superior (44 minutos).
No caso dos homes son os de formación profesional superior os que máis tempo
empregan (50 minutos) seguidos polo colectivo dos analfabetos (10 minutos), sobre todo
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aqueles con idades comprendidas entre 45 e 65 ou máis anos. No caso das mulleres, as
analfabetas son as que máis tempo dedican ás xestións do fogar (1 hora e 28 minutos),
destacando por grupos de idade aquelas que teñen entre 45 e 65 ou máis anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 40 minutos) e os separados ou
divorciados (1 hora e 40 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas
cuxas idades están comprendidas desde os 45 anos ata máis de 65 anos.
No caso dos homes son os casados os que están a dedicar máis tempo a estas
actividades (31 minutos). Son as mulleres viúvas as que máis tempo empregan na xestión do
fogar con 2 horas e 40 minutos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo na xestión do fogar (1 hora
e 28 minutos), seguido do colectivo dos ocupados ou temporalmente ausentes do traballo (43
minutos), destacando os grupos de idade desde 45 ata 65 ou máis anos, mentres que os
estudantes e os que realizan tarefas do seu fogar (0 minutos), son os que menos tempo están
a dedicar a estas xestións. Os homes ocupados son os que máis tempo empregan nestos
labores (50 minutos), sobre todo si teñen idades que van dos 45 aos 64 anos. No caso das
mulleres, as xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo nestas tarefas (2 horas
e 40 minutos).
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 37 “Xestións do fogar”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (1 hora e 36 minutos) e nos fogares de 2 membros (35 minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 45 e os 65 anos ou máis No caso dos homes, tamén dedican tempo
nos fogares de 3 membros, sobre todo os que teñen 65 ou máis anos (2 horas e 20 minutos),
seguido dos fogares de 2 membros (1 hora e 44). Destacan os homes de 65 ou máis anos. No
caso das mulleres, nos fogares de 3
membros, a
dedicación media é de 50 minutos, e
nos fogares de 5
membros é de 20 minutos, con idades comprendidas entre 45 e 64
anos ou menores de 25 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
"outros fogares sen nenos dependentes" (1 hora e 36 minutos), e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes, (35 minutos). Destacan as persoas de 45 a 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan outro tipo de fogares sen nenos dependentes (2 horas e
20 minutos) seguido dos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (1 hora) , e participando
de forma notable os homes de 65 ou máis anos. No caso das mulleres, os fogares que máis
tempo dedican a esta actividade son os fogares sen nenos dependentes (50 minutos) e outros
fogares con nenos dependentes (20 minutos), e realizan este tipo de traballo, ás mulleres con
idades que oscilan desde menos de 25 ata os 64 anos.
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x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.500 e 1.999 euros, (1 hora e 11 minutos). Destacan estes datos nas persoas
de 45 a 65 ou máis anos.
Os homes que ingresan entre 1500 e 1.999 euros, dedican un tempo medio de 2 horas
e 20 minutos, destacando os grupos de idade de 65 ou máis anos. As mulleres de ingresos
medios, de 1.500 a 1.999 euros, dedican un tempo medio de 32 minutos, destacando os
grupos de idade de 45 a 64 anos.
x
Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás xestións do fogar (1 hora e 9
minutos), e por idades, destacan as persoas de 65 ou máis anos.
Os homes de municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo
medio ás xestións do fogar de 2 horas e 20 minutos, destacando os homes de 65 ou máis
anos. As mulleres de municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo
medio as actividades de xestións do fogar de 34 minutos,
destacando as mulleres de 45 a
64 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (1 hora e 15 minutos) ou cando están na segunda etapa de educación secundaria (50
minutos). Por idades, destacan as persoas desde 45 anos a máis de 65 anos.
Os homes analfabetos, dedican un maior tempo de media, cun total de 1 hora e 43
minutos, destacando os grupos de idade de 65 ou máis anos. As mulleres cun nivel secundario
de estudos, segundo ciclo, dedican un maior tempo de media, cun total de 50 minutos,
destacando os grupos de idade de 45 a 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 25 minutos) e as persoas solteiras (10
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos.
Os homes casados, con 65 ou máis anos, son os que empregan máis tempo (1 hora e
43 minutos). Pola contra, as mulleres casadas son as que dedican máis tempo (50 minutos)
xunto coas mulleres solteiras (16 minutos), sobre todo con idades comprendidas entre 45 e 64
anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo (59 minutos), seguido do
colectivo dos que realizan tarefas do seu fogar (50 minutos), destacando os grupos de idade
desde 45 ata 65 ou máis anos, mentres que os estudantes, os parados e os que se atopan
noutras situacións, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes xubilados ou pensionistas (1 hora e 43 minutos) son os que empregan máis
tempo nestos labores, sobre todo si teñen idades maiores de 65 anos. No caso das mulleres,
as que teñen por "ocupación principal" encargarse do fogar (50 minutos) e as ocupadas (20
minutos) son as que dedican máis tempo ás xestións do fogar, sobre todo con idades
que van desde os 45 os 64 anos, mentres que as mulleres estudantes, as paradas ou as que
están noutras situacións dedican menos tempo.
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OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 37 “Xestións do fogar”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (4 horas e 38 minutos) e nos fogares de 3 membros (14
minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre os 25 e os 44 anos. No caso dos homes, tamén dedican tempo nos
fogares de 3 membros (14 minutos), sobre todo os que teñen entre 25 e 44 anos. No caso das
mulleres, nos fogares de 5 ou máis membros, a dedicación media é de 4 horas e 38
minutos, e nos fogares de 4 membros é de 10 minutos, con idades comprendidas entre 25 e 44
anos ou menores de 25 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
"outros fogares sen nenos dependentes" (2 horas e 27 minutos), e nos fogares de 2 adultos
con nenos dependentes, (20 minutos). Destacan as persoas de 25 a 44 anos.
No caso dos homes, destacan os fogares de 2 adultos con nenos dependentes (20
minutos) seguido dos outros fogares sen nenos
dependentes
(10 minutos), e
participando de forma notable os homes de 25 a 44 anos. No caso das mulleres, consideran os
outros fogares sen nenos dependentes (3 horas e 34 minutos) e outros fogares con nenos
dependentes (20 minutos), e realizan este tipo de traballo, as mulleres con idades que oscilan
desde menos de 25 ata os 44 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.000 e 1.499 euros, (4 horas e 18 minutos). Destacan estes datos nas persoas
de 25 a 44 anos.
Os homes que ingresan entre 1.000 e 1.499 euros, dedican un tempo medio de 20
minutos, destacando os grupos de idade de 25 a 44 anos. As mulleres de ingresos medios, de
1.000 a 1.499 euros, dedican un tempo medio de 6 horas e 10 minutos, destacando os grupos
de idade de 25 a 44 anos.
x
Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ás xestións do fogar (2 horas e 12
minutos), e por idades, destacan as persoas de menos de 25 a 44 anos.
Os homes de municipios que son capitais de provincia empregan un tempo medio nas
xestións do fogar de 20 minutos, destacando os homes entre 25 e 44 anos. As mulleres de
municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo medio nas actividades
de xestións do fogar de 3 horas e 2 minutos, destacando as mulleres de 25 a 44 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedican máis tempo os da primeira etapa de
educación secundaria (2 horas e 32 minutos) ou cando están na formación profesional superior
(10 minutos). Por idades, destacan as persoas desde menos de 25 anos a 44 anos.
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Os homes da primeira etapa de educación secundaria, dedican un maior tempo de
media, cun total de 20 minutos, destacando os grupos de idade de 25 a 44 anos. As mulleres
da primeira etapa de educación secundaria, dedican un maior tempo de media, cun total de 3
horas e
21 minutos, destacando os grupos de idade de 25 a 44 anos.
x Por estado civil, as persoas solteiras (3 horas e 23 minutos) e as persoas casadas (20
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde menos de 25 anos ata os 44 anos.
Os homes casados, con idades entre 25 e 44, son os que empregan máis tempo (20
minutos). Pola contra, as mulleres solteiras son as que dedican máis tempo (3 horas e 34
minutos) xunto coas mulleres casadas (20 minutos), sobre todo con idades comprendidas entre
menos de 25 e 44 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas son as que dedican máis tempo (6 horas e 10 minutos), seguido do colectivo
dos ocupados (13 minutos), destacando os grupos de idade desde menos de 25 ata 44 anos,
mentres que os estudantes, os xubilados, aqueles que realizan tarefas do seu fogar e os que
se atopan noutras situacións, son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de labores.
Os homes ocupados (14 minutos) son os empregan máis tempo, sobre todo si teñen
idades entre 25 e 44 anos. No caso das mulleres, as que están en situación de paro (6 horas e
10 minutos) e as ocupadas (10 minutos) son as que dedican máis tempo ás xestións do fogar,
sobre todo con idades que van desde os 25 os 44 anos, mentres que as mulleres estudantes,
as paradas ou as que están noutras situacións dedican menos tempo.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 37 “Xestións do fogar”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (42 minutos) e nos fogares de 2 membros (37 minutos).
As persoas que máis tempo dedican a estas actividades son persoas con idades
comprendidas entre menos de 25 e os 65 ou máis anos. No caso dos homes, tamén dedican
tempo nos fogares de 2 membros (40 minutos), sobre todo os que teñen máis de 65 anos. No
caso das mulleres, nos fogares de 3 membros, a dedicación media é de 48
minutos, e nos
fogares de 2 membros é de 29 minutos, con idades
comprendidas entre menos de 25 e 64
anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (43 minutos), e nos fogares de 2 adultos sen nenos dependentes, (37
minutos). Destacan as persoas de menos de 25 a 65 ou máis anos.
No caso dos homes, destacan os fogares de 2 adultos sen nenos dependentes (40
minutos) seguido dos outros fogares sen nenos
dependentes
(40 minutos), e
participando de forma notable os homes maiores de 65 anos. No caso das mulleres,
consideran os fogares de 2 adultos con nenos dependentes (54 minutos) fogares de 2 adultos
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sen nenos dependentes (29 minutos), e realizan este tipo de traballo, as mulleres con idades
que oscilan desde menos de 25 ata os 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan menos de 1.000 euros, (59 minutos). Destacan estes datos nas persoas de 45 a 65 ou
máis anos.
Os homes que ingresan menos de 1.000 euros, dedican un tempo medio de 1 hora e
40 minutos, destacando os que teñen idades maiores de 65 anos. As mulleres de ingresos
medios, de 1.000 a 1.499 euros, dedican un tempo medio 43 minutos, destacando os grupos
de idade de 25 a 64 anos.
x
Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ás xestións do fogar (40 minutos), e por
idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos.
Os homes de municipios que son capitais de provincia están a dedicar un tempo medio
ás xestións do fogar de 40 minutos, destacando os homes entre 25 e 44 anos. As mulleres de
municipios que non son capitais de provincia están a dedicar un tempo medio ás actividades de
xestións do fogar de 35 minutos, destacando as mulleres menores de 25 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedican máis tempo os analfabetos (53 minutos) ou os
da primeira etapa de educación secundaria (40 minutos). Por idades, destacan as persoas
desde menos de 25 anos a 65 ou máis anos.
Os homes analfabetos, dedican un maior tempo de media, cun total de 1 hora e 40
minutos, destacando por grupos de idade os maiores de 65 anos. As mulleres da primeira
etapa de educación secundaria, dedican un maior tempo de media, cun total de 48 minutos,
destacando os grupos de idade de menos de 25 a 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (36 minutos) e as persoas separadas ou divorciadas
(34 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas con idades
comprendidas desde 25 anos ata os 65 ou máis anos.
Os homes casados, maiores de 65 anos, son os que están a dedicar máis tempo (1
hora e 40 minutos). Pola contra, as mulleres casadas son as que dedican máis tempo (43
minutos) xunto coas mulleres separadas (34 minutos), sobre todo con idades comprendidas
entre menos de 25 e 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo (47 minutos), seguido do
colectivo dos ocupados (27 minutos), destacando os grupos de idade desde 25 ata 65 ou máis
anos, mentres que os estudantes, e os que se atopan noutras situacións, son os que menos
tempo están a dedicar a este tipo de labores.
Os homes xubilados (47 minutos) son os que dedican máis tempo, sobre todo se
teñen idades entre 45 e 65 ou máis anos. No caso das mulleres,as que realizan tarefas do
fogar (40 minutos) e as paradas (29 minutos) son as que dedican máis tempo ás xestións do
fogar, sobre todo con idades que van desde menos de 25 os 64 anos, mentres que as mulleres
estudantes, as xubiladas ou as que están noutras situacións
dedican menos tempo.
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ACTIVIDADES GRUPO 38: COIDADO DE NENOS
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 38 “Coidado de nenos” permítenos sacar as
seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (3 horas e 20 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e
58 minutos).
Son os homes dos fogares de 3 membros os que máis tempo dedican a esta
actividade (1 hora e 40 minutos), destacando por idades aqueles que teñen entre 25 e 64 anos.
No caso das mulleres as que pertencen a fogares de 2 membros son as que máis
tempo dedican ao coidado de nenos (3 horas 20 minutos), sobre todo con idades entre 25 e 64
anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 1 adulto con
nenos dependentes (2 horas e 27 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes
(1 hora e 54 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre menos de 25 e
64 anos.
No caso dos homes, destacan os fogares caracterizados como “outros fogares con
nenos dependentes” (1 hora e 32 minutos), e participando de forma notable os homes de 25 a
44 anos. No caso das mulleres, son tamén aquelas que pertencen a fogares de 1 adulto con
nenos dependentes as que máis tempo dedican ao coidado de nenos (3 horas e 14 minutos), e
realizan este tipo de traballo, as que teñen idades que oscilan desde menos de 25 anos ata os
64 anos, maioritariamente.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan máis de 2.000 euros (2 horas e 3 minutos).
Son os homes dos fogares de máis de 2.000 euros os que máis tempo empregan
nestas tarefas (1 hora e 45 minutos), pero son as mulleres dos fogares que ingresan menos de
1.000 euros as que máis tempo
dedican ao coidado de nenos (2 horas e 18 minutos).
As idades destas persoas abarcan desde menos de 25 anos ata 65 ou máis anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ao coidado de nenos (2 horas e 29
minutos).
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Os homes de capitais de provincia empregan 1 hora e 59 minutos de media nesta
actividade, destacando aqueles con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
No caso das mulleres, as que viven en capitais de provincia son as que máis tempo
dedican a esta labor (2 horas e 48 minutos), sobre todo aquelas con idades entre menos de 25
anos e 44 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un maior nivel de
estudos coincidindo isto nos datos desagregados por sexos. Por idades, destacan as persoas
desde menos de 25 anos a máis de 65 anos. Compre sinalar que no caso dos homes, son
aqueles con idades comprendidas entre 25 e 64 anos os que máis tempo ocupan nesta labor.
x Por estado civil, as persoas solteiras (3 horas e 16 minutos) e as persoas casadas (1
hora e 52 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
están comprendidas desde os 25 anos ata os 44 anos ou máis de 65 anos.
No caso dos homes, os separados ou divorciados empregan moito tempo no coidado
dos nenos (1 hora e 44 minutos), destacando aqueles con idades entre 25 e 44 anos. As
mulleres solteiras son as que máis tempo dedican a esta actividade (2 horas e 20 minutos),
sobre todo as que teñen entre 25 e 44 anos ou máis de 65 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que se atopan en situación de paro son as que dedican máis tempo (2 horas e 58
minutos), seguido do colectivo dos que realizan tarefas do seu fogar (2 horas e 22 minutos),
destacando os grupos de idade desde menos de 25 ata 64 anos, mentres que os estudantes,
son os que menos tempo están a dedicar a este tipo de labores. Os homes xubilados ou
pensionistas (1 hora e 52 minutos) e os parados (1 hora e 49 minutos) son os que dedican
máis tempo ao coidado de nenos, sobre todo se teñen idades que van dos 25 aos 65 ou máis
anos. Os homes estudantes son os que dedican menos tempo. No caso das mulleres, as
paradas (3 horas e 15 minutos) e as que realizan tarefas do seu fogar (2 horas e 22 minutos)
son as que empregan máis tempo, sobre todo con idades que van desde menos de 25 ós 64
anos.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 38 “Coidado de nenos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (3 horas e 20 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (2 horas e
8 minutos).
No caso dos homes, dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 3 persoas (1
hora e 52 minutos), destacando os que teñen idades entre 25 e 44 anos.
As mulleres dos fogares de 2 membros son as que máis tempo empregan nesta tarefa
(3 horas e 20 minutos) sobre todo aquelas con idades comprendidas entre 25 e 44 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 1 adulto con
nenos dependentes (3 horas e 20 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes
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(2 horas e 3 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 44
anos principalmente.
Son os homes que pertencen a fogares de 2 adultos con nenos dependentes os que
máis tempo empregan no coidado de nenos (1 hora e 30 minutos), destacando por idades os
que teñen entre 25 e 64 anos.
As mulleres que pertencen a fogares de 1 adulto con nenos dependentes son as que
máis tempo dedican a esta actividade (3 horas e 20 minutos), sobre todo as que teñen entre 25
e 44 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben máis de 2.000 euros (2 horas e 23 minutos). As idades destas persoas abarcan desde
25 anos ata 65 ou máis anos.
No caso dos homes, os que máis tempo dedican son os dos fogares de máis de 2.000
euros (1 hora e 54 minutos), sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 44 anos,
ou máis de 65 anos.
As mulleres dos fogares de máis de 2.000 euros empregan no coidado dos nenos (2
horas e 34 minutos), destacando por idades aquelas que teñen entre 25 e 44 anos ou máis de
65 anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ao coidado de nenos (2 horas e 52
minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos. Non se presentan variacións nos
datos considerados por sexos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un maior nivel de
estudos (2 horas e 58 minutos), feito que coincide coa situación detectada en función do nivel
de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde 25 a 64 anos.
Os homes que pertencen á segunda etapa de educación secundaria son os que máis
tempo dedican a estas actividades con 2 horas e 31 minutos de media diaria, sobre todo
aqueles que teñen entre 25 e 44 anos.
As mulleres universitarias empregan nesta labor 3 horas e 41 minutos de tempo medio
diario, destacando por grupos de idade as que teñen entre 25 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas solteiras (4 horas e 16 minutos), e as casadas (1 hora e 55
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 25 anos ata máis de 65 anos.
Os homes solteiros son os que máis tempo dedican (2 horas e 35 minutos) seguidos
dos homes casados (1 hora e 22 minutos). No caso das mulleres as solteiras son tamén as que
máis tempo empregan no coidado dos nenos (2 horas e 58 minutos), sobre todo aquelas con
idades entre 25 e 44 anos, ou máis de 65 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que están en situación de paro son as que dedican máis tempo (3 horas e 5 minutos),
seguido do colectivo dos que realizan tarefas do seu fogar (2 horas e 11 minutos), destacando
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os grupos de idade desde 25 ata 64 anos, mentres que os estudantes, son os que menos
tempo están a dedicar a este tipo de tarefas.
Os homes xubilados (3 horas) e os parados (2 horas e 27 minutos) son os que
empregan máis tempo no coidado de nenos, sobre todo si teñen idades que van dos 25 aos 65
ou máis anos. Os homes estudantes e os que realizan tarefas do fogar son os que dedican
menos tempo. No caso das mulleres, as paradas (3 horas e 14 minutos) son as que máis se
preocupan polo coidado de nenos, sendo as estudantes as que menos tempo empregan nestas
actividades.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 38 “Coidado dos nenos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (2 horas e 18 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (2 horas e
6 minutos). As persoas que realizan estas actividades son persoas con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 ou máis anos
No caso das mulleres, dedican máis tempo as que pertencen a fogares de 5 ou máis
membros (2 horas e 22 minutos), sobre todo aquelas con idades 25 e 44 anos.
Os homes dos fogares de 3 membros son tamén os que máis tempo empregan no
coidado de nenos (2 horas e 20 minutos), destacando por idades aqueles que teñen entre 25 e
44 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 15 minutos) e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 47 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre menos de 25 e 65 ou máis anos.
Os homes dos outros fogares con nenos dependentes empregan nesta actividade un
tempo medio de 1 hora e 48 minutos, acadando os valores máis elevados os que teñen entre
25 e 44 anos ou máis de 65
anos.
As mulleres que máis tempo dedican a esta tarefa son as de outros fogares con nenos
dependentes (2 horas e 32 minutos), sobre todo aquelas con idades entre 25 e 44 anos ou
máis de 65 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (2 horas e 15 minutos).
Son as mulleres que pertencen a fogares que ingresan entre 1.500 e 2.000 euros as
que máis tempo dedican a esta tarefa (2 horas e 26 minutos),e as idades destas persoas
abarcan desde menos de 25 ata os 44 anos.
Pero no caso dos homes son os que pertencen a fogares de menos de 1.000 euros os
que máis tempo empregan no coidado de nenos (2 horas e 24 minutos), sobre todo aqueles
con idades entre 25 e 65 ou máis anos.
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x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo ao coidado de nenos (2 horas e 8
minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 65 ou máis anos. Non se presentan
variacións nos datos considerados por sexos.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedican máis tempo os de formación profesional
superior (3 horas e 13 minutos) seguidos dos universitarios (2 horas e 55 minutos). Por idades,
destacan as persoas desde 25 a 44 anos.
No caso dos homes son os universitarios os que máis tempo dedican ao coidado de
nenos con 4 horas e 40 minutos, destacando por idades os que teñen entre 25 e 44 anos.
As mulleres de formación profesional superior son as que máis tempo dedican a esta
actividade (4 horas e 11 minutos), sobre todo aquelas con idades entre menos de 25 e 44
anos.
x Por estado civil, as persoas separadas ou divorciadas (4 horas e 40 minutos) e as
casadas (2 horas e 7 minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas
cuxas idades están comprendidas desde menos de 25 anos ata máis de 65 anos.
Os homes separados son os que máis tempo dedican a esta tarefa (4 horas e 40
minutos) seguidos dos casados (1 hora e 31 minutos), destacando por grupos de idade os que
teñen entre 25 e 65 ou máis anos.
Pola contra son as mulleres casadas as que ocupan unha maior cantidade de tempo no
coidado de nenos ( 2 horas e 28 minutos), sobre todo aquelas con idades entre menos de 25 e
44 anos.
x
Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que empregan máis tempo (3 horas
e 23 minutos), seguido do colectivo dos parados (3 horas e 13 minutos), destacando os grupos
de idade desde menos de 25 anos ata os 44 anos, mentres que os estudantes, son os que
menos tempo están a empregar no coidado de nenos.
Os homes que están xubilados (1 hora e 55 minutos) e os ocupados ou temporalmente
ausentes do traballo (1 hora e 43 minutos), son os que dedican máis tempo a estos labores. No
caso das mulleres, as que empregan máis tempo nestas tarefas son as que realizan tarefas do
seu fogar (3 horas e 23 minutos), sobre todo con idades comprendidas entre menos de 25 e 44
anos.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 38 “Coidado de nenos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (1 hora e 40 minutos) e nos fogares de 4 membros (1 hora e 28
minutos).
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No caso dos homes, empregan máis tempo os que pertencen a fogares de 4 membros
(1 hora e 17 minutos), sobre todo os que teñen idades entre 25 e 44 anos.
As mulleres dos fogares de 5 ou máis membros dedican máis tempo ao coidado de
nenos (1 hora e 57 minutos), destacando por idades aquelas que teñen entre 25 e 64 anos.
x
Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (1 hora e 47 minutos) e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 24 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre menos de 25 e 64 anos.
Coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo no caso dos homes. Non
obstante, son as mulleres dos fogares formados por un adulto con nenos dependentes as que
máis tempo dedican a estas tarefas (2 horas e 20 minutos), destacando por grupos de idade
aquelas que teñen entre 25 e 64 anos.
Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (2 horas e 16 minutos).
No caso dos homes os que pertencen a fogares que ingresan entre 1000 e 1.499 euros
son os que máis tempo empregan nesta actividade (1 hora e 56 minutos). No das mulleres
destacan as que pertencen a fogares que ingresan menos de 1.000 euros empregando nesta
actividade 3 horas e 7 minutos de media diaria. As idades destas persoas abarcan desde 25
ata 44 anos no caso dos homes e de menos de 25 a 44 anos no das mulleres.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ao coidado dos nenos (1 hora e 52
minutos), e por idades, destacan as persoas de menos de 25 a 44 anos.
Os homes de capitais de provincia empregan nesta labor (1 hora e 6 minutos),
destacando por idades os que teñen entre 25 e 44 anos.
As mulleres de capitais de provincia dedican ao coidado de nenos 2 horas e 25 minutos
de tempo medio diario, sendo as menores de 25 anos as que presentan os valores máis
elevados.
x
Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un maior nivel de
estudos (2 horas e 29 minutos), feito que non coincide coa situación detectada en función do
nivel de ingresos do fogar.
No caso das mulleres, as analfabetas empregan moito tempo nestos labores (1 hora e
50 minutos), mentres que as universitarias empregan 2 horas e 30 minutos. No caso dos
homes os que máis tempo dedican ao coidado de nenos son os universitarios (2 horas e 27
minutos). Por idades, destacan as persoas desde 25 a 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 20 minutos) e as casadas (1 hora e 21
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde menos de 25 ata 64 anos.
No caso dos homes son os casados os que máis tempo dedican ao coidado dos nenos
(1 hora e 2 minutos), mentres que as mulleres solteiras son as que máis tempo empregan
nesta actividade (3 horas e 56 minutos).
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x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que só se dedican ao coidado do seu fogar son as que empregan máis tempo (3 horas
e 27 minutos), seguido do colectivo dos parados (1 hora e 27 minutos), destacando os grupos
de idade desde 25 ata os 64 anos, mentres que os xubilados ou pensionistas, son os que
menos tempo están a dedicar a este tipo de tarefas. Se se fai unha desagregación por sexos,
son os homes parados os que máis tempo empregan no coidado dos nenos (1 hora e 10
minutos), sobre todo aqueles con idades entre 25 e 44 anos, destacando no caso das mulleres
as que realizan tarefas do fogar (3 horas e 27 minutos).
PONTEVEDRA
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 38 “Coidado dos nenos”, determinan as seguintes conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 2 membros (3 horas e 19 minutos) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 60
minutos).
No caso dos homes, dedican máis tempo os que pertencen a fogares de 3 membros (1
hora e 54 minutos). As mulleres que máis tempo ocupan no coidado de nenos son as
pertencentes a fogares de 2 membros (3 horas e 19 minutos). As persoas que realizan estas
actividades son persoas con idades comprendidas entre os 25 e os 64 anos tanto no caso dos
homes coma no das mulleres.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de 1 adulto con
nenos dependentes (2 horas e 6 minutos) e nos fogares de 2 adultos con nenos dependentes
(1 hora e 58 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre menos de 25 e
os 64 anos. Coinciden os tipos de fogar nos datos desagregados por sexo no caso das
mulleres, xa que, son os homes dos fogares do 2 adultos con nenos dependentes os que máis
tempo ocupan no coidado dos nenos (1 hora e 44 minutos), sobre todo aqueles con idades
entre 25 e 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares de
menos ingresos (2 horas e 1 minuto).
No caso dos homes son aqueles que pertencen a fogares que ingresan entre 1.500 e
1.999 euros os que máis tempo ocupan nestas tarefas (2 horas e 24 minutos), seguidos por
aqueles que pertencen a fogares de 1000 a 1.499 euros (1 hora e 38 minutos). As mulleres que
pertencen a fogares que ingresan menos de 1.000 euros son as que máis tempo dedican ao
coidado de nenos (2 horas e 18 minutos).
As idades destas persoas abarcan desde menos de 25 anos ata 64 anos no caso das
mulleres, e de 25 a 64 anos no dos homes.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo ao coidado dos nenos (2 horas e 5
minutos), Nos se presentan variacións nos datos desagregados por sexos.
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Por idades, destacan as persoas de 25 a 44 anos no caso dos homes e de 25 a 64
anos no das mulleres.
x Por nivel de estudos alcanzado, dedícase máis tempo, cando se ten un menor nivel de
estudos (2 horas e 23 minutos), feito que coincide coa situación detectada en función do nivel
de ingresos do fogar. Por idades, destacan as persoas desde menos de 25 a 64 anos.
Son os homes da primeira etapa de educación secundaria os que máis tempo ocupan
no coidado dos nenos (2 horas e 26 minutos), sobre todo aqueles con idades entre 25 e 64
anos.
No caso das mulleres, as analfabetas son as que máis tempo empregan nesta tarefa (2
horas e 23 minutos) seguidas das que se sitúan na segunda etapa de educación secundaria (2
horas e 10 minutos), destacando por idades aquelas que teñen entre 25 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas viúvas (2 horas e 17 minutos) e os casados (1 hora e 53
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde menos de 25 ata 64 anos.
Os homes casados empregan 1 hora 42 minutos de tempo medio diario, acadando os
valores máis altos aqueles con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
As mulleres viúvas son as que máis tempo dedican ao coidado dos nenos (2 horas e 17
minutos) seguidas das casadas (1 hora e 58 minutos), sobre todo aquelas con idades entre
menos de 25 e 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas paradas son as que dedican máis tempo (2 horas e 55 minutos), seguido do colectivo
dos que realizan as tarefas do seu fogar (2 horas e 11 minutos), destacando os grupos de
idade desde menos de 25 anos ata os 64 anos, mentres que os estudantes e os que se atopan
noutra situación diferente das expresadas na táboa, son os que menos tempo están a dedicar a
este tipo de tarefas.
As mulleres paradas son as que máis tempo dedican ao coidado dos nenos (3 horas e
23 minutos) seguidas das que realizan tarefas do seu fogar (2 horas e 11 minutos), destacando
por grupos de idade as que teñen entre 25 e 64 anos. No caso dos homes son os ocupados ou
temporalmente ausentes do traballo (1 hora e 42 minutos) con idades comprendidas entre 25 e
64 anos os que máis tempo empregan no coidado dos nenos.
ACTIVIDADES GRUPO 39: AXUDAS A ADULTOS MEMBROS DO FOGAR
O tratamento estatístico dos datos pode atoparse con datos inexistentes para a mostra
seleccionada, a medida que se aumenta o nivel de desagregación das actividades a estudar.
Compre sinalar esta circunstancia, pois nos datos que se comentan a continuación,
para actividades a 2 díxitos, detectáronse situacións anómalas de falla de mostra, que si existe
para o tratamento dos datos en actividades a 1 díxito:
GALICIA
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Para o conxunto da comunidade autónoma de Galicia, considerando datos para
ámbolos dous sexos e desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos
fogares, en relación ás actividades do grupo 39 “Axudas a adultos membros do fogar”
permítenos sacar as seguintes conclusións en función do tempo medio, dedicado por día:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (2 horas e 13 minutos) e nos fogares de 5 ou máis membros (1 hora e
39 minutos).
Os homes dos fogares de 5 ou máis membros son os que máis tempo dedican (4 horas
e 37 minutos) pero no caso das mulleres as que máis tempo ocupan nestas tarefas son as que
pertencen a fogares de 3 membros (2 horas e 16 minutos). As persoas que máis tempo
empregan nestas actividades son persoas con idades comprendidas entre menos de 25 e os
65 anos ou máis.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (2 horas e 13 minutos) e nos outros fogares sen
nenos dependentes (1 hora e 48 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre menos de 25 e os 65 ou máis anos.
Os homes de outros fogares con nenos dependentes son os que máis tempo empregan
nesta actividade (3 horas e 39 minutos), destacando os que teñen idades de menos de 25 a 44
anos. No caso das mulleres tamén son as de outros fogares con nenos dependentes as que
máis se ocupan desta actividade (1 hora e 48 minutos), con idades que abarcan desde menos
de 25 a 44 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.500 e 1.999 euros (2 horas e 15 minutos) seguidos dos fogares de máis de
2.000 euros (1 hora e 43 minutos).
Esta situación coincide nos datos desagregados por sexos no caso dos homes,
empregando os que gañan menos de 1.000 euros, 2 horas e 2 minutos nesta actividade. Non
obstante, son as mulleres que perciben entre 1.500 e 1.999 euros as que máis tempo ocupan
nestas tarefas con 1 hora e 26 minutos. As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata
65 ou máis anos en ámbolos dous casos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo na axuda de adultos membros do
fogar (1 hora e 40 minutos).
No caso dos homes os que viven en municipios que non son capitais de provincia
empregan 2 horas e 2 minutos, destacando por idades os menores de 25 anos, mentres que no
caso das mulleres as que viven en capitais de provincia son as que máis tempo dedican con 2
horas e 5 minutos, sobre todo aquelas con idades entre 25 e 44 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os da segunda etapa de educación secundaria son os
que dedican máis tempo (2 horas e 12 minutos), seguidos daqueles que están na primeira
etapa de educación secundaria (2 horas e 3 minutos). Por idades, destacan as persoas
menores de 25 anos ou maiores de 65 anos.
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No caso dos homes, os da primeira etapa de educación secundaria dedican a esta
actividade 2 horas e 37 minutos, mentres que no caso das mulleres son as situadas na
segunda etapa de educación secundaria as máis ocupadas en actividades de axudas a adultos
membros do fogar (1 hora e 55 minutos).
x Por estado civil, as persoas solteiras (1 hora e 59 minutos) e os casados (1 hora e 38
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades son
menores de 25 anos ou maiores de 65 anos.
Destaca o tempo que empregan os homes solteiros (2 horas e 44 minutos) acadando
valores importantes os menores de 25 anos. Entre as mulleres, as separadas son as que
empregan máis tempo nesta actividade (2 horas e 25 minutos), sobre todo aquelas con idades
entre 45 e 64 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
xubiladas ou pensionistas son as que dedican máis tempo con 1 hora e 48 minutos, seguidas
do colectivo dos parados (1 hora e 46 minutos), destacando os grupos de idade desde 25 ata
64 anos, mentres que os que están noutras situacións son os que menos tempo están a
dedicar a este tipo de labores.
No caso dos homes, os parados son os que máis tempo empregan (2 horas e 37
minutos) acadando os valores máis elevados os menores de 25 anos. Non obstante, son as
mulleres xubiladas as que máis tempo ocupan nesta actividade (1 hora e 49 minutos)
destacando as maiores de 45 anos.
A CORUÑA
Para a provincia de A Coruña, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 39 “Axudas a adultos membros do fogar”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (2 horas e 22 minutos) e nos fogares de 4 membros (1 hora e 50
minutos).
Os homes dos fogares de 3 membros son os que máis tempo empreñan (2 horas e 19
minutos), destacando por idades os maiores de 65 anos. As mulleres dos fogares de 3
membros tamén son as que máis tempo empregan (2 horas e 25 minutos) sendo as que teñen
entre 25 e 64 anos as que presentan os valores máis altos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos outros fogares sen nenos
dependentes (1 hora e 45 minutos) e nos outros fogares con nenos dependentes (1 hora e 38
minutos), realizadas por persoas con idades menores de 25 anos ou maiores de 45 anos.
No caso dos homes, destacan os outros fogares sen nenos dependentes (2 horas e 36
minutos) xunto cos fogares de 2 adultos con nenos dependentes (1 hora e 7 minutos), e
participando de forma notable os homes de 25 a 44 anos ou os maiores de 65 anos. No caso
das mulleres, destacan os outros fogares con nenos dependentes (1 hora e 47 minutos) e os
outros fogares sen nenos dependentes (1 hora 31 minutos), e realizan este tipo de traballo, as
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mulleres con idades que oscilan desde os 45 anos ata os 65 ou máis anos, ou as menores de
25 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares cun
nivel de ingresos de 1.500 a 1.999 euros (2 horas e 4 minutos).
Son os homes que gañan máis de 2.000 euros os que máis tempo empregan (2 horas
e 39 minutos) acadando os valores máis elevados os maiores de 65 anos. Non obstante, son
as mulleres dos fogares
que perciben entre 1.500 e 1.999 euros as que máis tempo
ocupan nas axudas a persoas adultas (2 horas e 47 minutos) sendo as que teñen entre menos
de 25 e 44 anos as que máis tempo ocupan nestas tarefas.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á axuda de persoas adultas con 1 hora
e 33 minutos de media diaria, e por idades, destacan as persoas de menos de 25 a 65 ou máis
anos.
No caso dos homes, os que máis tempo empregan son os dos municipios que non son
capital de provincia (1 hora e 36 minutos)
destacando o intervalo de idade que abarca
aos homes de 25 a 65 ou máis anos, e no caso das mulleres, as que máis tempo dedican son
as que viven en capitais de provincia (1 hora e 49 minutos), sobre todo as maiores de 45 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, os que máis tempo dedican son os da segunda etapa
de educación secundaria (2 horas e 13 minutos) seguidos dos da primeira etapa de educación
secundaria (1 hora e 54 minutos). Por idades, destacan as persoas desde 25 a 65 ou máis
anos.
Os homes da primeira etapa de educación secundaria son os que máis tempo
empregan (2 horas e 4 minutos) sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 25 e 44
anos. No referente ás mulleres, son as da segunda etapa de educación secundaria as que
máis tempo dedican (2 horas e 52 minutos), destacando por grupos de idade as menores de 44
anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 38 minutos) e as separadas (1 hora) son
as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas
desde os 25 ata os 65 ou máis anos. No caso das mulleres son as casadas (1 hora e 39
minutos) as que máis tempo empregan nesta actividade, destacando por grupos de idade as
que teñen máis de 25 anos. No referente aos homes, os casados son os que máis tempo
dedican na axuda de persoas adultas do fogar (1 hora e 36 minutos), participando de forma
maioritaria os maiores de 65 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas xubiladas ou pensionistas (1 hora e 59 minutos) e os ocupados (1 hora e 28 minutos)
son as que dedican máis tempo, destacando os grupos de idade desde menos de 25 ata 65 ou
máis anos, mentres que os estudantes, son os que menos tempo empregan neste tipo de
tarefas.
No caso dos homes destaca o tempo que empregan os xubilados ou pensionistas (1
hora e 39 minutos) sendo os que teñen entre 25 e 64 anos os que acadan os valores máis
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elevados. Son as mulleres xubiladas ou pensionistas as que máis tempo dedican á axuda de
persoas adultas do fogar empregando 2 horas e 19 minutos de media diaria.
LUGO
Para a provincia de Lugo, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 39 “Axudas a adultos membros do fogar”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 3 membros (3 horas e 3 minutos) e nos fogares de 2 membros (2 horas e 46
minutos).
Son os homes dos fogares de 5 membros os que máis tempo dedican (7
horas e
40 minutos), sobre todo aqueles con idades comprendidas entre 45 e 64 anos. No caso das
mulleres, dedican máis tempo as que pertencen a fogares de 2 membros (4 horas e 21
minutos) sobre todo as maiores de 65 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares sen nenos dependentes” (3 horas e 6 minutos) e nos fogares de 2 adultos sen
nenos dependentes (2 horas e 46 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre os 25 e os 65 ou máis anos.
No caso dos homes son os membros dos outros fogares con nenos dependentes os
que máis tempo empregan (4 horas e 20 minutos) destacando por grupos de idade aqueles
que teñen entre 45 e 64 anos. No caso das mulleres as que pertencen a fogares de 2 adultos
sen nenos dependentes son as que máis tempo dedican a estas tarefas (4
horas e 21
minutos), sobre todo aquelas con idades maiores de 65 anos.
x Por nivel de ingresos do fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan máis de 2.000 euros (2 horas e 49 minutos). Son os homes dos fogares que ingresan
máis 2.000 euros os que máis tempo dedican (7 horas e 40 minutos),e son as mulleres dos
fogares que ingresan menos de 1.000 euros as que máis tempo empregan na axuda de adultos
membros do fogar (3 horas e 55 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 45 anos
ata 65 ou máis anos tanto no caso dos homes como no das mulleres.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo á axuda de persoas adultas membros
do fogar con 2 horas e 27 minutos de media diaria, e por idades, destacan as persoas de 45 a
65 ou máis anos.
Os homes de municipios que non son capitais de provincia dedican 2 horas e 55
minutos mentres que as mulleres empregan 2 horas e 11 minutos nesta actividade. Por grupos
de idade destacan os homes que teñen entre 25 e 44 anos ou máis de 65 anos, e as mulleres
maiores de 65 anos.
x Por nivel de estudos alcanzado, as persoas da segunda etapa de educación
secundaria son os que máis tempo dedican a estas actividades (2 horas e 30 minutos)
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seguidos das persoas da primeira etapa de educación secundaria (2 horas e 23 minutos). Por
idades, destacan as persoas desde 25 os 65 ou máis anos.
No caso dos homes os da segunda etapa de educación secundaria son os que máis
tempo empregan (4 horas e 36 minutos). No referente ás mulleres, as analfabetas son as que
máis tempo ocupan na axuda a adultos membros do fogar (2 horas e 27 minutos)
Ademais por grupos de idade destacan os homes e as mulleres de 65 ou máis anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (2 horas e 31 minutos) e as solteiras (2 horas e 10
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades están
comprendidas desde os 25 anos ata máis de 65 anos.
Entre os homes os que máis tempo empregan son os casados (3 horas e 26 minutos)
seguidos dos solteiros (2 horas e 8 minutos). No caso das mulleres, as solteiras son as que
máis tempo dedican nesta tarefa (2 horas e 12 minutos), sobre todo as maiores de 45 anos.
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas que realizan as tarefas do fogar son as que dedican máis tempo (2 horas e 34
minutos), seguido do colectivo dos xubilados e pensionistas (2 horas e 33 minutos),
destacando os grupos de idade desde 25 e 44 anos e os maiores de 65 anos.
No caso das mulleres, as que teñen por “ocupación principal” encargarse do fogar (2
horas e 34 minutos) e as xubiladas (2 horas e 12 minutos) son as que dedican máis tempo á
axuda de persoas adultas, sobre todo con idades que van desde os 25 ós 65 ou máis anos,
mentres que no caso dos homes son os xubilados ou pensionistas (3 horas e 12 minutos) e os
ocupados (2 hora e 30 minutos) os que máis tempo empregan.
OURENSE
Para a provincia de Ourense, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 39 “Axudas a adultos membros do fogar”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas) e nos fogares de 3 membros (1 hora e 41 minutos).
No caso dos homes os fogares que máis tempo empregan nestas tarefas son os de 5
ou máis membros (4 horas e 19 minutos), e no caso
das mulleres os de 3 membros (2 horas
e 36 minutos).
Estas actividades realízanas principalmente tanto homes como mulleres con idades
comprendidas entre os 25 e os 64 anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos outros fogares con nenos
dependentes (2 horas e 23 minutos) e nos caracterizados como “outros fogares sen nenos
dependentes” (1 hora e 34 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas entre os
25 e os 64 anos. Son os homes dos outros fogares con nenos dependentes os que máis tempo
empregan nesta tarefa (4 horas e 19 minutos) destacando por grupos de idade os que teñen
entre 25 e 64 anos. No caso das mulleres son as dos outros fogares sen nenos as que máis
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tempo ocupan nesta actividade (1 hora e 39 minutos), sobre todo aquelas con idades
comprendidas entre os 25 e os 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
ingresan entre 1.500 e 1.999 euros (2 horas e 32 minutos), e nos que ingresan entre 1.000 e
1.499 euros (1 hora e 29 minutos)
No caso dos homes son aqueles que pertencen a fogares que ingresan entre 1000 e
1.499 euros os que máis tempo dedican (2 horas e 45 minutos) destacando por grupos de
idade os que teñen entre 25 e 44 anos. Pero no caso das mulleres, aquelas que perciben entre
1500 e 1.999 euros son as que máis tempo empregan na axuda das persoas adultas
(2
horas e 45 minutos) acadando os valores máis altos as que teñen entre 25 e 64 anos.
x

Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
non son capital de provincia as que dedican máis tempo na axuda dos adultos membros do
fogar (1 hora e 26 minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 64 anos.
Destacar que os homes de municipios que non son capitais de provincia empregan
nesta actividade 1 hora e 56 minutos sendo aqueles con idades entre 25 e 64 anos os que
máis tempo ocupan, mentres que as mulleres que máis tempo empregan son as do resto de
municipios (1 hora e 14 minutos), sobre todo aquelas que teñen entre 25 e 64 anos.
x
Por nivel de estudos alcanzado, os analfabetos (1 hora e 40 minutos) e os da segunda
etapa de educación secundaria (2 horas e 18 minutos) son os que máis tempo empregan. Por
idades, destacan as persoas desde 25 a 64 anos.
Os homes da segunda etapa de educación secundaria ocupan nesta tarefa 6 horas e
50 minutos, mentres que no caso das mulleres as que máis tempo dedican a axudar a adultos
membros do fogar son as analfabetas (2 horas e 15 minutos). Para estes casos destacan os
valores que acadan as persoas con idades comprendidas entre 25 e 64 anos.
x Por estado civil, as persoas casadas (1 hora e 25 minutos) e as solteiras (1 hora e 11
minutos) son as que están a dedicar máis tempo, sobre todo, aquelas cuxas idades
comprenden desde os 25 os 64 anos.
No caso dos homes os que máis tempo ocupan nesta tarefa son os casados (1 hora e
28 minutos) seguidos dos solteiros (1 hora e 20 minutos), sobre todo aqueles con idades
comprendidas entre 25 e 64 anos.
No caso das mulleres as casadas son tamén as que máis tempo dedican nesta
actividade (1 hora e 23 minutos).
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas ocupadas son as que dedican máis tempo (1 hora e 40 minutos), seguidas das que
realizan tarefas do fogar (57 minutos) e dos xubilados ou pensionistas (42 minutos),
destacando os grupos de idade desde os 25 ata máis dos 65 anos, mentres que os
estudantes, son os que menos tempo están a empregar neste tipo de tarefas.
No caso dos homes os que máis tempo empregan son os ocupados (2 horas e 4
minutos) destacando por idades os que teñen entre 25 e 64 anos. Son as mulleres ocupadas
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as que máis tempo dedican á axuda de adultos membros do fogar (1 hora e 29 minutos), sendo
as que teñen entre 25 e 64 anos as que acadan os valores máis elevados.
PONTEVEDRA
Para a provincia de Pontevedra, considerando datos para ámbolos dous sexos e
desagregados por sexo, a distribución do emprego do tempo nos fogares, en relación ás
actividades do grupo 39 “Axudas a adultos membros do fogar”, determinan as seguintes
conclusións:
x Por tamaño do fogar no que viven, dedícase máis tempo a estas actividades nos
fogares de 5 ou máis membros (2 horas e 10 minutos) seguidos dos fogares de 4 membros (1
hora e 38 minutos).
Os homes que máis tempo ocupan nestas tarefas son os dos fogares de 5 membros (5
horas e 55 minutos), presentando os valores máis altos os que teñen menos de 25 anos. Non
obstante, son as mulleres dos fogares de 4 membros as que máis tempo dedican a esta
actividade (2 horas), sobre todo aquelas con idades comprendidas entre 25 e 65 ou máis anos.
x Por tipo de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares caracterizados como
“outros fogares con nenos dependentes” (3 horas e 12 minutos) e nos fogares de 2 adultos con
nenos dependentes (1 hora e 40 minutos), realizadas por persoas con idades comprendidas
entre menos de 25 e 64 anos.
No caso dos homes os que máis tempo empregan son os que pertencen os outros
fogares con nenos dependentes (5 horas e 55 minutos), Son as mulleres dos outros fogares
con nenos dependentes as que máis tempo ocupan nesta actividade con 2 horas e 24 minutos
diarios de media. Por grupos de idade destacan os homes menores de 25 anos e
as
mulleres entre 25 e 64 anos.
x Por nivel de ingresos de fogar no que viven, dedícase máis tempo nos fogares que
perciben entre 1.000 e 1.499 euros (2 horas e 18 minutos) e naqueles que ingresan máis de
2.000 euros (1 hora e 47 minutos).
Son os homes dos fogares que ingresan entre 1.000 e 1.499 euros os que empregan
máis tempo en axudar a adultos membros do fogar (4 horas e 13 minutos), sendo no caso das
mulleres as que pertencen a fogares que ingresan máis de 2.000 euros o grupo que máis
tempo dedica (2 horas e 6 minutos). As idades destas persoas abarcan desde 25 anos ata 64
anos.
x Por tipo de municipio onde viven, son persoas que están localizadas en municipios que
son capital de provincia as que dedican máis tempo na axuda de adultos membros do fogar (2
horas e 38 minutos), e por idades, destacan as persoas de 25 a 64 anos.
No caso das mulleres que viven en capitais de provincia, son as que máis tempo
empregan en actividades de axuda a adultos membros do fogar, con 3 horas e 30 minutos
diarios de media, mentres que no caso dos homes os que máis tempo ocupan nesta tarefa son
os que non viven en capitais de provincia (2 horas e 9 minutos). Por grupos de idade
destacan no caso dos homes as persoas menores de 25 anos, e no das mulleres
aquelas con idades comprendidas entre 25 e 44 anos.
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Por nivel de estudos alcanzado, dedican máis tempo as persoas da primeira etapa de
educación secundaria (2 horas e 42 minutos).
Os homes da primeira etapa de educación secundaria empregan nesta actividade 5
horas e 21 minutos, mentres que as mulleres da segunda etapa de educación secundaria son
as que máis tempo dedican a esta tarefa (4 horas e 10 minutos). Por grupos de idade
destacan os homes menores de 25 anos, no caso das mulleres, aquelas con idades
comprendidas entre 25 e 64 anos.
x
Por estado civil, as persoas solteiras (4 horas e 28 minutos) e os separados e
divorciados (2 horas e 35 minutos) son as que ocupan maior cantidade do seu tempo nestas
tarefas, sobre todo, aquelas cuxas idades están comprendidas desde menos de 25 anos ata
máis de 65 anos.
Os homes solteiros son os que máis tempo dedican (11 horas e 40 minutos) seguidos
polos casados (49 minutos). No caso das mulleres as que máis tempo empregan son as
separadas ou divorciadas (5 horas) e as solteiras (2 horas e 58 minutos)
x Por relación coa actividade e a situación profesional respecto ao primeiro traballo, as
persoas en paro son as que dedican máis tempo (2 horas e 21 minutos), seguido do colectivo
dos que realizan tarefas do fogar (1 hora e 40 minutos), destacando os grupos de idade desde
menos de 55 ata máis de 65 anos, mentres que os estudantes (0 minutos), son os que menos
tempo están a dedicar a este tipo de actividades.
No caso dos homes os que máis tempo empregan na axuda de adultos membros do
fogar son os parados con 3 horas e 33 minutos, destacando aqueles con idades menores de 25
anos. No caso das mulleres as ocupadas son as que máis tempo empregan nestas tarefas (1
hora e 54 minutos), seguidas das que realizan tarefas do fogar (1 hora e 40 minutos) sendo as
maiores de 25 anos as que presentan os valores máis altos.

4.4.5. A análise dos datos referentes ao fogar.
A partir da aplicación dos correspondentes factores de elevación, os resultados
acadados corresponderían a un total de 1.715.397 fogares que responderon, dos que o 25,49%
corresponde a concellos de 10.000 a 20.000 habitantes; un 24,48 % corresponde a concellos
con menos de 10.000 habitantes, e o 21,61% corresponde a capitais de provincia.
Por provincias, a distribución por concellos torna a ser un pouco diferente:
x Na provincia de A Coruña, so predominantes os individuos localizados en concellos de
menos de 10.000 habitantes (26,53%), seguido das capitais de provincia (25,23%), e dos
concellos de 10.000 a 20.000 habitantes (17,34%).
x Na provincia de Lugo, tamén son predominantes os individuos localizados en concellos
de menos de 10.000 habitantes (53,22%) cun valor moito máis alto que para o total de Galicia e
para o resto de provincias galegas, seguido das capitais de provincia (28,76%), e dos concellos
de 10.000 a 20.000 habitantes (18,01%).
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x Na provincia de Ourense, a situación é moi diferente en relación ás outras provincias,
xa que un 64,3% dos individuos localízase en concellos de 10.000 a 20.000 habitantes, e un
35,70% dos mesmos, en capitais de provincias.
x Na provincia de Pontevedra, a distribución dos individuos segundo o tamaño dos
concellos, mostra unha situación totalmente irregular en comparación coas outras provincias.
En primeiro lugar, cunha porcentaxe do 22,32% destacan os concellos de 10.000 a 20.000
habitantes, seguido dos concellos de máis de 100.000 habitantes (33,06%), e dos concellos de
menos de 10.000 habitantes (20,12%).
Destaca a distribución de individuos nun medio máis rural, no caso das provincias de A
Coruña e de Lugo, e unha distribución urbana, nas provincias de Ourense e Pontevedra.

1.- MEMBROS DO FOGAR

Para o conxunto de Galicia, o número medio de membros de fogar sitúase en 3
membros, se ben, os fogares que máis proliferan, teñen 2 membros.
Para a provincia de A Coruña, os datos coinciden cos datos aportados para o total de
Galicia.
Para a provincia de Lugo, o número medio de membros do fogar tamén está a ser 3.
Para a provincia de Ourense, o número medio de membros do fogar está próximo a 3
(2,82), e os fogares con maior representatividade teñen 2 membros.
Para a provincia de Pontevedra, o número medio de membros do fogar sitúase en 3,28,
e os fogares con maior representatividade constan de 3 membros.

2.- TIPO DE FOGAR

Para o total da comunidade autónoma de Galicia, dentro dos tipos de fogares aos que
se fixo a enquisa destacan os outros fogares sen nenos dependentes (23,91%),seguido dos
fogares con nenos dependentes (16,47%) e toman tamén un valor elevado os de dous adultos
polo menos un de máis de 65 anos sen nenos dependentes(12,67%).Pola contra, os tipos de
fogares que aparecen como menos representativos son os fogares de 1 adulto con nenos
dependentes (1,77%) e os fogares de 2 adultos con 3 ou máis nenos dependentes (1,41%).
Para as provincias de A Coruña e de Lugo, o tipo de fogar predominante tamén están a
ser os fogares sen nenos dependentes (24,04% e 25,26%, respectivamente), seguido do tipo
“outros fogares con nenos dependentes “ (15,36% na provincia de A Coruña e 17,91% na
provincia de Lugo), e dos fogares formados por dous adultos, polo menos de 65 ou máis anos,
sen nenos dependentes (12,85% e 13,89%). Os tipos de fogares con menos representatividade
na provincia coinciden cos tipos detectados para o total da comunidade autónoma de Galicia,
onde os fogares formados por un adulto con nenos dependentes ten unha valoración do 1,47%
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na provincia de A Coruña e de 0,67% na provincia de Lugo, e os fogares formados por dous
adulto, con 3 ou máis nenos dependentes, acada unha valoración do 1,45% e de 0,64%, para a
provincia de A Coruña no primeiro caso, e para a provincia de Lugo no segundo.
Para a provincia de Ourense, a situación é diferente á caracterizada para o total de
Galicia, e para as outras tres provincias. Coincide co principal tipo de fogar, é dicir, outros
fogares sen nenos dependentes (21,83%), seguido dos fogares formados por dous adultos,
polo menos de 65 ou máis anos, sen nenos dependentes (15,67%), e dos fogares formados
por dous adultos menores de 65 anos, sen nenos dependentes (15,67%). Os tipos de fogares
que aparecen como menos representativos tamén son os fogares de 1 adulto con nenos
dependentes (1,35%) e os fogares de 2 adultos con 3 ou máis nenos dependentes (1,01%).
Para a provincia de Pontevedra, destacan os outros fogares sen nenos dependentes
(24,23%), seguido dos fogares con nenos dependentes (20,56%) e toman tamén un valor
elevado os de dous adultos de menos de 65 anos sen nenos dependentes (12,05%). Pola
contra, os tipos de fogares que aparecen como menos representativos son os fogares de 1
adulto con nenos dependentes (2,78%) e os fogares de 2 adultos con 3 ou máis nenos
dependentes (1,87%).
Gráfico 211 : Tipo de fogar

3.- SERVIZO DOMÉSTICO

O 91,97% dos fogares de Galicia non dispón de servizo doméstico, polo que as tarefas
propias do fogar realízanse maioritariamente por persoas do mesmo fogar, con valores moi
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superiores aos que si o teñen. Por provincias, os valores son moi semellantes: A Coruña
(92,74%), Lugo (87,64%), Ourense (90,04%), e Pontevedra (93,67%).
Dos fogares que si teñen servizo doméstico (8,03%), na súa totalidade é de tipo non
residente, realizado de media, por unha persoa, que dedica á semana unha media de 14 horas
ao traballo nos fogares. Por provincias, os datos tamén volven a ser semellantes á valoración
para o conxunto de Galicia, tal e como se sinalaba, en relación aos fogares que non dispoñían
de servizo doméstico: A Coruña (7,26%), Lugo (12,36%), Ourense (9,96%), e Pontevedra
(6,33%). En relación ao número medio de horas semanais que o servizo doméstico dedica ao
traballo nos fogares, nas provincias de Ourense e Pontevedra, está a ser de 13 horas, pero
predominan os fogares que lle dedican 6 horas á semana nas provincias de A Coruña e
Pontevedra, mentres que na provincia de Lugo predominan os fogares que lle dedican 4 horas
semanais, e en Ourense, os fogares que lle dedican 10 horas semanais.

Gráfico 212 : Dispón de servizo doméstico

Gráfico 213 : Ten servizo doméstico residente
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Gráfico 214 : Ten servizo doméstico non residente

4.- CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA PRINCIPAL

A.- CLASE DE VIVENDA E TIPO DE EDIFICIO
De todos os fogares enquisados, e para o conxunto de Galicia, a clase de vivenda e o
tipo de edificio está a ser para o 44,13% das vivendas, vivendas unifamiliares independentes,
seguida en importancia polo grupo de edificios con 10 ou máis vivendas (26,47%), e dos
edificios con máis dunha vivenda pero menos de 10 (18,56%). Para as provincias de A Coruña
e de Pontevedra, a clasificación coincide na súa totalidade, con lixeiras variacións nas
porcentaxes: para a vivenda unifamiliar independente, 43,70% e 52,56%, respectivamente;
para os edificios con 10 ou máis vivendas, 29,15% e 23,34%, respectivamente, e para os
edificios con máis de 1 vivenda pero menos de 10, 20,58% para a provincia de A Coruña e
15,96% para a provincia de Pontevedra. Para as provincias de Lugo e de Ourense, as clases
de vivenda predominante son: a vivenda familiar independente (39,73% para Lugo e 30,08%
para Ourense); o edificio con 10 ou máis vivendas (26,52% e 25,83%, respectivamente), e a
vivenda encostada (17,27% para a provincia de Lugo e 22,94%, para a provincia de Ourense).

B.- RÉXIME DE PROPIEDADE DE VIVENDA
Unha porcentaxe do 83,79% teñen a vivenda en propiedade, fronte ao 10,34% que
están de aluguer. As vivendas cedidas gratuitamente representan un grupo bastante inferior
aos citados anteriormente (5,87%). Por provincias, a estrutura é semellante á anterior,
apreciándose leves alteracións nas porcentaxes. Compre destacar que na provincia de Lugo, o
88,7% das vivendas están en réxime de propiedade, lixeiramente superior á media de Galicia,
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e das outras tres provincias, tendo o aluguer un valor máis baixo, 7,75%, e as vivendas cedidas
gratuitamente, un valor reducido do 3,55%.

Gráfico 215 : Réxime de tenencia da vivenda

C.- Nº DE HABITACIÓNS
Para o conxunto de Galicia, un 45% dos fogares analizados, contan con 4 habitacións,
sendo os de 5 habitacións tamén unha parte importante da mostra (27%), e seguido dos
fogares con 3 habitacións (14%). Esta estrutura é case que semellante á rexistrada polas
provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra, pero rexistra cambios apreciables para a
provincia de Lugo. Así, para a provincia de Lugo as casas con 4 habitacións detéctanse nun
38% dos casos analizados, as vivendas con cinco habitacións no 35%, e as vivendas con seis
habitacións no 11% dos casos, por diante das casas con tres habitacións.
O número medio de habitacións por vivenda para Galicia é de 4,46, predominando as
vivendas con 4 habitacións.
D.- TIPOLOXÍA DE HABITACIÓNS
A cociña como habitación independente está presente na totalidade dos fogares
galegos enquisados (99,35%), e non se aprecian diferenzas no estudo por provincias.
Apréciase unha situación semellante en relación á instalación fixa de baño ou ducha (98,84%).
No 99,15% dos fogares nos que se fixo a enquisa, tanto a nivel da comunidade como
por provincias, hai inodoro con auga corrente.
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En relación á disposición de auga quente corrente, un 91,85% dos fogares galegos
enquisados teñen auga quente individual e só un 6,14% dos fogares posúen auga quente
colectiva, o que resulta un valor baixo. Por provincias, os valores acadados sitúanse sobre o
valor medio para o total de Galicia, agás para a provincia de A Coruña, cun 94,35% dos
fogares con auga quente individual, e para a provincia de Lugo, onde o 86,7% dos fogares
dispón de auga quente individual, e por conseguinte, un 10,39% emprega auga quente
colectiva.
Gráfico 216 : Auga quente individual

Gráfico 217 : Auga quente colectiva
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A disposición de calefacción individual presenta valores non moi altos para o conxunto
de Galicia, xa que un 42,94% dos fogares afirma tela instalada, e un 57,06% carece dela. Por
provincias, compre destacar que na provincia de A Coruña, a porcentaxe de fogares que
dispoñen de calefacción individual é do 40,09%, mentres que na provincia de Ourense,
acádase un valor superior á media, do 50,52%. Pola contra, un 9,50% do total de fogares
enquisados de Galicia, ten calefacción colectiva, e os datos por provincias son notablemente
dispares: a provincia de A Coruña ten calefacción colectiva nun 4,68% dos fogares, mentres
que a provincia de Lugo, presenta valores do 15,9%. As provincias de Ourense e Pontevedra,
dispoñen de calefacción colectiva, nun 12,81% en un 11,41%, respectivamente. En termos
xerais, pode afirmarse que a provincia de A Coruña é a provincia con menor grao de instalación
de sistemas de calefacción nos fogares, individuais ou colectivos, seguida da provincia de
Pontevedra, e ocupando os primeiros postos Lugo e Ourense. Esta situación pode explicarse,
entre outras razóns, polas características do clima propio destas provincias, e de que existe un
maior número de vivendas en propiedade, dotándoa dos mellores equipamentos a través de
inversións na mellora das mesmas.
A existencia nos fogares galegos dalgún sistema de refrixeración como pode ser o aire
acondicionado, estaba a ser un ben case que de “luxo”, dada o limitada frecuencia: só se
atoparon nun 1,03% dos fogares. Non se aprecian valores significativamente diferentes por
provincias, e só compre destacar que, na provincia de Ourense, existe un 2,27% dos fogares
con estes equipamentos, podendo xustificarse polo nivel de temperaturas que están a soportar.
En Galicia, existe case o mesmo número de fogares que contan con garaxe coma os
que non o teñen, sendo a diferenza entre os dous valores mínima: o 51,70% dos fogares
dispón de garaxe e o 48,30% non o ten. Por provincias, acádanse valores entorno á media,
agás na provincia de A Coruña, onde só un 43,94% dos fogares dispoñen de garaxe, e a
provincia de Lugo, onde o 73,32% dos fogares dispón de garaxe.

Gráfico 218 : Garaxe
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A maior parte dos núcleos familiares enquisados de Galicia, teñen un sitio exterior onde
se poden sentar, a modo de terraza, xardín ou patio (74,78%), e un 47,77% do total de fogares
tamén dispón dunha horta ou curral encostado á vivenda. Por provincias, tamén se aprecian
diferentes situacións: a provincia de A Coruña dispón deste espazo nun 63,14% dos casos, e
dunha horta encostada á vivenda, nun 42,43%. Son valores inferiores aos valores medios
detectados para o total de Galicia. As provincias de Lugo e Ourense, con porcentaxes do
90,45% e do 85,41% sitúanse por riba do valor medio de Galicia, sucedendo o mesmo no
referente á existencia de horta ou curral encostado á casa, con valores do 57,13% e do
53,41%, respectivamente.
Do total de fogares para a mostra a nivel de Galicia, un 33,54% dispón dun lugar
empregado como taller de traballo. Por provincias, débense facer matizacións: mentres que a
provincia de A Coruña presenta valores na marxe da media para Galicia, nas provincias de
Lugo e de Ourense, existen casas con taller de traballo no 51,40% e no 46%, respectivamente,
pero na provincia de Pontevedra, só se acada un valor do 23,74%.

Gráfico 219 : Lugar utilizado como taller de traballo ( garaxe, alpendre ou cuarto
especial)

Só un 2,91% dos casos de Galicia, están en situación de construción de residencia
habitual ou de segunda vivenda, polo que a construción dunha residencia habitual, ou na
segunda vivenda, non estivo a ser unha práctica xeneralizada na mostra enquisada, e
tampouco no estudo por provincias.
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Gráfico 220 : Construción de residencia habitual, segunda vivenda ou dependencia

A realización de grandes reparacións tanto na vivenda habitual como na segunda
vivenda, tampouco resultou ser un feito relevante, xa que un 4,19% confirmaron que están a
facer este tipo de reparacións, no conxunto da mostra para Galicia. Por provincias, destacar
que a provincia de A Coruña rexistra valores superiores á media da comunidade autónoma de
Galicia, cun 5,88%, mentres que na provincia de Lugo, só un 1,26% dos fogares estivo a
realizar este tipo de tarefas.

5.- BENS DE EQUIPAMENTO DO FOGAR
Os datos refliten a propiedade case xeneralizada de televisión nos fogares, nun 99,22%
dos mesmos, cunha media de 1,84, case que dous aparatos de televisión por cada fogar, e
indicando que, de xeito maioritario, os fogares dispoñen de dous televisores. Os datos
mantéñense por provincias, aínda que nas provincias de Lugo e Ourense, predominan os
fogares que só dispoñen dun aparato de televisión.
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Gráfico 221 : TV

No que respecta á disposición de medios de televisión de pago, resultan pouco
estendidos entre a poboación, como se pode apreciar no caso da televisión por cable
(empréganse no 7,29% dos fogares) e televisión por satélite (empréganse no 8,05% dos
fogares). Por provincias, detéctanse diferenzas sobre o total de Galicia: na provincia de A
Coruña, un 10,82% dos fogares dispón de televisión por cable, mentres que nas outras tres
provincias, os valores rexistrados non superan o 5,36% no caso máis elevado, que
corresponde á provincia de Pontevedra. En relación á televisión por satélite, a provincia de
Ourense acada un valor de 11,37%, mentres que a provincia de Pontevedra non supera o
6,34%.
Gráfico 222: Tv por cable
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Son numerosos os fogares de Galicia que dispoñían de vídeo na súa casa (59,59%),
de equipo musical (55,28%), mentres que só un 17,23% dos mesmos tiña DVD. Por provincias,
os valores son semellantes, se ben mostran uns valores lixeiramente inferiores na provincia de
Lugo, para a disposición de equipo musical (49,18%) e para o DVD (14,70%).
A dispoñibilidade de equipos de ordenador nos fogares non era moi elevada (36,74%),
cunha media de 1 ordenador, e predominando os fogares que tiñan un único ordenador. Por
provincias, a situación torna a ser moi parecida, destacando a provincia de A Coruña como a
provincia con máis fogares que dispoñen de ordenador (40,68%), e a provincia de Ourense,
como a que menos fogares dispoñen de ordenador (30,44%). Do mesmo xeito, a conexión a
internet atópase no 16,52% dos fogares de Galicia, non estando aínda moi estendida entre a
poboación. Por provincias, a provincia de A Coruña dispón de máis fogares con conexión a
internet (20%), mentres que é a provincia de Pontevedra a que ten menos implantación deste
tipo de conexión (14,02%). Esta situación pode explicarse a partir de que, na data de recollida
da información, comezouse a espallar o uso e a instalación de medios de acceso á información
e á comunicación, non estando xeneralizada neses intres.

Gráfico 223 : Ordenador (PC, portátil, etc)
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Gráfico 224 : Conexión a internet

A situación muda notablemente en relación á posesión de teléfono fixo, xa que o
87,10% dos fogares de Galicia dispón de teléfono fixo,e sen grandes diferenzas por provincias,
mostrando a provincia de A Coruña un valor lixeiramente superior (90,71%). Sobre o total de
fogares de Galicia, un 69,69% tamén ten teléfono móbil, sendo predominante un aparato de
telefonía móbil por fogar. Por provincias, recóllese a mesma situación que no caso do teléfono
fixo, rexistrando a provincia de A Coruña un valor do 70.92%.
En relación aos medios de transporte propios dos que dispón o fogar, a maioría dos
fogares enquisados de Galicia non dispoñen de motocicleta para uso particular (87,92%), non
presentándose variacións por provincias. Un 76,70% dos fogares galegos si dispón de
automóbil para uso particular, e destacando a presenza dun coche por fogar, de xeito
maioritario. Non existen diferenzas por provincias en relación a esta variable.

Gráfico 225 : Automóbil para uso privado
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Os bens de equipamento do fogar con maior relevancia para o total de Galicia,
ordenados de maior a menor, son o frigorífico (98,57%), a lavadora (96,31%), o conxelador
(53,24%), o microondas (44,14%), o lavalouzas (21,06%) e a secadora (14,19%). Pode
concluírse que priman aqueles electrodomésticos de primeira necesidade ou imprescindibles,
mentres que son menos frecuentes os equipamentos vinculados ao maior luxo e poder
adquisitivo das familias. Esta clasificación mantense por provincias.
Gráfico 226 : Microondas

Gráfico 227 : Lavadora
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Gráfico 228 : Secadora de roupa

A disposición dunha vivenda secundaria tampouco resultaba ser unha realidade cotiá
para a mostra de fogares enquisados, xa que só un 14,72% das familias posuía este tipo de
vivenda. Por provincias, compre resaltar que a provincia de Ourense acada un valor
notablemente superior, cun 21,19% dos fogares.

6.- CULTIVO DE PLANTAS OU HORTAS E COIDADO DE ANIMAIS

Detectouse para o total de Galicia que o 47,63% dos fogares cultivaban plantas
comestibles, en gran medida para o autoconsumo, pois só un 3,91% dos fogares obtiña
ingresos de plantas comestibles. Por provincias, a provincia de A Coruña recolle valores máis
baixos (40,96%), mentres que Lugo está representada por un 55,64% dos fogares. Detéctase
unha tendencia á realización de labores de cultivo para o autoconsumo, apoiado no feito de
que as vivendas desta provincia dispoñían dunha horta encostada á vivenda, en valores
superiores aos das outras provincias. Por outra banda, tamén se debe destacar que un 10,61%
dos fogares da provincia de Ourense, obteñen ingresos pola venda dos produtos derivados do
cultivo na horta da casa, de plantas comestibles.
Tamén para o total de Galicia, un 69,69% dos fogares, cultivan plantas ornamentais,
dentro dos labores propias de coidado da horta ou do xardín, pois como confirman os datos, un
99,89% dos fogares non perciben ingresos pola venda das mesmas. Os datos mantéñense por
provincias, mencionando que a provincia de Lugo recolle unha maior porcentaxe de fogares
que realizan este tipo de cultivo (84,64%), manténdose a tendencia xeral de non percibir
ingresos pola venda dos mesmos.
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Gráfico 229 : Cultiva plantas comestibles

Gráfico 230 : Ingresos de plantas comestibles

Resulta notable o número de fogares de Galicia onde se realizan actividade de coidado
de animais domésticos ou de granxa debido, entre outras razón, ao gran número de habitantes
que hai en Galicia nas zonas rurais. É dicir, un 40,9% dos fogares si coida animais domésticos
ou de granxa (fundamentalmente para consumo propio), e desta porcentaxe, un 16,71%
percibe ingresos pola venda dos mesmos, en termos absolutos. Por provincias, a situación
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resulta semellante en termos de cultivo, destacando o valor inferior á media de Galicia para a
provincia de A Coruña (37,37%), e o valor superior á media de Galicia, para a provincia de
Lugo (48,39%). Pero si hai diferenzas en termos de ingresos percibidos polo coidado de
animais doméstico, porque a provincia de A Coruña rexistra un nivel de ingresos de 24,13% e a
provincia de Lugo, un valor do 27,87%.
Destaca o feito de que é bastante maior o número de fogares de Galicia que teñen
mascota ou animais de compañía (54,93%), e que dedican parte do seu tempo ao coidado das
mesmas, sen percibires ingreso algún por dita actividade na totalidade dos casos. Os valores
non presentan variacións por provincias.

Gráfico 231 : Ingresos por animais domésticos (ou de granxa)

7.- INGRESOS ECONÓMICOS

Do total da mostra para Galicia, un 60,45% dos fogares enquisados manifestou percibir
como fonte de ingresos os soldos ou salarios provenientes do traballo por conta allea, e un
25,08% estaba a percibir ingresos do traballo por conta propia. Esta tendencia mantense por
provincias, sen alteracións a destacar.
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Gráfico 232 : Ingresos de traballo por conta allea (soldos ou salarios)

Gráfico 233 : Ingresos de traballo por conta propia

En canto á percepción de pensións contributivas, subsidios, ingresos do capital e outro
tipo de rendas, os datos recollidos para o total de Galicia, derivan nas seguintes conclusións:
x Un 55,18% dos fogares manifesta ter ingresos de pensións contributivas, acadando a
provincia de Lugo un valor do 60,15% e a provincia de Ourense un valor inferior á media
galega, do 52,90%.
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x Un 5,05% dos fogares manifesta ter ingresos por subsidios e prestacións de
desemprego,agás na provincia de Lugo onde se acada un valor máis baixo (3%), e na provincia
de Ourense, lixeiramente superior (6,87%).
x Un 2,76% dos fogares de Galicia manifesta ter ingresos doutros subsidios e
prestacións sociais regulares, se ben na provincia de A Coruña só representan un 1,05% e na
provincia de Lugo un 4,58%.
x Un 4,43% dos fogares estaba a percibir no momento de realizarse a enquisa ingresos
da renda da propiedade do capital, sendo este valor do 1,79% na provincia de A Coruña e de
8,36% na provincia de Lugo.
x Un 1,01% tiña outros ingresos regulares sen mediar contraprestación laboral, sendo
case inexistentes na provincia de A Coruña (0,41%), pero superiores á media galega na
provincia de Ourense (2,34%).

Gráfico 234 : Ingresos de pensións contributivas ou non contributivas

Para o total de Galicia, en relación ás principais fontes de ingresos compre destacar
que a principal fonte son os ingresos de traballadores por conta allea (47,91%), seguido dos
fogares que percibe algún tipo de pensión contributiva ou non contributivas (33,95%), e dos
ingresos por conta propia (15,05%). Son por tanto os grupos de individuos que, por un lado,
traballan fora da casa, e por outro lado, son dependentes, e precisan axuda especial. A fonte
con menor grao de significación na mostra de fogares estudados foi o subsidio de desemprego
(1,55%). Por provincias, mantense a tendencia, tendo que destacar que na provincia de Lugo,
os ingresos provenientes dos subsidios de desemprego non aparecían reflectidas.
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Gráfico 235 : Ingresos de subsidios e prestacións de desemprego

Os ingresos mensuais medios por fogar, para Galicia, estaban liderados polo intervalo
que abranguía dos 500 aos 999 euros, cunha porcentaxe do 25,64%, seguido dos ingresos de
1000 a 1500 euros, cun valor do 24,53%. Estábase a falar dun nivel de ingresos medio-baixo,
dado que o volume maioritario de fogares, en termos de ingresos, está entre os 500 euros e os
1.500 euros. Os fogares con nivel medio de ingresos mensuais de 1.500 a 1.999,99 euros
representaba o 15,16% do total de Galicia, e os fogares con menos de 500 euros, un 13,67%.

Gráfico 236 : Ingresos de rendas da propiedade e do capital
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As provincias de A Coruña e de Ourense manteñen a tendencia descrita para o total de
Galicia, con pequenas flutuacións nas porcentaxes. Pero nas provincias de Lugo e de
Pontevedra, a caracterización dos ingresos mensuais por fogar, muda notablemente en
relación ao total de Galicia e ás outras dúas provincias galegas: o principal intervalo de
ingresos é o formado por salarios de 1000 a 1499,99 €, significando un 27,02% no caso da
provincia de Lugo e un 30,87% na provincia de Pontevedra. O segundo intervalo en
importancia en termos de ingreso é o intervalo comprendido entre 500 e 999,999 euros
(25,17% e 27,71%, respectivamente). O terceiro intervalo de ingresos para a provincia de Lugo
é o que comprende soldos entre 1.500 e 1999,99 euros, mentres que para a provincia de
Pontevedra son os soldos de menos de 500 euros. Compre resaltar que na provincia de Lugo,
os fogares con ingresos de 2.000 a 2.499,99 euros superan en representatividade aos fogares
que perciben menos de 500 euros (8,87% fronte a 8,26%).

Gráfico 237 : Principal fonte de ingresos

8.- AXUDAS PERCIBIDAS POLO FOGAR
Para o total de Galicia, e para a realización das tarefas principais do fogar, como a
preparación de comidas, algúns dos fogares enquisados estiveron a percibir axudas:
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x Para a preparación de comidas, o 92,29% dos fogares non precisou axuda, polo que
estaban a dedicar o seu tempo a facer estas tarefas. Só un 7,71% dos fogares da mostra
seleccionada, tiveron axuda externa para a preparación de comidas. Por provincias, mantense
a tendencia, aínda que as provincias de Lugo e de Ourense, rexistraron valores superiores á
media de Galicia (15,45% e 11,85%, respectivamente).
A media de horas semanais dedicadas á preparación das comidas foi de 6,91 horas, sendo
cotiá e predominante unha dedicación de 5 horas.

Gráfico 238 : Fogares que precisaron axuda para a preparación de comidas

Por provincias, os datos amosan lixeiras variacións, sendo relevante que na provincia
de Lugo, destacan os fogares que lle dedicaron 7 horas, e na provincia de Ourense, son máis
habituais os fogares que lle dedicaron 10 horas.
x Sobre o total da mostra, un 32,93% dos fogares, pagou para ter axuda na preparación
de comidas. Por provincias, e a partir do cruce dos datos anteriores, aprécianse variacións
relevantes. As provincias de Lugo e de Ourense que precisaron maior axuda para as tarefas de
preparación de comida, foron as que menos pagaron por ter esta axuda (33,96% no caso de
Lugo e 26,08% no caso de Ourense), podendo significar un maior peso da axuda gratuíta
doutros membros da familia ou de amigos/coñecidos, e estando na base da articulación dos
bancos do tempo. A provincia de A Coruña foi a que máis pagou pola prestación deste servizo
(44%), mentres que a provincia de Pontevedra rexistrou un valor do 23,7
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Gráfico 239 : Fogares que pagaron pola preparación de comidas

Para o mantemento da casa,

algúns dos fogares enquisados estiveron a percibir

axudas:
x O 86,67% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 13,33% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para o mantemento da casa. Por provincias e do mesmo xeito que no referido á preparación de
comidas, as provincias de Lugo e de Ourense rexistraron valores máis altos que a media para
Galicia (19,21% para Lugo e 18,40% para Ourense). Tanto as provincias de A Coruña como de
Pontevedra, se situaron por debaixo da media para a comunidade autónoma de Galicia
(11,63% e 10,78%, respectivamente).
x A media de horas semanais dedicadas ao mantemento da casa foi de 7,09 horas,
predominando os fogares que lle dedicaron 4 horas. Por provincias, o tempo medio dedicado é
semellante ao valor medio para Galicia, pero hai variacións sobre o predominio de fogares en
función do número de horas que dedican ao mantemento da casa: na provincia de A Coruña
destacan os fogares que dedican 6 horas; nas provincias de Lugo e de Pontevedra, os fogares
que dedican 4 horas,e na provincia de Ourense, os fogares que dedican 2 horas.
x Sobre o total da mostra, un 59,97% dos fogares, pagou para ter axuda no mantemento
da casa. As provincias de A Coruña e de Lugo, rexistran unha maior porcentaxe de fogares que
pagan por este servizo, con valores do 64,51% e do 62,01%, respectivamente. En Ourense, o
valor acadado foi do 50,04% e en Pontevedra do 59,52%.
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Gráfico 240 : Fogares que precisaron axuda para o mantemento da casa

Gráfico 241 : Fogares que pagaron polo mantemento da casa

Para a confección e coidado de prendas de vestir e do fogar, algúns dos fogares
enquisados estiveron a percibir axudas:
x O 96,32% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 3,68% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para os labores de confección e coidado de prendas de vestir e do fogar. Por provincias, o
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comportamento é parecido, con valores inferiores ao valor medio para Galicia, no caso das
provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra. Non obstante, a provincia de Lugo rexistra un
valor, comparativamente moi alto: 11,98% dos fogares precisa axuda para os labores de
confección e coidado das prendas de vestir.
x A media de horas semanais dedicadas ás labores de confección foi de 2,86 horas,
predominando os fogares que lle dedicaron 2 horas. Os datos identifícanse cos recollidos por
provincias, agás na provincia de Ourense, onde os fogares manifestan dedicar unha media de
6,74 horas, predominando os fogares que lle dedican só 1 hora, e tamén na provincia de
Pontevedra, onde os fogares mostran unha media de 2,13 horas, destacando os fogares cunha
dedicación de 1 hora.
x Sobre o total da mostra, un 50,76% dos fogares, pagou para ter axuda nos labores de
confección. As provincias de A Coruña e de Lugo rexistraron unha maior porcentaxe de fogares
que pagaron por este servizo (52,98% e 59,75%, respectivamente). Pola contra, as provincias
de Ourense e de Pontevedra, tiveron valores moi por debaixo da media para Galicia (34,19% e
11,48%, respectivamente).

Gráfico 242 : Fogares que precisaron axuda para a confección e coidado de prendas
de vestir e do fogar
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Gráfico 243 : Fogares que pagaron pola confección e coidado de prendas de vestir e do fogar

Para os labores de xardinería e coidado de animais, algúns dos fogares enquisados estiveron
a percibir axudas:
x O 96,93% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 3,07% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para os labores de xardinería e coidado de animais. Por provincias, Lugo e Ourense rexistraron
valores superiores á media para o total de Galicia (5,42% en Lugo e 4,84%,en Ourense).
x A media de horas semanais dedicadas ás labores de confección foi de 5,29 horas,
destacando unha dedicación entre 1 e 2 horas para a maioría dos fogares. Para as provincias
de Lugo e de Ourense, a media de horas dedicadas foi de 6,82 e 5,88 respectivamente,
predominando os fogares que lle dedicaron 2 horas.
x Sobre o total da mostra, un 18,55% dos fogares, pagou para ter axuda nos labores de
confección. Por provincias, os resultados son moi diversos e sorprendentes. As provincias de A
Coruña e de Lugo mostraron valores moi superiores á media de Galicia, cun 29,58% para A
Coruña e un 32,84% para Lugo. Na provincia de Ourense, non se detectou algún fogar que
pagase polos servizos de xardinería e coidados de animais, e na provincia de Pontevedra, o
valor foi moi inferior á media para Galicia, 6,23%.
Para os labores de construción e reparación, incluídos vehículos, algúns dos fogares
enquisados estiveron a percibir axudas:
x O 98,60% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 1,40% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para estes labores. Por provincias, compre destacar que a provincia de A Coruña rexistrou
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unha porcentaxe de fogares menor que a media para Galicia (0,87%), mentres que na
provincia de Ourense, a porcentaxe de fogares que precisaron desta axuda foi maior que a
media de Galicia, cun valor do 2,44%.
x A media de horas semanais dedicadas ás labores de confección foi de 8,12 horas,
destacando os fogares que lle dedicaron 1 hora, con valores case uniformes para o conxunto
das catro provincias galegas.
x Sobre o total da mostra, un 43,11% dos fogares, pagou para ter axuda nestas tarefas.
A provincia de A Coruña rexistrou un maior número de fogares que pagou por ter este servizo
(66,11%), un valor superior á media para Galicia, mentres que a provincia de Lugo acadou un
valor moito menor (14,12%).
Para a realización das compras, algúns dos fogares enquisados estiveron a percibir
axudas:
x O 94,30% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 5,70% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para estes labores. As provincias de Lugo e de Ourense rexistraron valores que duplican a
media para Galicia, sendo de 10,51% no caso de Lugo e de 11,10% no caso de Ourense. Pola
contra, as provincias de A Coruña e de Pontevedra tiveron valores por debaixo da media para
Galicia.
x A media de horas semanais dedicadas ás compras foi de 3,09 horas, destacando os
fogares que lle dedicaron 1 hora.
x Sobre o total da mostra, un 14,23% dos fogares, pagou para ter axuda nestas tarefas.
A provincia de A Coruña rexistrou un 19,88% dos fogares que pagou por ter este tipo de
servizo, pero na provincia de Pontevedra, só un 4,54% dos fogares pagaron pola realización
das compras do fogar.
Para a realización das xestións do fogar e servizos (incluídos vehículos), algúns dos
fogares enquisados estiveron a percibir axudas:
x O 97,85% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 2,15% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para estes labores. As provincias de A Coruña e de Pontevedra rexistraron unha porcentaxe de
fogares menor que a media para Galicia (1,62% e 1,41%, respectivamente), mentres que a
provincia de Ourense tivo un valor de 4,76%.
x A media de horas semanais dedicadas ás compras foi de 2,52 horas, destacando os
fogares que lle dedicaron 1 hora.
x Sobre o total da mostra, un 22,86% dos fogares, pagou para ter axuda nestas tarefas.
A provincia de A Coruña rexistrou un maior número de fogares que pagou por esta axuda
(56,64%), mentres que na provincia de Lugo (9,49%) e na provincia de Ourense (12,96%), os
valores foron notablemente inferiores á media para Galicia. Pero o feito destacable, está en
que, na provincia de Pontevedra, non se rexistraron fogares que pagaran por obter este tipo de
axuda.
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Para os labores de coidado de nenos, algúns dos fogares enquisados estiveron a
percibir axudas:
x O 93,35% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 6,65% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para estes labores. A provincia de Ourense precisou máis axuda que a considerada para a
media de Galicia, cun valor do 10,73% dos fogares, e a provincia de Pontevedra, precisou
menos axuda que a media de Galicia, cun valor do 4,85%.
x A media de horas semanais dedicadas aos coidados dos nenos foi de 17,06 horas,
destacando os fogares que lle dedicaron 10 horas. Segundo o número de horas dedicadas,
apréciase unha panorámica diferente por provincias, pois na provincia de Lugo destacan os
fogares que lle dedicaron 35 horas semanais ao coidado dos nenos, na provincia de Ourense
son máis numerosos os fogares que lle dedicaron 10 horas, e na provincia de Pontevedra,
destacan os fogares que dedicaron 20 horas semanais.
x Sobre o total da mostra, un 30,97% dos fogares, pagou para ter axuda nestas tarefas.
Na provincia de Lugo, un 45,79% dos fogares pagaron por ter axuda no coidado dos nenos,
mentres que as outras tres provincias galegas obtiveron valores sensiblemente inferiores á
media para Galicia.

Gráfico 244 : Fogares que precisaron axuda para o coidado dos nenos
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Gráfico 245 : Fogares que pagaron polo coidado dos nenos

Para os labores de coidado de adultos, algúns dos fogares enquisados estiveron a percibir
axudas:
x O 97,13% dos fogares non precisou axuda, polo que estaban a dedicar o seu tempo a
facer estas tarefas. Só un 2,87% dos fogares da mostra seleccionada, tiveron axuda externa
para estes labores. As provincias de Lugo e de Ourense rexistraron unha alta porcentaxe de
fogares que precisaron deste tipo de axuda, sendo do 4,71% en Lugo e do 6,07% en Ourense.
Pola contra, os valores recollidos nas provincias de A Coruña e de Pontevedra, foron do 2,08%
e do 1,72%, respectivamente.
x A media de horas semanais dedicadas ao coidado de adultos foi de 13,03 horas,
destacando os fogares que lle dedicaron 10 horas. En relación ao número de horas que soen
dedicar de maneira máis habitual, os fogares das catro provincias galegas, apréciase unha
clara disparidade: nas provincias de A Coruña e de Lugo, os fogares predominantes son os que
dedican de 2 a 3 horas semanais, mentres que nas provincias de Ourense e Pontevedra,
dedican de 5 a 7 horas semanais.
x Sobre o total da mostra, un 24,01% dos fogares, pagou para ter axuda nestas tarefas.
As provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra rexistraron unha porcentaxe de fogares
máis baixa que a media para Galicia, que pagaron por ter este tipo de axuda, de xeito contrario
á provincia de Lugo, onde un 44,07% dos fogares pagou por ter esta axuda.
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Gráfico 246 : Fogares que precisaron axuda para o coidado dos adultos

Gráfico 247 : Fogares que pagaron polo coidado dos adultos

- 411 -

4.4.6.- Análise dos datos de membros do fogar de 10 e máis anos.

Os datos da enquisa foron recollidos principalmente no segundo e no cuarto trimestre
do ano 2003, para unha mostra total de 9.372 membros de 10 e máis anos.

1.- RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA

1.1 - TRABALLOU NA SEMANA PASADA
En Galicia, o 42,93% das persoas de 10 ou máis anos enquisadas traballaron na
semana anterior da realización da enquisa fronte ao 57,07% que non realizaron esta
actividade.
A provincia de A Coruña amosa unhas porcentaxes case iguais que as do conxunto de
Galicia. Non obstante, en Lugo o 54,25% dos enquisados non traballaran a semana pasada
sendo, en Ourense esta porcentaxe do 52,31%, valores un pouco inferiores aos do resto da
comunidade Galega.
Débese destacar que na provincia de Pontevedra máis do 60% das persoas non
traballaran a semana pasada, fronte ao 39,61% que si estiveron ocupados nesta tarefa.

Gráfico 248 : Enquisados que traballaron a semana pasada

1.2 - TIÑA TRABALLO (aínda que non traballara a semana pasada)
De todos os individuos enquisados nos fogares galegos, o 5,66% tiñan traballo aínda
que non o fixeran a semana pasada, polo que son maioría os que non tiñan traballo cunha
porcentaxe de máis do 94% do total.
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Por provincias, A Coruña, Lugo e Pontevedra presentan uns valores moi similares
neste aspecto, sendo a porcentaxe de individuos que tiñan traballo aínda que non o fixesen a
semana pasada, un pouco superior ao 5% mentres que aqueles que non tiñan traballo
representan máis do 94% do total. Os datos que presenta a provincia de Ourense son
lixeiramente diferentes aos da media do territorio galego, xa que o 6,58% dos individuos tiñan
traballo aínda que non traballasen a semana anterior, mentres que o 93,42% non dispoñía de
ningún emprego.

Gráfico 249 : Enquisados que tiñan traballo (aínda que non traballaran a semana pasada)

1.3 - MOTIVO POLO QUE NON TRABALLOU
No conxunto de Galicia, o principal motivo para ausentarse do traballo durante a
semana anterior foi o goce das vacacións, cunha porcentaxe do 52,23% do total, sendo tamén
importante que o 36,58% dos individuos non traballaran por enfermidade, accidente ou
incapacidade temporal. No derradeiro lugar, detéctase unha porcentaxe do 1,55% dos
traballadores, que gozaban dalgún permiso de maternidade ou paternidade.
Por provincias, os valores acadados en Pontevedra son moi similares á media de
Galicia non ocorrendo o mesmo no resto de zonas da comunidade autónoma. Así, tanto en
Lugo como en Ourense, as enfermidades, accidentes ou incapacidade temporal foron os
principais motivos polos que as persoas ocupadas se ausentaron do traballo cunhas
porcentaxes do 51,84% e do 57,66% respectivamente. Na provincia de A Coruña, a porcentaxe
de individuos que se ausentou do traballo por vacacións era do 63,81% mentres que pouco
máis do 23% das persoas non acudiran a traballar a semana anterior por algunha enfermidade
ou accidente laboral. Estes valores aínda que son elevados seguen a tendencia da media de
Galicia
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Gráfico 250 : Motivo polo que non traballou o enquisado a semana pasada

2.- TRABALLO PRINCIPAL

2.1 - SITUACIÓN PROFESIONAL
Na comunidade autónoma de Galicia, o 64,03% dos enquisados que traballaban eran
asalariados do sector privado, acadando certa importancia os empresarios sen asalariados ou
traballadores independentes (9,17%) e tamén os asalariados do sector público (25,44%).
A continuación explicase brevemente a situación detectada en cada unha das
provincias galegas:
x
En A Coruña, unha porcentaxe do 56,56% eran asalariados do sector privado, sendo o
segundo grupo máis importante o formado polo 33,88% de asalariados do sector público.
x En Lugo tamén destaca en importancia unha porcentaxe do 51,35% de asalariados do
sector privado aínda que esta porcentaxe é inferior á media galega en case 13 puntos
porcentuais.
x O 59% dos enquisados que tiñan traballo na provincia de Ourense eran asalariados do
sector privado, e os valores acadados polos traballadores independentes e asalariados do
sector público eran do 4,21% e 34,4% respectivamente.
x O máis destacable da provincia de Pontevedra son os valores elevados que presentan
os asalariados do sector privado con máis do 80% do total da mostra.
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Gráfico 251 : Situación profesional do enquisado

2.2 - ¿TEN FIXADO NÚMERO DE DÍAS DE VACACIÓNS?
No conxunto de Galicia, o 75,31% das persoas enquisadas tiñan fixados os seus días
de vacacións fronte ao 24,69% que non os fixaran.
As provincias de Lugo e A Coruña presentan neste aspecto valores bastante similares,
sendo maioría os individuos que tiñan fixados os seus días de vacacións, cunhas porcentaxes
do 70,77% no primeiro caso e do 69,68% no segundo. En Pontevedra, os datos son similares
á media do territorio galego, representando as persoas que tiñan fixados os seus días de
vacacións o 75,89% do total. Na provincia de Ourense, pouco máis do 93% dos enquisados
tiñan fixados os seus días de descanso, mentres que o 6,49% non gozaban deste privilexio.
2.3 - Nº DE DÍAS DE VACACIÓNS AO ANO
Na comunidade autónoma de Galicia, os traballadores gozaban de 25,23 días de
vacacións de media ao ano.
Por provincias, en Ourense atópanse os valores máis elevados, gozando os
traballadores de 28,33 días de vacacións ao ano. A Coruña e Pontevedra presentan valores
moi similares, indicando pouco máis de 25 días anuais de descanso. Non obstante, en Lugo, os
traballadores enquisados só dispoñían de 21,01 días anuais de vacacións
2.4 ¿TEN FIXADO O NÚMERO DE HORAS SEMANAIS DE TRABALLO?
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O 78,23% das persoas enquisadas sobre este aspecto en Galicia tiñan fixado o
número de horas semanais de traballo, sendo a porcentaxe daqueles que non as tiñan fixadas
do 21,77%.
A provincia de A Coruña amosa valores case iguais que os totais do territorio galego,
pero en Lugo, a porcentaxe de persoas que coñecía as horas semanais de traballo é do 51,5%.
É unha porcentaxe bastante baixa en comparación coa media de Galicia. Non ocorre o mesmo
nas outras dúas provincias da comunidade autónoma de Galicia, Ourense e Pontevedra, onde
a porcentaxe de persoas que tiña fixado as horas de traballo é do 92,42% e do 80,5%
respectivamente.

Gráfico 252 : Enquisados que teñen fixado o nº de horas semanais de traballo

2.5 – NÚMERO DE HORAS SEMANAIS DE TRABALLO
O número medio de horas semanais de traballo en Galicia era 37,7 h, destacando que
Ourense é a provincia galega que máis tempo dedicaba ao traballo, con 38,31 horas de media.
En Lugo e en A Coruña os valores están próximos á media galega, con 38,15 e 38,30 horas
respectivamente. Ademais compre citar que é en Pontevedra onde as persoas ocupaban
menos tempo no traballo, cunha media de 36,57 horas á semana.
2.6 - ¿TEN HORARIO FLEXIBLE?
En Galicia, máis do 75% das persoas que realizaron a enquisa e tiñan traballo non
tiñan horario flexible, e pola contra, o 24,18% si gozaban de flexibilidade horaria.
Por provincias, A Coruña e Pontevedra presentan uns valores bastante diferentes neste
apartado, sendo a porcentaxe de individuos que dispoñían de flexibilidade horaria do 33,36% e
do 20,67% respectivamente.
Nas provincias de Ourense e Lugo, a porcentaxe de persoas que gozaban de
flexibilidade horaria redúcese drasticamente, sendo esta do 17,69% no primeiro caso, e do
10,78% no segundo.
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Gráfico 253 : Enquisados que teñen horario flexible

2.7 - TIPO DE XORNADA LABORAL
Os datos da táboa amosan que na comunidade autónoma de Galicia predominaba a
xornada completa, ocupando esta ao 88,37% dos empregados, mentres que o 11,63%
traballaban con xornada parcial.
A porcentaxe de persoas que traballaban a xornada completa nas provincias de A
Coruña e Ourense supera ao 90% do total (91,42% na Coruña e 95,53% en Ourense). En
Lugo, os valores acadados superan á media galega, xa que nesta provincia o 100% dos
enquisados traballaban a xornada completa. Na provincia de Pontevedra, os individuos que
traballaban a xornada parcial superan á media do conxunto de Galicia, representando o
22,73% do total da mostra.
Gráfico 254 : Tipo de xornada laboral dos enquisados
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2.8 - ¿COMO É A SÚA XORNADA?
No conxunto de Galicia, a porcentaxe de persoas que tiñan xornada continua ou partida
difiren en 15 puntos porcentuais, representando os traballadores que tiñan xornada continua o
57,85% do total, mentres que os traballadores que tiñan xornada partida son o 42,15% de
todos os membros dos fogares enquisados que traballaban.
En Lugo, as persoas que traballaban a xornada partida son as predominantes,
representando o 51,58% do total da provincia. Nas outras tres provincias galegas non ocorre o
mesmo, pois na Coruña os individuos con xornada partida representaban só o 46,19% do total
sendo nas provincias de Pontevedra e Ourense onde se acadaban os valores máis baixos, xa
que a porcentaxe de persoas que traballaban a xornada partida era do 33,27% no primeiro
caso e do 41,7% no segundo.

Gráfico 255 : Cómo é a xornada laboral dos enquisados

2.9 - INGRESOS MENSUAIS MEDIOS NETOS DA PERSOA (traballo principal)
O 42,99% das persoas enquisadas en Galicia e que traballaban, gañaban entre 500 e
999 euros mensuais, e un 18,45% dos traballadores cobraban entre 1.000 e 1.249 euros ao
mes, sendo o segundo grupo máis importante en valoración. A porcentaxe de individuos que
percibían máis de 2.000 euros non supera o 1%, dato que serve para presentar o problema das
baixas retribucións que estaban a percibir os traballadores.
Por provincias, os datos a destacar son os seguintes:
x Na zona de A Coruña, o grupo de persoas que ingresaban entre 500 e 999 euros
tamén é o máis importante, representando o 45,79% do total. Os traballadores que cobraban
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entre 1.000 e 1.249 euros superan o 16%, sendo moi poucos aqueles traballadores que
cobraban máis de 2.000.
x En Lugo, os valores son un pouco diferentes á media galega representando as persoas
que cobraban menos de 500 euros máis do 14% de todos os enquisados, mentres que aqueles
que ingresaban entre 500 e 999 euros representan o 44,85%.
x Na provincia de Ourense, os valores seguen unha tendencia un pouco diferente da que
presenta o conxunto do territorio galego, sendo os valores máis importantes os
correspondentes aos que ingresaban entre 500 e 999 euros, cunha porcentaxe do 37,12%,
mentres que os que percibían de 1.000 a 1.249 euros representaban o 21,85% do total. As
persoas que ingresaban entre 1.250 e 1.499 euros nesta provincia representan o 17,03% fronte
ao 12,83% do total da comunidade autónoma de Galicia.
x En Pontevedra, destaca o feito de que a maioría dos enquisados percibían entre 500 e
999 euros, sendo esta porcentaxe similar á do resto do territorio galego (41,24%) fronte ao
42,99% do total de Galicia.

Gráfico 256 : Ingresos mensuais medios netos do enquisado (Traballo principal)
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2.10 - SEGUNDO TRABALLO
No total de Galicia, o 5,14% dos enquisados que tiñan emprego si dispoñían dun
segundo traballo mentres que o 94,86% non tiñan un segundo emprego.
Por provincias, os datos refliten que en A Coruña os valores seguían a tendencia do
total da comunidade, representando aqueles que tiñan un segundo traballo o 4,27% da mostra.
Pola contra en Lugo e en Ourense as porcentaxes de persoas que tiñan un segundo emprego
superaban á media galega, sendo no primeiro caso do 6,87% e no segundo do 9,66%. Non
obstante, en Pontevedra, os valores son máis baixos do normal, xa que só o 3,03% das
persoas empregadas dispoñían dunha segunda ocupación como fonte de ingresos.

Gráfico 257 : Segundo traballo do enquisado

2.11 - SITUACIÓN PROFESIONAL RESPECTO AO SEGUNDO TRABALLO.
En Galicia o 38,96% das persoas que dispoñían dun segundo emprego dedicábanse a
axudar a algún membro da súa familia. Ademais acadan valores elevados o 30,78% das
persoas con segundo traballo que eran asalariados do sector privado. Na provincia de A
Coruña é moi elevada a porcentaxe de individuos que, como segundo emprego eran
asalariados do sector privado, representando o 43,48% do total, e superando ao 34,57% que
realizaban algún tipo de axuda familiar. En Lugo pola contra os datos son moi diferentes aos do
conxunto da comunidade, pois o grupo máis importante da táboa é o do 52,3% de persoas que
como segundo emprego axudaban a algún membro da súa familia, mentres que os
empresarios sen asalariados ou traballadores independentes acadaban unha porcentaxe do
25,76%. Nesta zona os asalariados do sector privado tiñan unha incidencia bastante menor. En
Ourense ocorre algo moi parecido ao citado anteriormente polo que aqueles que prestaban
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algún tipo de axuda familiar así como os empresarios sen asalariados ou traballadores
independentes, son os grupos predominantes cunhas porcentaxes do 40,58% e do 33,6%
respectivamente. En Pontevedra pola contra, os que como segundo emprego eran asalariados
do sector privado son maioría cunha porcentaxe do 41,74% dos individuos enquisados.
2.12 - INGRESOS MEDIOS MENSUAIS (segundo traballo).
Na comunidade autónoma de Galicia, o 81,36% das persoas que tiñan un segundo
traballo percibían menos de 500 euros pola súa realización mentres que o 18,64% ingresaban
entre 500 e 1.000 euros.
Por provincias, A Coruña e Pontevedra presentan valores similares á media da
comunidade autónoma, e na provincia de A Coruña o 82,72% dos enquisados percibían menos
de 500 euros polo traballo secundario, mentres que na provincia de Pontevedra esta
porcentaxe era do 83,81%. En Lugo a porcentaxe de persoas que ingresaban menos de 500
euros superaba á media galega en 1 punto porcentual (82,95% fronte ao 81,36 do total de
Galicia). Non obstante, en Ourense, a porcentaxe de persoas que percibían menos de 500
euros polo segundo traballo era do 76,34%, un valor lixeiramente inferior ao acadado no resto
das provincias galegas.

Gráfico 258 : Ingresos mensuais medios netos do enquisado (traballo secundario)

3. BÚSQUEDA DE EMPREGO

3.1 - ¿ESTÁ BUSCANDO EMPREGO?
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O 88,39% das persoas enquisadas non estaban buscando emprego nese momento
mentres que o 10,68% si estaba a realizar esta actividade.
Por provincias apréciase que, A Coruña, presenta uns datos moi similares aos do
conxunto de Galicia sendo a porcentaxe de individuos que estaban na procura dun novo
emprego do 10,12% fronte ao 88,6% que non estaba interesado nesta tarefa. Ademais, Lugo e
Ourense, teñen uns valores moi similares, sendo a porcentaxe de persoas que non buscaban
un novo emprego próximo ao 90% do total. (91,68% en Lugo e 89,92% en Ourense). En
Pontevedra, a porcentaxe de enquisados que necesitaba un novo traballo é do 13,46% un valor
máis elevado que o da media do territorio galego.

Gráfico 259 : Enquisados que estaban buscando emprego

3.2 - ¿ESTÁ DISPOÑIBLE?
Dos valores que se presentan para a totalidade de Galicia, o 94,45% dos enquisados
que andaban na procura dun novo emprego estaban dispoñibles para comezar nun novo
traballo, mentres que o 5,55% non estaban en condicións para poder aceptar un novo traballo.
Por provincias, A Coruña e Lugo acadaban uns valores moi próximos á media de
Galicia, sendo a porcentaxe de persoas que estaba dispoñible para comezar nun novo
emprego do 93,51% na provincia de A Coruña e do 94,13% na provincia de Lugo. En Ourense
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só o 87,19% dos enquisados que intentaban mellorar a súa situación laboral estaban dispostos
a comezar nunha nova ocupación, mentres que en Pontevedra esta porcentaxe aumenta ata o
97,84%.
3.3 - ¿TOMOU MEDIDAS ACTIVAS?
Na comunidade autónoma de Galicia, o 78,93% das persoas que buscaban emprego
tomaron medidas activas para atopalo, e pola contra o 21,07% non ocuparon nada do seu
tempo neste tipo de tarefas
Son as provincias de Lugo e Pontevedra onde unha maior proporción dos enquisados
tomaron algún tipo de medida para buscar traballo, acadando unhas porcentaxes do 87,77% e
do 83,25% respectivamente. Non obstante, nas outras dúas provincias de Galicia estes valores
redúcense sendo a porcentaxe de individuos que tomaron medidas para atopar un emprego do
74,45% no caso de A Coruña e do 72,22% no caso de Ourense.

Gráfico 260 : Enquisados que tomaron medidas activas de emprego

3.1 - INSCRIBIUSE NUNHA OFICINA DE EMPREGO DA ADMINISTRACIÓN
O 66´89% das persoas que tomaron medidas para atopar traballo en Galicia
inscribíronse nunha oficina de emprego da administración pública, mentres que o 33,11% non
utilizaron este tipo de organismo público para a mellora da súa situación laboral.
Na provincia de Pontevedra a porcentaxe de persoas inscrita nunha oficina de emprego
da administración pública é do 66,89%, é dicir, moi similar á media galega. En Ourense, esta
porcentaxe redúcese ao 62,28% e na provincia de A Coruña, esta porcentaxe chega ao
62,53%. Os valores que presenta a provincia de Lugo son os que amosan unha maior
disparidade respecto á media de Galicia, pois o 84,75% das persoas que tomaron medidas
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para atopar un traballo estaban inscritos na oficina de emprego da administración pública fronte
ao 15,25% que non consideraron necesario facelo ou empregaron outros métodos para
mellorar a súa situación laboral.

Gráfico 261 : Enquisados que se inscribiron nunha oficina de emprego da administración

3.3.2 - INSCRIBIUSE NUNHA OFICINA DE EMPREGO PRIVADA
Na comunidade autónoma de Galicia, o 15,14% das persoas que tomaron medidas
activas na procura dun novo traballo inscribíronse nunha oficina de emprego privada.
Na provincia de A Coruña os valores son moi similares á media galega sendo a
porcentaxe de inscritos nunha oficina privada do 13,68%. Lugo e Ourense son as dúas
provincias de Galicia onde hai uns valores máis próximos neste apartado, xa que a porcentaxe
de inscritos nunha oficina de emprego privada era do 27,95% no caso de Lugo e do 24,85% en
Ourense. Na provincia de Pontevedra só o 9,98% das persoas que tomaron algún tipo de
medida para buscar traballo estaban inscritas nunha oficina de emprego privada.
3.3.3 - DIRIXIUSE A EMPRESAS
Entre as persoas da mostra que tomaron medidas activas para atopar un novo traballo,
o 42,47% dirixíronse ás empresas para intentar obtelo mentres que o 57,53% non se puxeron
en contacto con este tipo de organizacións privadas para mellorar a súa situación laboral.
Na provincia de A Coruña esta porcentaxe de persoas que se dirixiron ás empresas
para atopar traballo é do 54,85%, aínda que en Lugo e en Ourense este valor se reduce, sendo
en Lugo do 43,25% e en Ourense do 40,62%. Pontevedra é a provincia onde os datos se
afastan máis da media de Galicia, xa que só o 31,02% dos individuos que querían un novo
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traballo se puxeron en contacto coas empresas fronte ao 68,98% que non contactaron con
estas organizacións.
3.3.4 - CONSULTOU A FAMILIARES, AMIGOS A UN SINDICATO
Entre aqueles que tomaron medidas activas en Galicia para buscar un novo traballo,
destacan o 58,85% que se puxeron en contacto con familiares, amigos ou algún sindicato para
intentar atopalo.
En tres das provincias galegas esta porcentaxe é moi similar á media de toda a
comunidade autónoma, sendo en Pontevedra do 51,04%, en Ourense do 54,45% e en Lugo do
53,6%. Na provincia de A Coruña a porcentaxe de persoas da mostra que tomaron medidas
activas para atopar un novo traballo consultando a familiares, amigos ou algún sindicato, é do
70,06%, un valor moi elevado en comparación ao resto de Galicia.
3.3.5.- PUXO, CONSULTOU OU CONTESTOU ANUNCIOS
De todas as persoas enquisadas en Galicia que tomaron medidas activas para atopar
un emprego, só o 38% puxo, consultou ou contestou algún anuncio mentres que o 62% non
realizaron esta actividade.
Nas provincias de Pontevedra e de Ourense, os valores son máis baixos que a media
de Galicia, pois a porcentaxe de persoas que puxo ou consultou algún anuncio para buscar
traballo era en Pontevedra do 23,86% e en Ourense do 30,4%. No extremo oposto están as
outras dúas provincias galegas nas que a porcentaxe de enquisados que puxeron ou
consultaron anuncios para buscar emprego era moi superior á media (45,23% en Lugo e
52,84% en A Coruña).
3.3.6 - REALIZOU PROBAS, EXAMES OU ENTREVISTAS
O 16,49% dos enquisados en Galicia tomaron medidas activas na procura dun novo
emprego, para o que tiveron que realizar algún tipo de exame ou entrevista. Non obstante,
máis do 83% das persoas non fixeron este tipo de probas cuxa finalidade é a selección de
persoal.
Os valores que presenta a provincia de A Coruña non distan moito dos comentados
anteriormente xa que o 17,65% dos individuos que buscaban traballo tiveron que realizar estas
actividades, sendo esta porcentaxe do 27,33% na provincia de Ourense e do 21,75% na de
Lugo. Na provincia de Pontevedra, detéctase a maior disparidade nos valores, pois só o
10,82% das persoas que tomaron medidas para buscar traballo tiveron que enfrontarse a
algunha proba, exame ou entrevista.
3.3.7 - REALIZOU XESTIÓNS PARA ESTABLECERSE POLA SÚA CONTA
Os datos da táboa para Galicia amosan que só o 2,76% das persoas que tomaron
medidas activas para atopar un novo traballo realizaron algún tipo de xestión para establecerse
pola súa conta, e o 97,24% non fixeron estas xestións.
Os valores que presentan as provincias de A Coruña e Pontevedra neste apartado
están moi próximos á media galega, sendo a porcentaxe de persoas que tiña intención de
establecerse pola súa conta do 2,47% e do 2,28% respectivamente. En Lugo e Ourense as

- 425 -

porcentaxes non distan moito das anteriores aínda que son un pouco superiores (4,81% en
Lugo e 3,24% en Ourense).

3.4 - OCUPADO
O 43,46% das persoas enquisadas en Galicia estaban ocupadas sendo polo tanto
maioría os non ocupados representando o 56,54% do total da mostra.
Por provincias, A Coruña recolle os valores que están moi próximos á media galega,
sendo a porcentaxe de ocupados do 43,53% mentres que Lugo e en Ourense este valor é un
pouco superior (46,21% en Lugo e 48,71% en Ourense). En Pontevedra os ocupados apenas
superaban o 39% da mostra acadándose nesta provincia a porcentaxe máis baixa.

Gráfico 262 : Enquisados que eran ocupados

3.5 - ASALARIADOS
O 31,5% das persoas enquisadas en Galicia eran asalariados fronte ao 68,5% de non
asalariados.
Por provincias, os valores son moi similares en todas elas agás en Lugo: en
Pontevedra a porcentaxe de asalariados era do 32,01% e en Ourense e en A Coruña do
32,93% e do 32,51% respectivamente. Non obstante, en Lugo este grupo ten menos
importancia dentro da mostra representando só o 26,26% do total.
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Gráfico 263 : Enquisados que eran asalariados

3.6 - PARADOS
O 6,45% dos enquisados en Galicia estaban en paro, e o 93,55% atopábanse nunha
situación diferente á anterior.
En tres das catro provincias galegas, a porcentaxe de parados é inferior á media de
toda a comunidade: en A Coruña esta porcentaxe é do 6,13% mentres que en Lugo e en
Ourense era do 4,83% e do 4,87% respectivamente. Detéctase un elevado porcentaxe de
persoas enquisadas na provincia de Pontevedra en situación de paro representando o 8,37%
do total.
Gráfico 264 : Enquisados que estaban parados
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3.7 - ACTIVO OU INACTIVO
O 49,92% do total da mostra en Galicia eran persoas activas e o 50,08% de inactivos.
Na provincia de A Coruña o 49,66% eran persoas activas cun valor moi próximo á
media galega e ademais esta porcentaxe é do 53,59% en Ourense e do 51,04% en Lugo. Non
obstante, en Pontevedra, ao contrario do que ocorre no resto de Galicia, eran maioría as
persoas inactivas representando o 51,88% do total.

Gráfico 265 : Enquisados que estaban activos

4.4.7 - Situación na que o informante se consideraba a semana anterior.
En Galicia, o 42,81% dos enquisados eran persoas ocupadas ou temporalmente
ausentes do traballo mentres que o 18,87% percibían algún tipo de pensión ou eran
prexubilados sendo os dous grupos máis importantes da táboa. Ademais acadaban tamén
certa importancia no territorio galego o 13,02% de persoas que estaban en formación. No
derradeiro lugar, atópanse un 0,04% dos enquisados que realizaban tarefas de voluntariado
social.
Por provincias, compre destacar:
x En A Coruña, ao igual que en Galicia, os dous grupos máis numerosos eran o 43,09%
de individuos ocupados temporalmente e o 18,45% de prexubilados ou xubilados que cobraban
algún tipo de pensión.
x En Pontevedra, a porcentaxe de individuos ocupados temporalmente é lixeiramente
inferior á media galega representando o 39,9% do total. A porcentaxe de persoas que recibían
algún tipo de formación e a dos xubilados é moi similar, próxima ao 16%.
x En Ourense a porcentaxe de persoas ocupadas é do 48,28%, acadando tamén valores
elevados o 18,59% de xubilados ou prexubilados e o 10,49% de persoas en formación.
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x En Lugo os ocupados ou temporalmente ausentes do traballo representaban o 43,06%
do total, pero o máis importante é o valor elevado que acadaban o 26,55% de xubilados,
prexubilados ou persoas que recibían algunha pensión.

4. AXUDAS PRESTADAS A OUTROS FOGARES
4.1. PREPARACIÓN DE COMIDAS
O 6% dos enquisados na comunidade autónoma de Galicia recibiron algún tipo de
axuda na preparación de comidas e pola contra, o 94% destas persoas non tiveron ningún
apoio para a realización desta actividade.
Por provincias, os valores de A Coruña, Ourense e Pontevedra son moi similares á
media galega e así, a porcentaxe de individuos que recibiron axuda na preparación de comidas
era do 6,04%, 6,18% e 3,95% respectivamente. Pola contra en Lugo esta porcentaxe aumenta
ata situarse no 9,97% do total dos enquisados na provincia.

Gráfico 266 : Enquisados que precisaron axuda para a preparación de comidas

4.1.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicábase 5,65 horas á semana de media na preparación de comidas.
Por provincias, na Coruña e en Ourense, os valores están próximos á media galega
(5,68 horas na Coruña e 5,65 horas en Ourense). En Lugo empregaban de media nesta
actividade 5,05 horas semanais, e pola contra en Pontevedra acádanse os valores máis
elevados con 6,33 horas.
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4.1.2. PAGAN POR ISO
En Galicia, o 1,53% das persoas que recibían axuda na preparación de comidas
pagaron por iso, sendo a porcentaxe dos que non realizaron ningún tipo de desembolso do
98,47% do total.
Na provincia de A Coruña, a porcentaxe dos que pagaban por esta axuda é inferior á
media galega (0,72%), mentres que na provincia de Lugo é onde se acadaban os valores máis
altos representando estas persoas o 3,25% do total. En Ourense ningún enquisado pagou pola
axuda que recibiu na preparación de comidas, mentres que en Pontevedra a porcentaxe é moi
similar á media de todo o territorio galego (2,16%).

Gráfico 267 : Enquisados que pagaron pola preparación de comidas

4.2. MANTEMENTO DA CASA
O 6,19% dos enquisados en Galicia recibiron axuda para o mantemento da súa casa.
Por provincias, A Coruña, Lugo e Ourense, recolleron unhas porcentaxes de persoas
que recibiron esta axuda moi similares á media de Galicia, 7,18%, 6,51% e 7,12%
respectivamente. Non obstante, compre sinalar que en Pontevedra é onde se presentan os
valores máis baixos, pois só o 4,27% das persoas obtiveron algún apoio para o mantemento da
súa casa.
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Gráfico 268 : Enquisados que precisaron axuda para o mantemento da casa

4.2.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 5,64 horas á semana de media no mantemento da casa.
Por provincias, en A Coruña e en Ourense os valores están próximos á media galega
(5,9 horas Coruña e 5,59 horas en Ourense). En Lugo empregaron de media nesta actividade
4,07 horas semanais e pola contra en Pontevedra acádanse os valores máis elevados, con
6,24 horas.
4.2.2. PAGAN POR ISO
Na comunidade autónoma de Galicia, o 5,43% das persoas que recibiron axuda no
mantemento da casa pagaron por iso e pola contra o 94,57% non tiveron que realizar ningún
tipo de desembolso.
Nas provincias de A Coruña e Pontevedra, a porcentaxe de individuos que pagaron por
estas axudas era do 5,45% e 5,08% respectivamente, moi similares á media galega. Pola
contra en Lugo é onde se atoparon os valores máis altos, xa que, o 11,2% das persoas que
obtiveron apoio para o mantemento da casa tiveron que pagar por iso.
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Gráfico 269 : Enquisados que pagaron polo mantemento da casa

4.3. CONFECCIÓN E COIDADO DE PRENDAS DE VESTIR E DO FOGAR
O 1,73% das persoas enquisadas en Galicia recibiron axuda na confección e coidado
de prendas de vestir e do fogar.
Por provincias, compre destacar os valores próximos á media de Galicia que se acadan
en Lugo, Ourense e Pontevedra, onde as porcentaxes de individuos que recibiron axuda nesta
actividade eran do 1,51%, 1,03% e 1,27% respectivamente. A Coruña presenta unha
porcentaxe de persoas que recibían axuda na confección e coidado de prendas de vestir, do
2,37%.
4.3.1 PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia ,dedicáronse 4,73 horas á semana de media na confección e coidado de
prendas de vestir.
Por provincias, en Pontevedra e en Ourense os valores están próximos á media galega
(4,55 horas en Pontevedra e 4,66 horas en Ourense). En Lugo empregaron de media nesta
actividade 3,16 horas semanais, mentres que en A Coruña acadáronse os valores máis
elevados con 5,17 horas.

4.3.2. PAGAN POR ISO
O 6,54% das persoas que recibiron axuda na confección e coidado de prendas de
vestir en Galicia pagaron por iso.
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En A Coruña, esta porcentaxe é do 2,68%. Non obstante, en Lugo e en Pontevedra, os
valores son moito máis elevados que nas outras provincias da comunidade galega, xa que a
porcentaxe de persoas que pagaba pola axuda na confección e coidado de prendas de vestir
era do 16,81% no primeiro caso e do 12,83% no segundo.
4.4. XARDINERÍA E COIDADO DE ANIMAIS
En Galicia, o 4,32% dos enquisados recibiron algún tipo de axuda en actividades
relacionadas coa xardinería e o coidado de animais.
Na Coruña esta porcentaxe era do 4,64%, sendo en Lugo e Ourense a proporción de
enquisados que recibiron estas axudas maior ao 5% do total da provincia. En Pontevedra, os
valores son máis baixos, xa que só o 2,72% das persoas que realizaron a enquisa obtiveron
algún apoio para a realización de actividades de xardinería e coidado de animais.
4.4.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 6,39 horas á semana de media na xardinería e coidado de
animais.
Por provincias, en A Coruña os valores son iguais que a media galega. En Ourense e
en Pontevedra empregaron de media nesta actividade 7,2 horas e 7,31 horas,
respectivamente, mentres en Lugo acadáronse os valores máis baixos con 4,82 horas
semanais.
4.4.2. PAGAN POR ISO
En Galicia, o 3,88% dos individuos que recibiron axudas na xardinería e coidado de
animais pagan por iso.
Na provincia de A Coruña a porcentaxe é moi similar á media galega e o 3,52% das
persoas desembolsaron diñeiro para a obtención destas axudas. En Ourense e en Lugo, os
valores son máis baixos,sendo a porcentaxe de persoas que pagaron por estas axudas inferior
ao 2%. Non obstante, en Pontevedra este valor era do 10,48% do total de enquisados na
provincia.
4.5. CONSTRUCIÓN E REPARACIÓN
O 2,2% dos enquisados en Galicia recibiron axudas en actividades relacionadas coa
construción e reparacións (incluído vehículos) mentres que o 97,8% non obtiveron ningún tipo
de apoio neste senso.
Nas provincias de A Coruña e de Pontevedra, os valores están moi próximos á media
de Galicia e a porcentaxe de persoas que recibiron axudas nestas actividades era do 2,55% no
primeiro caso e do 2,26% no segundo. Non obstante, compre comentar que en Lugo e en
Ourense a proporción de individuos que obtiveron apoios en tarefas de construción e
reparacións era do 1,7% e do 1,51% respectivamente.
4.5.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 5,92 horas á semana de media nas actividades de construción
e reparación.
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Por provincias, en A Coruña os valores son moi similares á media galega. En Lugo e en
Pontevedra empregaron de media nesta actividade 8,12 horas e 7,24 horas respectivamente, e
en Ourense acadáronse os valores máis baixos con 2,47 horas semanais.
4.5.2. PAGAN POR ISO
En Galicia, máis do 2,75% dos enquisados que obtiveron axuda para a realización de
actividades de construción e reparación pagaron por iso.
Por provincias, os valores das provincias de A Coruña(2,70%), e Pontevedra (2,27%),
son moi similares á media do total de Galicia, pero en Lugo a porcentaxe de persoas que
pagaron pola axuda nestas actividades é do 6,46%. En Ourense a totalidade das persoas
enquisadas non pagaron por este servizo.
4.6. COMPRAS
En Galicia, o 6,26% dos enquisados necesitaron axuda para a realización de
determinadas compras, sendo maioría os que non necesitan apoio para facer estas actividades
representando o 93,74% do total da mostra.
Na provincia de A Coruña, a porcentaxe de persoas que necesitou axuda para comprar
é do 6,79%, mentres que en Lugo é do 8,11%. En Ourense, acádase unha porcentaxe do
9,06% do total e en Pontevedra só o 3,42% dos enquisados recibiron axuda nas súas compras.
4.6.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse un total de 3,62 horas á semana de media nas compras.
Por provincias, en Ourense os valores son bastante similares á media galega (3,29). En
Lugo e en Pontevedra empregaron de media nesta actividade, 2,36 horas e 3,11 horas
respectivamente. En A Coruña, acadáronse os valores máis altos con 4,48 horas semanais.
4.6.2. PAGARON POR ISO
Son moi poucas as persoas que pagan pola axuda recibida nas compras e así en
Galicia só o 0,53% dos que obtiveron apoio para realizar esta actividade pagaron por iso.
4.7. XESTIÓNS DO FOGAR
En Galicia o 2,63% dos enquisados obtiveron axuda para a realización das xestións
relacionadas co fogar e servizos.
A porcentaxe de persoas que obtiveron este apoio nas provincias de A Coruña e Lugo
é moi similar á media de Galicia (2,83% na Coruña e 2,82% en Lugo), e en Ourense detéctase
a maior proporción de enquisados que recibiron axuda para xestionar o seu fogar,
representando o 4,48% do total. En Pontevedra esta porcentaxe é do 1,47%.
4.7.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse unha media de 3,46 horas á semana nas diversas xestións
relacionadas co fogar.
Por provincias, en A Coruña (3,90)os valores son bastante similares á media galega.
En Lugo e en Ourense empregaron de media nesta actividade 1,75 horas e 2,82 horas
respectivamente. En Pontevedra acadáronse os valores máis altos con 4,7 horas semanais.
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4.7.2. PAGAN POR ISO
Para a totalidade da comunidade autónoma de Galicia, o 1,27% das persoas que
recibiron axuda para xestionar o seu fogar pagaron por iso, sendo maioría os que non tiveron
que realizar ningún desembolso (98,73%).
Nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra o 100% dos individuos que recibiron
axuda non pagaron por iso. Non obstante, na provincia de A Coruña esta porcentaxe era do
97,17%.
4.8. COIDADO DE NENOS
En Galicia, o 5,64% das persoas que realizaron a enquisa recibiron algunha axuda
nesta actividade e o 94,36% non necesitaron a terceiras persoas para o coidado dos seus
cativos.
Nas provincias de A Coruña (5,50%) e de Pontevedra (5,13%), esta porcentaxe é
similar á media de Galicia. Non obstante, en Lugo a porcentaxe de persoas que recibiron apoio
no coidado dos seus nenos era do 8,7%, mentres que en Ourense era do 3,88%.

Gráfico 270 : Enquisados que precisaron axuda para o coidado dos nenos

4.8.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 13,12 horas á semana de media no coidado dos nenos.
Por provincias, en A Coruña os valores son bastante similares á media galega. En Lugo
e en Ourense empregaron de media nesta actividade 8,81 horas e 11,96 horas
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respectivamente, mentres que en Pontevedra acadáronse os valores máis altos con 16,37
horas semanais.
4.8.2. PAGARON POR ISO
No total de Galicia, o 3,95% dos enquisados que obtiveron axuda para o coidado dos
nenos pagaron por iso, fronte ao 96,05% que non realizaron ningún desembolso.
En Lugo (3,37%), os valores son moi similares á media galega. Na provincia de A
Coruña acadáronse os valores máis elevados, xa que o 6,74% dos que recibiron axuda nesta
tarefa pagaron por iso. En Pontevedra e Ourense atópanse valores máis baixos cunhas
porcentaxes respectivas de persoas que pagaron pola axuda do 1,67% no primeiro caso e do
0% no segundo.

Gráfico 271 : Enquisados que pagaron polo coidado dos nenos

4.9. COIDADO DE ADULTOS
O 3,56% dos enquisados en Galicia recibiron axuda no coidado de persoas adultas e o
96,44% non necesitaron este apoio.
Por provincias compre comentar que en Lugo (3,78%) é onde se obteñen os valores
máis similares á media galega. A porcentaxe de persoas que necesitaron axuda para o coidado
dos maiores nas provincias de A Coruña e de Ourense foi do 4,55% e do 4,21%
respectivamente. Non obstante, a porcentaxe da provincia de Pontevedra era o 1,8%.

- 436 -

Gráfico 272 : Enquisados que precisaron axuda para o coidado dos adultos

4.9.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 11,65 horas á semana de media no coidado de adultos.
Por provincias, en A Coruña e en Pontevedra atópanse os valores máis altos con 12,93
horas de media en A Coruña e 12,95 en Pontevedra. En Lugo e en Ourense empregaron de
media nesta actividade 8,81 horas e 8,91 horas respectivamente, sendo os valores máis baixos
da táboa.
4.9.2. PAGAN POR ISO
En Galicia, o 5,17% dos individuos que recibiron axuda para o coidado de persoas
adultas pagaron por este servizo e pouco máis do 94% non tiveron que facelo.
Na provincia de A Coruña, a porcentaxe de persoas que tivo que pagar por este apoio
é do 5,96%, sendo Lugo e Pontevedra onde se presentan os valores máis elevados, co 6,89%
e 6,01% respectivamente.
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Gráfico 273 : Enquisados que pagaron polo coidado dos adultos

5. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
5.1. ASOCIACIÓNS XUVENÍS
Na comunidade autónoma de Galicia, só o 0,72% dos enquisados eran membros de
asociacións xuvenís.
Nas catro provincias os valores son moi próximos á media galega, xa que en ningunha
delas a porcentaxe de persoas que son membros destas asociacións supera o 1% dos
individuos enquisados.
Gráfico 274 : Asociacións xuvenís
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5.1.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 5,27 horas á semana de media ás asociacións xuvenís.
Por provincias, en Ourense(5,83) e en A Coruña(5,08) os valores son bastante
similares á media galega. En Lugo e en Pontevedra, empregaron de media nesta actividade,
2,77 horas e 6,68 horas respectivamente
5.2. ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS
En Galicia, o 3,26% das persoas da mostra eran membros de asociacións deportivas,
mentres que o 96,74% non pertencían a este tipo de agrupacións.
En Ourense (4,01%) os valores están moi próximos á media galega mentres que na
provincia de A Coruña e en Lugo a porcentaxe de persoas que pertencía a asociacións
deportivas é máis baixa, 2,84% no primeiro caso e 1,79% no segundo. Non obstante, en
Pontevedra case o 4,3% dos enquisados pertencía a agrupacións relacionadas co deporte.
5.2.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse 5,47 horas á semana de media ás asociacións deportivas.
Por provincias, en Pontevedra (5,74), os valores son similares á media galega. En A
Coruña e en Ourense empregaron de media nesta actividade 5,02 horas e 4,99 horas
respectivamente. En Lugo, acadáronse os valores máis altos con 7,11 horas semanais.
5.3. CONFESIÓNS RELIXIOSAS
En Galicia, case o 1,27% dos enquisados profesaban algunha relixión mentres que o
98,73% non pertencían a esta clase de agrupacións.
Na provincia de A Coruña e en Ourense a porcentaxe de persoas que con inclinacións
relixiosas era máis baixa que a media galega, 1,09% no primeiro caso e 1,07% no segundo.
Pola contra nas outras dúas provincias galegas esta porcentaxe era algo máis elevada (1,31%
en Lugo e 1,58% en Pontevedra).
5.3.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia dedicáronse 2,46 horas á semana de media ás actividades relixiosas.
Por provincias, en Pontevedra (2,29) e na provincia de A Coruña(2,47) os valores son
similares á media galega. En Ourense empregaron de media nesta actividade 1,96 horas á
semana. En Lugo acadáronse os valores máis altos con 3,22 horas semanais.
5.4. ORGANIZACIÓNS POLÍTICAS, EMPRESARIAIS, PROFESIONAIS, SINDICATOS.
O 1,31% das persoas que realizaron a enquisa en Galicia pertencían a algún tipo de
organización política, empresarial ou profesional, aínda que son maioría os que non formaban
parte deste tipo de agrupacións (98,69%).
Nas provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra, (1,42%,1,51% e 1,29%,
respectivamente), a porcentaxe de enquisados que pertencían a estas asociacións é moi
similar á media galega, pero no caso de Lugo, só o 0,89% das persoas eran membros de
organizacións políticas ou empresariais.
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Gráfico 275 : Organizacións políticas, empresariais, profesionais e sindicatos

5.4.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia dedicáronse unha media de 4,51 horas á semana ás organizacións políticas,
empresariais, profesionais ou aos sindicatos.
Por provincias, en A Coruña, Ourense e Pontevedra os valores son similares á media
galega (4,3 horas, 4,35 horas e 4,3 horas respectivamente). En Lugo empregan de media nesta
actividade 6,32 horas á semana sendo a provincia galega onde máis tempo dedicaron.
5.5. ORGANIZACIÓNS DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
Só o 0,5% dos enquisados pertencían a este tipo de organización para o total de
Galicia.
En Ourense (0,43%) a porcentaxe é igual á media galega. Na provincia de A Coruña, o
0,84% dos que realizaron a enquisa eran membros de organizacións de cooperación para o
desenvolvemento, en Lugo esta porcentaxe reducíase ata o 0,38% e en Pontevedra ata o
0,11%.
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Gráfico 276 : Organizacións de cooperación para o desenvolvemento

5.5.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse unha media de 3,5 horas á semana, ás organizacións de
cooperación para o desenvolvemento.
Por provincias, en Lugo (2,28) e na provincia de A Coruña (2,50) os valores son
similares á media galega. En Ourense empregaron de media nesta actividade 6,65 horas á
semana. Non obstante, en Pontevedra acadáronse os valores máis altos con 10 horas
semanais.
5.6. ORGANIZACIÓNS DE ASISTENCIA SOCIAL, AXUDA AO ANCIÁN OU
PRIMEIROS AUXILIOS
O 1,23% dos enquisados en Galicia formaban parte destas organizacións.
Por provincias, en Lugo é onde se obteñen os valores máis elevados xa que o 1,47%
das persoas da mostra eran membros de organizacións de asistencia social, axuda ao ancián
ou primeiros auxilios. En Pontevedra e na provincia de A Coruña as porcentaxes son moi
similares (1,36% no primeiro caso e 1,27% no segundo). En Ourense, o 0,52% dos individuos
que realizaron a enquisa pertencían a esta clase de agrupacións.
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Gráfico 277 : Organizacións de asistencia social, axuda ao ancián ou primeiros
auxilios

5.6.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, dedicáronse unha media de 7,13 horas á semana nas actividades
relacionadas coas asociacións de asistencia social, axuda ao ancián e primeiros auxilios.
Por provincias, en Pontevedra (7,41) os valores son similares á media galega. En Lugo
e en Ourense empregaron de media nesta actividade 3,93 horas e 5,72 horas respectivamente,
aínda que na provincia de A Coruña acadáronse os valores máis altos, con 8,4 horas
semanais.
5.7. ORGANIZACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
En Galicia, o 0,78% dos enquisados eran membros de organizacións medioambientais.
A Coruña e Ourense son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados pertencían a estas organizacións, 0,95% e 1% respectivamente. Na provincia de
Pontevedra, o 0,64% das persoas da mostra pertencían a organizacións mediambientais, e
Lugo, recollía un valor do 0,41%.
.7.1 PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, empregáronse 8 horas á semana de media en actividades relacionadas
coas organizacións medioambientais.
Por provincias, en Pontevedra (7,96) os valores son similares á media galega. En Lugo
e en Ourense, empregaron de media nesta actividade 4,9 horas e 7,5 horas respectivamente,
mentres que en A Coruña acadáronse os valores máis altos, con 8,75 horas semanais
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5.8. ORGANIZACIÓNS PRO DEREITOS HUMANOS OU DE XUSTIZA, DEREITOS
CIVÍS
A porcentaxe de persoas que pertencían a estas organizacións é moi baixa, xa que en
Galicia só o 0,16% dos enquisados eran membros destas agrupacións.
En Lugo e en Ourense, acadáronse valores moi similares e as porcentaxes de persoas
da mostra que pertencían a organizacións pro dereitos humanos ou de xustiza, eran de 0,31%
e 0,30% respectivamente. Na provincia de A Coruña só o 0,07% dos individuos formaban parte
delas, mentres que en Pontevedra acadábase un valor case igual á media galega (0,17%).
5.8.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, empregouse unha media de 2,29 horas á semana en actividades
relacionadas coas organizacións pro dereitos humanos ou de xustiza e dereitos civís.
Por provincias, en A Coruña o valor foi de 1,59 horas. En Lugo e en Pontevedra
empregaron de media nesta actividade 1 hora e 2,88 horas respectivamente, e en Ourense
acadáronse os valores máis altos con 3,55 horas semanais
5.9. ASOCIACIÓNS DE CIDADÁNS/VECIÑOS
Na comunidade autónoma de Galicia, o 2,05% das persoas da mostra eran membros
de asociacións de cidadáns ou veciños, mentres que o 97,95% non pertencían a estas
agrupacións.
En Ourense e na Coruña, a porcentaxe de enquisados que formaban parte das
asociacións de veciños era superior á media galega, 2,68% e 2,19% respectivamente. Pola
contra, os valores máis baixos atópanse en Pontevedra e en Lugo, onde estas porcentaxes se
reducen ao 1,88% no primeiro caso e ao 1,45% no segundo.
5.9.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia, empregouse unha media de 4,02 horas á semana en actividades
relacionadas coas asociacións de cidadáns e veciños.
Por provincias, compre comentar que en Ourense os valores son similares á media
galega (3,86 h). En Lugo e en Pontevedra empregaron de media nesta actividade 3,51 horas e
3,16 horas respectivamente e por outra banda en A Coruña acadáronse os valores máis
elevados con 4,73 horas semanais
5.10. ASOCIACIÓNS DE ARTE, RECREATIVAS OU FOLCLÓRICAS
En Galicia, o 1,96% das persoas da mostra eran membros de asociacións de arte,
recreativas ou folclóricas, mentres que o 98,04% non pertencían a estas agrupacións.
En Ourense e en Pontevedra, a porcentaxe de enquisados que formaban parte das
asociacións de arte ou folclóricas era superior á media galega, 2,44% e 2,57%
respectivamente. Pola contra, os valores máis baixos atópanse en A Coruña e en Lugo, onde
estas porcentaxes se reducen ao 1,7% no primeiro caso e ao 1,01% no segundo.
5.10.1 PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
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En Galicia, dedicáronse unha media de 4,32 horas á semana nas actividades
relacionadas coas asociacións de arte, recreativas ou folclóricas.
Por provincias, en Pontevedra (4,37 horas) e en Ourense (4,29 horas), os valores son
similares á media galega. En A Coruña empregaron de media nesta actividade 4,04 horas á
semana, e en Lugo acadáronse os valores máis altos con 5,48 horas semanais.
5.11. ORGANIZACIÓNS PARA A EDUCACIÓN
O 1,12% dos enquisados en Galicia pertencían a organizacións para a educación
mentres que o 98,88% non formaban parte delas.
En A Coruña e en Ourense, a porcentaxe de persoas que formaban parte destas
agrupacións era superior á media galega (1,37% en Coruña e 1,45% en Ourense).
En Pontevedra, o 0,8% dos individuos eran membros de organizacións para a
educación, reducíndose esta porcentaxe en Lugo ata o 0,78%.
5.11.1. PROMEDIO DE HORAS SEMANAIS
En Galicia emprégase 3,2 horas á semana de media en actividades relacionadas con
organizacións para a educación.
Por provincias, comentar que en A Coruña os valores son similares á media galega
(3,08 h). En Lugo e en Pontevedra empregaron de media nesta actividade 3,94 horas e 2,07
horas respectivamente, sendo en Ourense onde se acadan os valores máis elevados, con
4,55 horas semanais.
5.12. PAGO DE COTAS A ASOCIACIÓNS
En Galicia ,o 22,59% das persoas pagaban cotas a algunha asociación da que eran
membros, sendo maioría o 77,41% que non tiñan esta obriga.
A Coruña e Lugo son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados pagaban estas cotas, 24,82% e 29,12% respectivamente. No extremo oposto,
atópase Ourense, provincia na que o 18,31% das persoas da mostra pagaban cotas a algunha
asociación, e Pontevedra onde este valor se reducía ao 18,23%.
6.1. IR AO CINE
O 22,65% dos enquisados en Galicia foran ao cine ultimamente, mentres que o 77,35%
non o fixo.
En Pontevedra, os valores son moi similares á media galega (22,75%). En A Coruña e
en Ourense, máis do 24% das persoas da mostra acudiran ao cine nas últimas semanas. No
extremo oposto atópase Lugo, xa que só o 15,48% das persoas que realizaron a enquisa
nesta provincia fixeran esta actividade nos últimos días.
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Gráfico 278 : Ir ao cine

6.1.1. ¿CÁNTAS VECES? (ir ao cine)
As persoas enquisadas en Galicia foran ao cine de media unhas 2,07 veces as últimas
catro semanas, sendo os valores dos homes lixeiramente superiores aos das mulleres (2,12
fronte a 2,02).
En toda as provincias galegas, os datos son moi similares e en todas elas as persoas
enquisadas realizaron esta actividade sobre 2 veces no último mes.
6.2. ¿IR AO TEATRO, BALLET, DANZA CLÁSICA?
En Galicia o 2,89% dos enquisados acudiran a esta clase de espectáculos nas últimas
catro semanas fronte ao 97,11% que non os presenciaron.
En tres provincias galegas (A Coruña, Ourense e Pontevedra) a porcentaxe de
individuos que acudira ao teatro, ballet ou danza clásica era superior ao 3%, sendo máis alta
que a media galega. Non obstante, en Lugo só o 1,55% das persoas da mostra presenciaron
algún espectáculo deste estilo nas últimas semanas.
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Gráfico 279 : Ir ao teatro, ballet, danza clásica

6.2.1. ¿CANTAS VECES? (ir ao teatro, ballet, danza clásica)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia realizaran estas actividades unha
media de 1,64 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores superiores aos
homes neste senso (1,69 veces das mulleres polas 1,55 dos homes).
A Coruña é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran ao teatro unha media de 1,91 veces ao mes. Ourense e
Pontevedra acadaron valores moi similares sendo o número medio de veces que os
enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 1,54 veces no primeiro
caso e de 1,44 no segundo. En Lugo as persoas enquisadas foran ao teatro 1,14 veces no
último mes.
6.3. ASISTIR A ESPECTÁCULOS FOLCLÓRICOS
A porcentaxe de persoas que asistiran a espectáculos folclóricos en Galicia nas últimas
catro semanas era de 5,91%.
En Lugo e en Ourense, acadáronse valores moi similares e as porcentaxes de persoas
da mostra que asistiron a estes espectáculos eran do 4,31% e 4,72% respectivamente. Na
provincia de A Coruña máis do 7% dos individuos presenciaron espectáculos de folclore nas
últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra acadárase un valor case igual á media
galega (5,33%).
6.3.1. ¿CANTAS VECES? (asistir a espectáculos folclóricos)
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As persoas que contestaron á enquisa en Galicia asistiran a espectáculos folclóricos
unha media de 2,05 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores
superiores aos homes neste senso (2,2 veces das mulleres polas 1,88 dos homes).
Os valores son moi similares nas provincias de A Coruña, Lugo e Ourense sendo o
número medio de veces que as persoas enquisadas realizaran estas actividades no último mes
de 2,25, 2,06 e 2,07 respectivamente. En Pontevedra as persoas da mostra acudiran a
espectáculos folclóricos unha media de 1,63 veces nas últimas catro semanas.
6.4. IR A CONCERTOS
O 8,77% dos enquisados en Galicia foran a algún concerto nas últimas catro semanas,
mentres que o 91,23% non acudiran a estes espectáculos musicais ultimamente.
En Pontevedra (8,19 %) os valores son moi similares á media galega, mentres que en
A Coruña máis do 10% das persoas da mostra asistiran ultimamente a algún concerto. No
extremo oposto atópanse as provincias de Lugo e Ourense, xa que a porcentaxe de persoas
que realizaran esta actividade nas últimas semanas era do 6,61% e do 7,9% respectivamente.
6.4.1. ¿CANTAS VECES? (ir a concertos)
As persoas da mostra en Galicia foran a 1,91 concertos de media nas últimas catro
semanas, situándose os valores dos homes un pouco por enriba dos valores das mulleres
(1,94 veces de media dos homes mentres que as mulleres acudiron unha media de 1,88
veces).
En A Coruña e en Lugo, os valores son máis elevados que os de Galicia e así as
persoas destas provincias presenciaron 2,07 e 2,06 concertos de media no último mes. Pola
contra en Ourense e Pontevedra acádanse os valores máis baixos e son inferiores á media de
Galicia (1,49 no primeiro caso e 1,76 no segundo)
6.5. IR A ESPECTÁCULOS TAURINOS
En Galicia, o 0,22% das persoas asistiron a espectáculos taurinos nas últimas catro
semanas, sendo maioría o 99,78% que non asistiron a estes eventos.
Lugo e Ourense son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados presenciaron algún espectáculo taurino nas últimas semanas, 0,53% e 0,57%
respectivamente. No extremo oposto atópase a Coruña, na que o 0,12% das persoas da
mostra presenciaron estes espectáculos, e Pontevedra onde este valor reducíase ao 0,04%.
6.5.1 ¿CANTAS VECES? (ir a espectáculos taurinos)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia acudiron a estes espectáculos unha
media de 1,84 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos
das mulleres (1 vez das mulleres polas 2,07 veces de media dos homes).
Pontevedra é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia van a ver algún espectáculo taurino unha media de 4 veces ao mes. A
Coruña e Lugo acadan valores moi similares sendo o número medio de veces que os
enquisados realizaron estas actividades nas últimas catro semanas de 1,43 veces no primeiro
caso e de 2,44 no segundo. En Ourense as persoas enquisadas acudiron ás prazas de touros
sobre 1,10 veces no último mes.
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6.6. IR A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (como espectador)
O 15,03% dos enquisados en Galicia asistiran a espectáculos deportivos nas últimas
catro semanas, mentres que o 84,97% non acudiron a esta clase de eventos..
En A Coruña (14,96%), os valores son moi similares á media galega. En Lugo e en
Ourense a porcentaxe de persoas que presenciaron espectáculos deportivos era inferior á
media galega (11,69% en Lugo e 14,11% en Ourense). No extremo oposto atópase
Pontevedra, xa que máis do 17% das persoas que realizaron a enquisa nesta provincia
presenciaran estes espectáculos nos últimos tempos.
6.6.1. ¿CANTAS VECES? (ir a espectáculos deportivos)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia acudiron a espectáculos deportivos
unha media de 2,58 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores
aos das mulleres (2,34 veces das mulleres polas 2,71 veces de media dos homes).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran a ver algún espectáculo deportivo como espectadores unha
media de 2,78 veces ao mes. Pontevedra e Lugo acadan valores moi similares, sendo o
número medio de veces que os enquisados presenciaran estes espectáculos nas últimas catro
semanas de 2,62 veces no primeiro caso e de 2,60 no segundo. En A Coruña as persoas
enquisadas foron a este tipo de eventos sobre 2,49 veces no último mes.
6.7. ASISTIR A OUTROS ESPECTÁCULOS (circo, maxia)
O 1,62% dos enquisados na nosa comunidade autónoma asistiran a espectáculos de
circo e maxia nas últimas catro semanas, mentres que o 98,38% non os presenciaron.
En A Coruña e en Pontevedra, a porcentaxe de persoas que presenciaran estes
espectáculos era superior á media galega (1,78% en Coruña e 1,6% en Pontevedra).
En Ourense e en Lugo, o 1,42% dos individuos que realizaron a enquisa foron ao circo
ou asistiron a espectáculos de maxia no último mes.
6.7.1 ¿CANTAS VECES? (espectáculo de circo e maxia)
As persoas enquisadas en Galicia acudiran a estes espectáculos unha media de 1,15
veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das mulleres
(1,09 veces das mulleres polas 1,24 veces de media dos homes).
Ourense, A Coruña e Pontevedra presentan o mesmo valor, pois as persoas da
enquisa nestas provincias presenciaran espectáculos de circo e maxia unha media de 1,17
veces no último mes. En Lugo atópase o valor máis baixo da táboa, xa que os individuos da
mostra desta provincia foran ao circo unha vez nas últimas catro semanas.
6.8. IR A PARQUES DE ATRACCIÓNS E DE ENTRETEMENTO
O 5,62% dos individuos da mostra en Galicia foran a algún parque de atraccións nas
últimas catro semanas, mentres que o 94,38% non acudiu a estes lugares de entretemento
ultimamente.
En Lugo os valores son iguais á media galega. En A Coruña, máis do 6% das persoas
da mostra asistiron ultimamente a algún parque de atraccións. Pola contra, en Pontevedra e en
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Ourense a porcentaxe de persoas que acudiron a estes lugares nas últimas 4 semanas era do
5,17% e do 4,54% respectivamente.
6.8.1. ¿CANTAS VECES? (ir a parques de atraccións)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia foron a algún parque de atraccións
unha media de 2,37 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores
superiores aos dos homes (2,47 veces das mulleres polas 2,26 veces de media dos homes).
Pontevedra é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran a parques de atraccións unha media de 2,77 veces no último
mes. A Coruña e Ourense acadan valores moi similares, sendo o número medio de veces que
os enquisados realizaron esta actividade nas últimas catro semanas de 2,18 veces no primeiro
caso e de 2,14 no segundo. En Lugo as persoas da mostra acudiran a estes lugares de
entretemento sobre 2,40 veces de media no último mes.
6.9. IR A CENTROS COMERCIAIS (como entretemento)
En Galicia, o 35,49% das persoas foran a centros comerciais nas últimas catro
semanas como unha actividade de entretemento, mentres que o 64,51% non acudiron a estes
lugares.
A Coruña e Ourense son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados asistiran a estes lugares, 42,35% e 39,56% respectivamente. No extremo oposto
atópase Pontevedra, na que o 29,11% das persoas da mostra foron a centros comerciais como
entretemento nas últimas semanas, e Lugo onde este valor reducíase ao 25,57%.

Gráfico 280 : Ir a centros comerciais (sen obxecto definido, como entretemento)
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6.9.1. ¿CANTAS VECES? (ir a centros comerciais)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia foran a centros comerciais unha
media de 3,34 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores superiores aos
dos homes (3,49 veces das mulleres polas 3,15 veces de media dos homes).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foron a centros comerciais como entretemento unha media de 3,61
veces no último mes. Lugo e Pontevedra acadan valores moi similares, sendo o número medio
de veces que os enquisados realizaron estas actividades nas últimas catro semanas de 3,07
veces no primeiro caso e de 3,18 no segundo. Na Coruña as persoas da mostra acudiran aos
centros comerciais sobre 3,40 veces de media no último mes.
6.10. FACER EXCURSIÓNS AO CAMPO, VISITAR PARQUES NATURAIS, IR Á
PRAIA
O 25,15% dos enquisados en Galicia fixeran excursións ao campo ou foran á praia nas
últimas catro semanas, mentres que o 74,85% non realizaron estas actividades.
En A Coruña e en Pontevedra, a porcentaxe de persoas que foron ao campo ou á praia
era superior á media galega (27,14% en Coruña e 27,68% en Pontevedra).
En Ourense e en Lugo é onde se acadan as porcentaxes máis baixas (23,62% en
Ourense e 15,68% en Lugo).
6.10.1. ¿CANTAS VECES? (facer excursións ao campo, visitar parques naturais, ir á
praia)
En Galicia, as persoas que contestaron á enquisa foran ao campo, a visitar parques
naturais ou á praia unha media de 4,69 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes
valores superiores aos das mulleres (4,89 veces dos homes polas 4,49 veces de media das
mulleres).
Ourense, A Coruña e Lugo presentan valores moi similares, xa que as persoas da
enquisa nestas provincias fixeron visitas a parques naturais ou excursións ao campo unha
media de 3,92, 4,34 e 4,13 veces respectivamente no último mes. En Pontevedra atópase o
valor máis alto da táboa. Os individuos da mostra desta provincia foron de excursión 5,59
veces de media nas últimas catro semanas.
6.11. VISITAS CULTURAIS A MONUMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
O 9,85% das persoas da mostra en Galicia visitaran monumentos histórico-artísticos
nas últimas catro semanas, mentres que o 90,15% non realizaron esta clase de visitas
culturais.
En Lugo e en Pontevedra, a porcentaxe de persoas que visitaron estes monumentos
era inferior á media galega (5,45% en Lugo e 9,4% en Pontevedra).
Na Coruña e en Ourense case o 11% dos individuos que contestaron á enquisa
realizaron estas visitas nas últimas catro semanas.
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6.11.1. ¿CANTAS VECES? (visitas culturais a monumentos histórico-artísticos)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia realizaran estas visitas unha media
de 2,15 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores superiores aos dos
homes (2,16 veces das mulleres polas 2,14 veces de media dos homes).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foron a visitar monumentos histórico-artísticos unha media de 2,30
veces no último mes. Lugo e A Coruña acadan valores moi similares, sendo o número medio
de veces que os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 2,22
veces no primeiro caso e de 2,25 no segundo. En Pontevedra os individuos enquisados
visitaran monumentos sobre 1,89 veces de media no último mes.
6.12. VISITAR MUSEOS, EXPOSICIÓNS DE ARTE
O 8,67% dos individuos da mostra en Galicia foran a algún museo ou exposición de
arte nas últimas catro semanas, mentres que o 91,33% non acudiu a estes centros culturais
ultimamente.
En Pontevedra, os valores son moi similares á media galega. En A Coruña máis do 9%
das persoas da mostra asistiran ultimamente a algún museo ou exposición de arte. No extremo
oposto atópanse Lugo e Ourense, xa que a porcentaxe de persoas que visitaran museos nas
últimas 4 semanas era do 5,59% e do 7,88% respectivamente.
6.12.1. ¿CANTAS VECES? (visitar museos e exposicións de arte)
En Galicia, as persoas que contestaron á enquisa visitaron museos e exposicións de
arte unha media de 1,76 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores
superiores aos das mulleres (1,84 veces dos homes polas 1,70 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foron a visitar museos e exposicións de arte unha media de 1,89 veces
no último mes. Pontevedra e A Coruña acadaron valores algo diferentes, sendo o número
medio de veces que os enquisados realizaron estas actividades nas últimas catro semanas, de
1,70 veces no primeiro caso e de 1,83 no segundo. En Lugo as persoas da mostra visitaron
museos ou exposicións de arte 1,44 veces de media no último mes.
6.13. ASISTIR A FEIRAS E EXPOSICIÓNS
En Galicia, o 14,72% das persoas foran a feiras e exposicións nas últimas catro
semanas como unha actividade de entretemento, e o 85,28% non acudiron a estes lugares.
A Coruña e Ourense son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados asistiran a estas feiras, 20,82% e 18,69% respectivamente. No extremo oposto
atópase Lugo, onde o 10,76% das persoas da mostra foron a feiras e exposicións como
entretemento nas últimas semanas, e Pontevedra onde este valor reducíase ao 6,52%.
6.13.1. ¿CANTAS VECES? (asistir a feiras e exposicións)
As persoas enquisadas en Galicia asistiran a feiras e exposicións unha media de 1,69
veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores superiores aos homes neste
senso (1,70 veces das mulleres polas 1,69 veces de media dos homes).
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Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia asistiran a feiras e exposicións unha media de 1,78 veces ao mes. A
Coruña e Lugo acadan valores próximos á media de Galicia, sendo o número medio de veces
que os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 1,73 veces no
primeiro caso e de 1,60 no segundo. En Pontevedra as persoas enquisadas acudiran a feiras e
exposicións sobre 1,48 veces no último mes.
6.14. ASISTIR A CONFERENCIAS, FALADOIROS OU FOROS DE DEBATE
A porcentaxe de persoas que asistiran a conferencias, faladoiros ou foros de debate en
Galicia nas últimas catro semanas era do 5%.
En Lugo e en Ourense acadáronse valores moi similares, xa que as porcentaxes de
persoas da mostra que asistiran a conferencias eran do 3,18% e 3,81% respectivamente. Na
provincia de A Coruña máis do 6% dos individuos presenciaran algunha conferencia ou
faladoiro nas últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra acádase un valor un pouco
inferior á media galega (4,55%).

Gráfico 281 : Asistir a conferencias, faladoiros e foros de debate

6.14.1. ¿CANTAS VECES? (asistir a conferencias, faladoiros ou foros de debate)
En Galicia as persoas que contestaron á enquisa asistiran a conferencias, faladoiros ou
foros de debate unha media de 2,56 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes
valores superiores aos das mulleres (2,80 veces dos homes polas 2,27 veces de media das
mulleres).
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Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia asistiran a conferencias ou faladoiros unha media de 3,33 veces no
último mes. Pontevedra e Lugo acadan valores moi similares, sendo o número medio de veces
que os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 3,03 veces no
primeiro caso e de 2,95 no segundo. No extremo oposto, atópase A Coruña, pois nesta
provincia as persoas da mostra presenciaran algunha conferencia 2,09 veces de media no
último mes.
6.15. IR Á BIBLIOTECA
O 10,69% dos individuos da mostra en Galicia foran á biblioteca nas últimas catro
semanas, mentres que o 89,31% non acudiu a estes lugares de estudo ultimamente.
En Lugo os valores son similares á media galega. Non obstante, en A Coruña máis do
13,5% das persoas da mostra asistiran ultimamente a ler ou estudar a algunha biblioteca. No
extremo oposto atópanse Pontevedra e Ourense, xa que a porcentaxe de persoas que foran á
biblioteca nas últimas 4 semanas era do 8,26% e do 8,38% respectivamente.
6.15.1. ¿CANTAS VECES? (ir á biblioteca)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia realizaran estas actividades unha
media de 6,56 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos
das mulleres (7,48 veces dos homes polas 5,86 veces de media das mulleres).
A Coruña é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran á biblioteca unha media de 7,59 veces ao mes. Lugo e Ourense
acadan valores moi similares, sendo o número medio de veces que os enquisados realizaran
esta actividade nas últimas catro semanas de 5,78 e 5,5 respectivamente. En Pontevedra as
persoas de mostra foran á biblioteca 5,19 veces de media no último mes.
6.16. FACER TURISMO, VIAXES
A porcentaxe de persoas que fixeran turismo e viaxes nas últimas catro semanas en
Galicia era do 14,92%.
En Lugo e en Pontevedra os valores son moi similares, xa que as porcentaxes de
persoas da mostra que fixeran turismo eran do 11,73% e do 11,78% respectivamente. Na
provincia de A Coruña máis do 16% dos individuos estiveran de viaxe nas últimas catro
semanas, mentres que en Ourense acádase o valor máis elevado e moi superior á media
galega (20,43%).
6.16.1. ¿CANTAS VECES? (facer turismo e viaxes)
En Galicia, as persoas enquisadas fixeran turismo ou foran de viaxe unhas 2,03 veces
de media nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes algo superiores aos das
mulleres (2,17 veces de media dos homes polas 1,91 veces das mulleres).
En A Coruña e en Ourense as persoas fixeran turismo ou foran de viaxe no último mes
unha media de 2,11 e de 2,59 veces respectivamente. En Lugo as persoas enquisadas foran
de viaxe unha media de 1,55 veces nas últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra
este valor era de 1,6.
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7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (cantas veces nas últimas catro semanas)

7.1. CAMIÑAR, ANDAR
En Galicia o 58,49% das persoas foran a camiñar ou andar nas últimas catro semanas,
mentres que o 41,51% non realizaron esta actividade.
A Coruña e Pontevedra son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados camiñaran nas últimas semanas, 61,99% e 60,58% respectivamente. No extremo
oposto atópase Ourense, onde o 51,86% das persoas da mostra foran a camiñar nas últimas
semanas, e Lugo onde este valor reducíase ao 50,26%.

Gráfico 282 : Camiñar, andar

7.1.1. ¿CANTAS VECES? (camiñar, andar)
En Galicia as persoas que contestaron á enquisa realizaran estas actividades unha
media de 16,47 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores moi similares
aos das mulleres (16,46 veces dos homes polas 16,46 veces de media das mulleres).
Lugo é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as persoas
desta zona foran a camiñar ou a andar, unha media de 17,86 veces ao mes. Pontevedra e A
Coruña acadan valores algo diferentes, sendo o número medio de veces que os enquisados
realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 15,87 veces no primeiro caso e de
16,7 no segundo. En Ourense as persoas da mostra foran a camiñar ou a andar 15,73 veces
de media no último mes.
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7.2. CORRER
O 7,11% das persoas da mostra en Galicia foran a correr nas últimas catro semanas,
mentres que o 92,89% non realizaron esta actividade deportiva.
En Lugo e en Pontevedra, a porcentaxe de persoas que foran a correr era inferior á
media galega (4,7% en Lugo e 5,53% en Pontevedra).
En A Coruña o 8,48% dos enquisados saíran a correr nas últimas semanas, mentres
que en Ourense máis do 9% das persoas da mostra realizaron esta actividade.
7.2.1. ¿CANTAS VECES? (correr)
Na comunidade autónoma de Galicia as persoas enquisadas foran a correr unha media
de 9,1 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes superiores aos das
mulleres (9,55 veces de media dos homes polas 8,17 veces das mulleres).
Os datos máis elevados da táboa acádanse en Pontevedra e en Ourense, xa que o
número de veces de media que as persoas foran a correr no último mes era de 9,19 e de 9,71
veces respectivamente. En Lugo as persoas enquisadas foran a correr unha media de 9,01
veces nas últimas catro semanas, mentres que na provincia de A Coruña esta media era máis
baixa (8,88 veces).
7.3. CICLISMO E MOUNTAIN BIKE
A porcentaxe de persoas que fixeran ciclismo ou mountain bike nas últimas catro
semanas en Galicia era do 5,98%.
En A Coruña e en Pontevedra acadáronse valores moi similares á media de Galicia, xa
que a porcentaxe de persoas da mostra que andaran en bicicleta era do 6,16% na provincia de
A Coruña e 5,98% en Pontevedra. En Lugo, o 3,88% dos individuos montaran en bicicleta nas
últimas catro semanas, mentres que en Ourense esta porcentaxe supera o 7%.
7.3.1. ¿CANTAS VECES? (ciclismo, mountain bike)
En Galicia,as persoas enquisadas montaran en bicicleta unha media de 9,02 veces
nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes superiores aos das mulleres (9,97
veces de media dos homes polas 7,20 veces das mulleres).
En Pontevedra e en Ourense, o número de veces de media que as persoas foron a
montar en bicicleta no último mes era de 10,41 veces no primeiro caso e de 9,96 no segundo.
En Lugo as persoas enquisadas foron a andar en bicicleta unha media de 7,93 veces nas
últimas catro semanas, mentres que na Coruña esta media era máis baixa (7,9 veces).
7.4. ESQUÍ, SNOWBOARD
En Galicia o 0,32% das persoas fixeran esquí ou snowboard nas últimas catro
semanas, mentres que o 99,68% non realizaron estas actividades.
A Coruña e Ourense son as provincias galegas onde unha maior porcentaxe de
enquisados esquiaran nas últimas semanas, 0,52% e 0,51% respectivamente. No extremo
oposto atópase Pontevedra, onde o 0,11% das persoas da mostra foran a esquiar ou fixeran
snowboard nas últimas semanas, e Lugo onde ningunha persoa da mostra practicara este
deporte.
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7.4.1. ¿CANTAS VECES? (facer esquí, snowboard)
En Galicia as persoas da mostra foran a esquiar unha media de 1,94 veces nas últimas
catro semanas, acadando as mulleres valores un pouco superiores aos dos homes (2 veces
das mulleres polas 1,94 veces dos homes).
A Coruña e Pontevedra presentan valores moi similares, xa que o número de veces de
media que as persoas da mostra foran a esquiar era de 2,09 e 2 veces respectivamente. En
Ourense os enquisados foran a esquiar 1,44 veces nas últimas catro semanas.
7.5. MONTAÑISMO E ESCALADA
A porcentaxe de persoas da mostra que fixeran montañismo e escalada nas últimas
catro semanas en Galicia era do 0,6%.
En Lugo e na Coruña acadáronse valores moi similares, xa que a porcentaxe de
persoas que fixeran montañismo era do 0,63%. En Pontevedra, o 0,5% dos individuos
practicaran estes deportes nas últimas catro semanas, mentres que en Ourense acadouse o
valor máis elevado e algo superior á media galega (0,68%).
7.5.1. ¿CANTAS VECES? (montañismo e escalada)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia practicaran estes deportes unha
media de 2 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das
mulleres (2,05 veces dos homes polas 1,93 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia fixeran montañismo e escalada unha media de 2,41 veces no último
mes. Lugo e A Coruña acadan valores moi similares, sendo o número medio de veces que os
enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas, de 1,94 veces no primeiro
caso e de 2,08 no segundo. En Pontevedra, as persoas da mostra practicaran estes deportes
sobre 1,68 veces de media no último mes.
7.6. XOGOS COLECTIVOS DE BALÓN (fútbol, rugby, baloncesto, voleibol, balonmán)
O 11,19% dos individuos da mostra en Galicia practicaran xogos colectivos de balón
nas últimas catro semanas, mentres que o 88,81% non xogaron a estes deportes ultimamente.
En Pontevedra e na Coruña máis do 11,5% das persoas da mostra practicaran estes
deportes no último mes. En Lugo e en Ourense, as porcentaxes de persoas que realizaran esta
actividade nas últimas 4 semanas eran do 9,18% e do 10,37% respectivamente.
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Gráfico 283 : Xogos colectivos de balón (fútbol, rugby,baloncesto,voleibol,balonmán)

7.6.1. ¿CANTAS VECES? (xogos colectivos e de balón)
En Galicia as persoas enquisadas practicaran xogos colectivos e de balón unha media
de 7,82 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes superiores aos das
mulleres (8,07 veces de media dos homes polas 6,98 veces das mulleres).
En Pontevedra e en Ourense o número de veces de media que as persoas practicaran
xogos colectivos ou de balón no último mes era de 8,61 e de 7,8 veces respectivamente. En
Lugo, as persoas enquisadas realizaran estas actividades unha media de 7,53 veces nas
últimas catro semanas, mentres que na provincia de A Coruña esta media era máis baixa (7,3
veces).
7.7. TENIS OU SIMILARES E XOGOS DE FRONTÓN
O 3,6% dos enquisados en Galicia practicaran tenis ou deportes similares nas últimas
catro semanas, mentres que o 96,4% non xogaron a este tipo de deportes no último mes.
En Pontevedra os valores son similares á media galega. Non obstante, en A Coruña o
3,99% das persoas xogaran ao tenis nas últimas catro semanas. O valor máis elevado
acadouse en Ourense, onde o 4,1% das persoas da mostra practicaran tenis no último mes,
sendo esta porcentaxe en Lugo do 2,08%.
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7.7.1. ¿CANTAS VECES? (tenis ou similares)
En Galicia as persoas enquisadas practicaran tenis ou deportes similares unha media
de 5,38 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores das mulleres superiores aos dos
homes (5,08 veces de media dos homes polas 5,94 veces das mulleres).
Os datos máis elevados da táboa acadáronse en Ourense e na Coruña, xa que o
número de veces de media que as persoas xogaran ao tenis no último mes era de 7,32 e de
5,51 veces respectivamente. En Lugo as persoas enquisadas practicaran o tenis ou deportes
similares unha media de 4,59 veces nas últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra
esta media era máis baixa (4,43 veces).
7.8. OUTROS XOGOS DE PELOTA DISCO OU BOLA (golf, hóckey, bolos e petanca)
O 2,15% dos individuos da mostra en Galicia practicaran outros xogos de pelota, disco
ou bola nas últimas catro semanas.
En Lugo os valores son similares á media galega. En Pontevedra o 1,13% das persoas
da mostra practicaran estes deportes no último mes. En A Coruña e Ourense, a porcentaxe de
persoas que practicaran outros xogos de pelota, disco ou bola nas últimas 4 semanas era do
2,7%.

Gráfico 284 : Outros xogos de pelota, disco ou bola (golf, hóckey, bolos, petanca)

- 458 -

7.8.1. ¿CANTAS VECES? (outros xogos de pelota disco ou bola)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia practicaran outros xogos de pelota,
disco ou bola unha media de 6,15 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres
valores superiores aos dos homes (6,85 veces das mulleres polas 5,58 veces de media dos
homes).
A Coruña é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia practicaran outros xogos de pelota, disco ou bola unha media de 7,18
veces no último mes. Ourense e Pontevedra acadan valores moi similares, sendo o número
medio de veces que os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas, de
5,59 veces no primeiro caso e de 5,23 no segundo. En Lugo acádanse os valores máis baixos,
xa que as persoas da mostra practicaran estes deportes sobre 4,17 veces de media no último
mes.
7.9. PATINAXE (sobre rodas, xeo)
A porcentaxe de persoas enquisadas en Galicia que fixeran patinaxe nas últimas catro
semanas era do 1,32%.
En Ourense e en Pontevedra acádanse valores moi baixos e inferiores á media de
Galicia, xa que a porcentaxe de persoas da mostra que patinaran no último mes era do 0,85%
no primeiro caso e do 0,61% no segundo. En Lugo o 1,17% dos individuos patinaran nas
últimas catro semanas, mentres que na Coruña esta porcentaxe supera o 2%.
7.9.1. ¿CANTAS VECES? (patinaxe sobre rodas, xeo)
En Galicia as persoas enquisadas patinaran sobre rodas ou xeo unha media de 3,91
veces nas últimas catro semanas, sendo os valores das mulleres superiores aos dos homes
(4,48 veces de media das mulleres polas 2,77 veces dos homes).
Os datos máis elevados corresponden a Lugo e a Ourense, xa que nestas provincias a
media que as persoas foran a patinar no último mes era de 7,41 e de 4,8 veces
respectivamente. En Pontevedra as persoas enquisadas patinaran unha media de 3,41 veces
nas últimas catro semanas, mentres que na provincia de A Coruña esta media era máis baixa
(3,19 veces).
7.10. XIMNASIA, AEROBIC, IOGA
En Galicia, o 9,11% das persoas fixeran ximnasia, aerobic ou ioga nas últimas catro
semanas, mentres que o 90,89% non practicaran estas actividades.
A Coruña é a provincia galega onde unha maior porcentaxe de enquisados practicaran
ximnasia nas últimas semanas representando estes o 11.10% do total. No extremo oposto,
atópase a Pontevedra, Ourense e Lugo, onde se acadan porcentaxes inferiores á media de
Galicia, sendo estas do 7,3%, 8,10% e 8,12% respectivamente.
7.10.1. ¿CANTAS VECES? (ximnasia, aerobic, ioga)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia fixeran ximnasia, aerobic ou ioga
unha media de 10,33 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores
aos das mulleres (10,96 veces dos homes polas 9,98 veces de media das mulleres).
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A Coruña é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia practicaran ximnasia, aerobic ou ioga unha media de 11,14 veces no
último mes. Lugo e Pontevedra acadan valores tamén bastante altos, sendo o número medio
de veces que os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 10,43 e
9,65 veces respectivamente. En Ourense, as persoas da mostra realizaran ximnasia, aerobic
ou ioga sobre 8,16 veces de media no último mes.
7.11. FITNESS, CULTURISMO, HALTEROFILIA
O 3,11% das persoas da mostra en Galicia fixeran fitness ou culturismo nas últimas
catro semanas, mentres que o 96,89% non realizaran estas actividades deportivas.
En A Coruña, a porcentaxe de persoas que fixeran fitness ou culturismo era superior á
media galega (4,72%). En Ourense e en Pontevedra máis do 2% dos enquisados fixeran estas
actividades nas últimas semanas, mentres que en Lugo o 1,15% dos individuos da mostra
practicaran esta clase de deportes.
7.11.1. ¿CANTAS VECES? (fitness, culturismo, halterofilia)
En Galicia as persoas enquisadas practicaron fitness, culturismo ou halterofilia unha
media de 12,05 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores das mulleres superiores
aos dos homes (12,81 veces de media das mulleres polas 11,7 veces dos homes).
En Lugo e en Pontevedra o número de veces de media que as persoas fixeran fitness,
culturismo ou halterofilia no último mes era de 17,97 e de 13,02 veces respectivamente. Na
provincia de A Coruña as persoas enquisadas practicaran estas actividades unha media de
11,34 veces nas últimas catro semanas, mentres que en Ourense esta media era máis baixa
(11,03 veces).
7.12. NATACIÓN
A porcentaxe de persoas da mostra que fixeran natación nas últimas catro semanas en
Galicia era do 9,64%.
En Lugo e en Pontevedra acadáronse valores moi similares, xa que a porcentaxe de
persoas que fixeran natación era do 6,46% no primeiro caso e do 6,72% no segundo. En
Ourense, máis do 8% dos individuos practicaran este deporte nas últimas catro semanas,
mentres que na Coruña acadouse o valor máis elevado e superior á media galega (13,33%).
7.12.1. ¿CANTAS VECES? (natación)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia practicaran natación unha media de
8,64 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das
mulleres (9,17 veces dos homes polas 8,18 veces de media das mulleres).
Lugo é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as persoas
desta provincia practicaran natación unha media de 10,02 veces no último mes. A Coruña e
Ourense acadan valores moi similares sendo o número medio de veces que os enquisados
realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 8,65 e 8,87 veces respectivamente.
En Pontevedra acadáronse os valores máis baixos, xa que, as persoas da mostra practicaran
este deporte 7,83 veces de media no último mes.
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7.13. DEPORTES NÁUTICOS
En Galicia, o 1,13% das persoas practicaran deportes náuticos nas últimas catro
semanas, mentres que o 98,87% non estaban interesados nesta clase de actividades
deportivas.
A Coruña é a provincia galega onde unha maior porcentaxe de enquisados practicaran
deportes náuticos nas últimas semanas, representando o 1,88% do total. En Pontevedra,
Ourense e Lugo acádanse porcentaxes inferiores á media de Galicia, sendo estas do 0,63%,
0,66% e 0,44% respectivamente.
7.13.1. ¿CANTAS VECES? (deportes náuticos)
As persoas enquisadas en Galicia practicaran estes deportes unha media de 8,54
veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das mulleres
(8,78 veces dos homes polas 7,77 veces de media das mulleres).
Pontevedra é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia practicaran deportes náuticos unha media de 14,78 veces no último
mes. A Coruña e Ourense acadan valores algo similares, sendo o número medio de veces que
os enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 7,19 e 9,63 veces
respectivamente. En Lugo acádanse os valores máis baixos, xa que as persoas da mostra
practicaran deportes náuticos 4,76 veces de media no último mes.
7.14. ARTES MARCIAIS, BOXEO E LOITA
O 0,94% das persoas da mostra en Galicia practicaran artes marciais boxeo e loita nas
últimas catro semanas.
En Lugo e en Ourense, a porcentaxe de persoas que practicaran estes deportes era
inferior á media galega (0,44% en Lugo e 0,87% en Ourense).
En A Coruña, o 1,06% dos enquisados fixeran artes marciais, boxeo ou loita nas
últimas semanas, mentres que en Pontevedra a porcentaxe era do 1,05%.
7.14.1. ¿CANTAS VECES? (artes marciais, boxeo e loita)
Na comunidade autónoma de Galicia, as persoas enquisadas practicaran artes
marciais, boxeo e loita unha media de 7,3 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores
dos homes superiores aos das mulleres (8,3 veces de media dos homes polas 5,22 veces das
mulleres).
Os datos máis elevados da táboa acádanse en Lugo e en Pontevedra, xa que o
número de veces de media que as persoas practicaran artes marciais, boxeo ou loita no último
mes era de 8,51 e de 9,99 veces respectivamente. En Ourense, as persoas enquisadas
practicaran estas actividades unha media de 6,97 veces nas últimas catro semanas, mentres
que na Coruña esta media era máis baixa (5,28 veces).
7.15. CAZA OU PESCA
O 4,11% das persoas enquisadas na comunidade autónoma de Galicia practicaran a
caza ou foron a pescar nas últimas catro semanas, mentres que o 95,89% non realizaran
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ningunha destas dúas actividades. Por provincias, só compre destacar que en todas elas a
porcentaxe de persoas que practicou estas actividades é superior ao 4% do total da mostra.

Gráfico 285 : Caza ou Pesca

7.15.1. ¿CANTAS VECES? (caza ou pesca)
As persoas enquisadas en Galicia foran a pescar ou a cazar unha media de 5,10 veces
nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das mulleres (5,29
veces dos homes polas 2,91 veces de media das mulleres).
A Coruña é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia practicaran caza ou pesca unha media de 6,47 veces no último mes.
Lugo e Pontevedra acadan valores moi similares, sendo o número medio de veces que os
enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas de 4,83 e 4,10 veces
respectivamente. En Ourense as persoas da mostra foran a cazar ou a pescar 3,44 veces de
media no último mes.

8. VIDA SOCIAL (cantas veces nas últimas catro semanas)

8.1. VISITAR E RECIBIR VISITAS (no domicilio), INCLUÍDO COMIDAS, CAFÉ
O 81,99% dos individuos da mostra en Galicia visitaron ou recibiran visitas no domicilio
nas últimas catro semanas.
En Ourense os valores son similares á media galega. En Lugo o 90,17% das persoas
da mostra realizaran estas actividades no último mes. No extremo oposto están a Coruña e
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Pontevedra, xa que a porcentaxe de persoas que visitaran ou recibiran visitas nas últimas 4
semanas era do 81,67% e do 78,45% respectivamente, e inferiores á media de Galicia.

Gráfico: 286 : Visitar e recibir visitas (no domicilio), incluído comidas, café

8.1.1. ¿CANTAS VECES? (visitar ou recibir visitas)
Na comunidade galega as persoas enquisadas visitaran ou recibiran visitas no domicilio
unha media de 9,09 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores das mulleres
superiores aos dos homes (9,45 veces de media das mulleres polas 8,65 veces dos homes).
En Lugo e en Ourense, o número de veces de media que as persoas realizaran ou
recibiran algunha visita no último mes era de 10,6 e de 10,3 veces respectivamente. Na
provincia de A Coruña, as persoas enquisadas visitaran ou recibiran visitas unha media de 9,15
veces nas últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra esta media era máis baixa (7,59
veces).
8.2. CHARLAS, FALADOIROS (fóra do domicilio)
Na nosa comunidade autónoma o 44,19% das persoas asistiran a charlas ou faladoiros
nas últimas catro semanas, mentres que o 55,81% non acudiron.
En Lugo e na Coruña a porcentaxe de persoas que asistiran a estas charlas era inferior
á media galega (18,58% en Lugo e 41,65% en Coruña).
En Pontevedra, o 47,35% dos enquisados acudiran a faladoiros nas últimas semanas,
mentres que en Ourense asistirán cunha porcentaxe do 73,24% o total.
8.2.1. ¿CANTAS VECES? (charlas, faladoiros fóra do domicilio)
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As persoas enquisadas en Galicia acudiran a estas charlas ou faladoiros unha media
de 11,21 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das
mulleres (11,41 veces dos homes polas 11,02 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia acudiran a charlas ou faladoiros unha media de 17 veces no último
mes. A Coruña e Lugo acadan valores moi diferentes, sendo o número medio de veces que os
enquisados realizaran estas actividades nas últimas catro semanas, de 11,4 veces no primeiro
caso e 8,4 no segundo. En Pontevedra, as persoas da mostra asistiran a algunha charla 7,59
veces de media no último mes.
8.3. COMER OU CEAR FÓRA DA CASA (con familiares ou amigos)
O 50,63% dos individuos da mostra en Galicia comeran ou cearan fóra da casa con
familiares ou amigos nas últimas catro semanas.
En A Coruña os valores son similares á media galega. En Pontevedra o 48,94% das
persoas da mostra comeran ou cearan fóra no último mes, un valor algo superior á media do
resto do territorio. Pola contra en Lugo e en Ourense, a porcentaxe de persoas que realizaran
esta actividade nas últimas 4 semanas era do 54,36% e do 55,38% respectivamente.

Gráfico 287 : Comer ou cear fora da casa (con familiares ou amigos)

8.3.1. ¿CANTAS VECES? (comer ou cear fóra da casa)
Na comunidade autónoma de Galicia, as persoas enquisadas comeran ou cearan fóra
da casa unha media de 4,6 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes
superiores aos das mulleres (4,68 veces de media dos homes polas 4,52 veces das mulleres).
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En Ourense e en A Coruña, o número de veces de media que as persoas comeran ou
cearan fóra da casa no último mes era de 5,89 e de 5 veces respectivamente. En Lugo as
persoas enquisadas realizaran esta actividade unha media de 4 veces nas últimas catro
semanas, mentres que en Pontevedra esta media era máis baixa (3,74 veces).
8.4. REUNIRSE PARA XOGOS DE CARTAS E OUTROS XOGOS
A porcentaxe de persoas da mostra que se reuniran para xogar ás cartas nas últimas
catro semanas en Galicia era do 22,33%.
En Lugo e en Pontevedra acádanse valores inferiores á media galega, xa que a
porcentaxe de persoas que xogaran ás cartas era do 19,14% no primeiro caso e do 21,23% no
segundo. En Ourense, máis do 25% dos individuos fixeron esta actividade nas últimas catro
semanas, mentres que na Coruña acádase o valor máis similar á media de Galicia (23,13%).
8.4.1. ¿CANTAS VECES? (reunirse para xogos de cartas e outros xogos)
En Galicia as persoas enquisadas reuníranse para xogar ás cartas unha media de 7,88
veces nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes superiores aos das mulleres
(8,41 veces de media dos homes polas 7,09 veces das mulleres).
En Lugo e en Ourense, o número de veces de media que as persoas se reuniran para
xogar ás cartas ou a outros xogos no último mes era de 9,16 e de 8,4 veces respectivamente.
Na provincia de A Coruña as persoas enquisadas reuníranse para xogar unha media de 7,78
veces nas últimas catro semanas, mentres que en Pontevedra esta media era máis baixa (7,18
veces).
8.5. IR DE TAPAS, TOMAR O APERITIVO, CAFÉ, CAÑAS, VIÑOS, NO BAR OU
CAFETERÍA
En Galicia o 50,75% das persoas da mostra foran de tapas ou a tomar o aperitivo nas
últimas catro semanas, mentres que o 49,25% non realizaron isto.
Pontevedra é a provincia galega onde unha menor porcentaxe de enquisados foran ao
bar ou ás cafeterías nas últimas semanas, representando estes o 45,83% do total. Nas
provincias de A Coruña, Lugo e Ourense, acádanse porcentaxes superiores á media de
Galicia, sendo estas do 51,15%, 54,48% e 56,64% respectivamente.
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Gráfico 288 : Ir de tapas, tomar o aperitivo, café, cañas, viños, no bar ou cafetería

8.5.1. ¿CANTAS VECES? (ir de tapas, tomar o aperitivo…)
As persoas enquisadas en Galicia foran a tomar o aperitivo ou de tapas unha media de
10,65 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das
mulleres (11,87 veces dos homes polas 9,10 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran a tomar o aperitivo unha media de 12,83 veces no último mes. A
Coruña e Lugo acadan valores similares, sendo o número medio de veces que os enquisados
realizaran estas actividades nas últimas catro semanas, de 10,8 veces no primeiro caso e de
11,22 no segundo. En Pontevedra as persoas da mostra foran de tapas ou a tomar o aperitivo
8,93 veces de media no último mes.
8.6. IR A VERBENAS OU FESTAS
Na comunidade autónoma de Galicia o 18,48% das persoas que realizaron a enquisa
asistiran a verbenas ou festas nas últimas catro semanas, mentres que o 81,52% non acudiron
a estes eventos.
En Lugo e na Coruña a porcentaxe de persoas que foran a festas ou verbenas era
inferior á media galega (18,03% en Lugo e 17,91% en A Coruña).
En Pontevedra, o 18,69% dos enquisados realizaran estas actividades nas últimas
semanas, mentres que en Ourense atópase o valor máis elevado cunha porcentaxe do 20,26%
do total da provincia.
8.6.1. ¿CANTAS VECES? (ir a verbenas ou festas)
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As persoas que contestaron á enquisa en Galicia foran a verbenas ou festas unha
media de 2,96 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos
das mulleres (3,01 veces dos homes polas 2,9 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran a verbenas ou festas unha media de 3,36 veces no último mes. A
Coruña e Lugo acadan valores bastante similares, sendo o número medio de veces que os
enquisados foran de festa nas últimas catro semanas de 3,15 veces no primeiro caso e de 2,79
no segundo. En Pontevedra as persoas da mostra foran a verbenas ou festas 2,59 veces de
media nas últimas catro semanas.
8.7. IR A BAILAR (bailes de orquestra, discotecas)
O 20,84% dos individuos da mostra en Galicia foran a bailar nas últimas catro
semanas.
En Ourense os valores son similares á media galega. En Pontevedra o 25,59% das
persoas da mostra acudiran a bailes de orquestra ou discotecas no último mes, un valor
superior á media do resto do territorio galego. Nas provincias de Lugo e Coruña, a porcentaxe
de persoas que foran a estes bailes nas últimas 4 semanas era do 14,83% e do 19,71%
respectivamente
8.7.1. ¿CANTAS VECES? (ir a bailar, bailes de orquestra, discotecas)
En Galicia as persoas enquisadas foran a bailar unha media de 4,05 veces nas últimas
catro semanas, sendo os valores dos homes superiores aos das mulleres (4,34 veces de media
dos homes polas 3,79 veces das mulleres).
En Ourense e en Pontevedra o número de veces de media que as persoas foran a
bailar no último mes era de 4,26 e de 4,07 veces respectivamente. Na provincia de A Coruña
as persoas enquisadas acudiran a bailes de orquestra ou a discotecas unha media de 4,02
veces nas últimas catro semanas, mentres que en Lugo esta media era máis baixa (3,89
veces).
8.8. IR A TOMAR COPAS A DISCOTECAS, PUBS, BARES DE COPAS
A porcentaxe de persoas da mostra que foran a tomar copas a discotecas ou pubs nas
últimas catro semanas en Galicia era do 23,37%.
En A Coruña e en Pontevedra acádanse valores similares á media galega con
porcentaxes de persoas que asistiran a estes locais superiores ao 23%. En Ourense o 25,38%
dos individuos foran a tomar copas nas últimas catro semanas, mentres que en Lugo acádase
o valor máis baixo e inferior á media de Galicia (21,25%).
8.8.1. ¿CANTAS VECES? (ir a tomar copas a discotecas, pubs, bares de copas)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia foran a tomar copas unha media de
4,67 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos das
mulleres (5,18 veces dos homes polas 4,09 veces de media das mulleres).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia foran a tomar copas unha media de 4,86 veces no último mes. A
Coruña e Pontevedra acadan valores similares, sendo o número medio de veces que os

- 467 -

enquisados acudiran a bares de copas, pubs ou discotecas nas últimas catro semanas de 4,79
veces no primeiro caso e de 4,65 no segundo. En Lugo as persoas da mostra realizaron estas
actividades 4,12 veces de media nas últimas catro semanas.
8.9. PASEAR (en compañía)
O 54,86% dos individuos da mostra en Galicia foran a pasear nas últimas catro
semanas, mentres que o 45,14% non foran a dar un paseo ultimamente.
En Pontevedra os valores son similares á media galega. En Lugo só o 32,75% das
persoas da mostra foran a pasear no último mes, un valor moi inferior á media do resto do
territorio galego. Pola contra, en Ourense e en A Coruña, a porcentaxe de persoas que
realizaran esta actividade nas últimas 4 semanas era de 67,61% e 57,96% respectivamente.
8.9.1. ¿CANTAS VECES? (pasear en compañía)
En Galicia, as persoas enquisadas foran a pasear (en compañía) unha media de 10,91
veces nas últimas catro semanas, sendo os valores das mulleres superiores aos dos homes
(11,51 veces de media das mulleres polas 10,16 veces dos homes).
En Ourense e en A Coruña, o número de veces de media que as persoas foran a
pasear no último mes era de 11,78 veces no primeiro caso e de 11,46 no segundo. En
Pontevedra as persoas foran a dar un paseo unha media de 10,5 veces nas últimas catro
semanas, mentres que en Lugo esta media era máis baixa (8,04 veces).
8.10. CONVERSAR POR TELÉFONO CON FAMILIARES E AMIGOS
A porcentaxe de persoas da mostra que conversaran por teléfono con familiares e
amigos nas últimas catro semanas en Galicia era do 79,96%.
En Ourense e en Pontevedra acádanse valores similares á media galega con
porcentaxes de persoas que conversaran por teléfono superiores ao 79%. En Lugo o 87,63%
dos individuos conversaran por teléfono con familiares e amigos nas últimas catro semanas,
mentres que na provincia de A Coruña acádase o valor máis baixo e inferior á media de Galicia
(77,53%).
8.10.1. ¿CANTAS VECES? (conversar por teléfono con familiares e amigos)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia conversaran por teléfono con
familiares e amigos unha media de 15,31 veces nas últimas catro semanas, acadando as
mulleres valores superiores aos dos homes (16,15 veces das mulleres polas 14,3 veces de
media dos homes).
Ourense é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia falaran por teléfono con familiares e amigos unha media de 16,95
veces no último mes. Lugo e Pontevedra acadan valores similares, sendo o número medio de
veces que os enquisados falaran por teléfono nas últimas catro semanas de 15,22 veces no
primeiro caso e de 15,65 no segundo. Na provincia de A Coruña as persoas da mostra
utilizaran este aparato para comunicarse con familiares e amigos unha media de 14,54 veces
nas últimas catro semanas.
8.11. CORREO ORDINARIO (ler e escribir cartas con familiares e amigos)
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Na comunidade autónoma de Galicia o 11,91% das persoas que realizaron a enquisa
utilizaran o correo ordinario nas últimas catro semanas, mentres que o 88,09% non
empregaron este medio para comunicarse.
En Lugo e en A Coruña a porcentaxe de persoas que empregaran o correo ordinario
era similar á media de Galicia (11,97% en Lugo e 11,22% en Coruña).
En Pontevedra o 12,46% dos enquisados utilizaran o correo ordinario nas últimas
semanas, mentres que en Ourense hai unha porcentaxe do 12,76% do total.

Gráfico 289 : Correo ordinario (ler e escribir cartas) con familiares e amigos

8.11.1. ¿CANTAS VECES? (correo ordinario)
En Galicia as persoas enquisadas utilizaran o correo ordinario para comunicarse con
familiares e amigos unha media de 4,87 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores
dos homes superiores aos das mulleres (5,33 veces de media dos homes polas 4,65 veces das
mulleres).
En Ourense e en A Coruña o número de veces de media que as persoas utilizaran o
correo ordinario no último mes era de 5,7 e de 5,28 veces respectivamente. En Lugo as
persoas enquisadas utilizaran este correo unha media de 4,87 veces nas últimas catro
semanas, mentres que en Pontevedra esta media era máis baixa (3,99 veces).
8.12. CORREO ELECTRÓNICO CON FAMILIARES E AMIGOS
En Galicia o 11,8% das persoas da mostra utilizaran o correo electrónico nas últimas
catro semanas, mentres que o 88,2% non utilizaran este medio para comunicarse cos seus
achegados.
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A Coruña é a provincia galega onde unha maior porcentaxe de enquisados utilizaran o
correo electrónico nas últimas semanas representando estes o 14,57% do total. Pola contra,
Pontevedra, Lugo e Ourense presentan porcentaxes inferiores á media de Galicia, sendo estas
do 10,44%, 7,87% e 10,58% respectivamente.

Gráfico 290 : Correo electrónico con familiares e amigos

8.12.1. ¿CANTAS VECES? (correo electrónico)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia utilizaran o correo electrónico unha
media de 12,16 veces nas últimas catro semanas, acadando as mulleres valores superiores
aos dos homes (12,51 veces das mulleres polas 11,87 veces de media dos homes).
Pontevedra é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia se comunicaron por correo electrónico con familiares e amigos unha
media de 13,34 veces ao mes. Lugo e Ourense acadan valores tamén elevados, sendo o
número medio de veces que os enquisados utilizaran este medio nas últimas catro semanas de
13,3 veces no primeiro caso e de 12,37 no segundo. Na provincia de A Coruña as persoas da
mostra empregaran o correo electrónico como medio de comunicación 11,28 veces de media
nas últimas catro semanas.
8.13. ASISTENCIA A CLUBES, “PEÑAS”, FOGARES DO XUBILADO
O 4,64% dos individuos enquisados en Galicia asistiran a clubs, “peñas” ou fogares do
xubilado nas últimas catro semanas, mentres que o 95,36% non tiveron contacto con estas
agrupacións.
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En Pontevedra os valores son similares á media galega. En A Coruña o 5,85% das
persoas da mostra foran a estes clubs no último mes, un valor algo superior á media do resto
do territorio galego. No extremo oposto atópase a Ourense e a Lugo, xa que a porcentaxe de
persoas que realizaran esta actividade nas últimas 4 semanas era do 3,05% e do 2,7%
respectivamente.

Gráfico 291 : Asistencia a clubs, “peñas”, fogares do xubilado

8.13.1. ¿CANTAS VECES? (asistencia a clubs, “peñas”, fogares do xubilado)
En Galicia as persoas enquisadas asistiran a clubs, “peñas” ou fogares do xubilado
unha media de 9,11 veces nas últimas catro semanas, sendo os valores dos homes superiores
aos das mulleres (9,94 veces de media dos homes polas 7,99 veces das mulleres).
En Pontevedra e en A Coruña o número de veces de media que as persoas asistiran
a clubs no último mes era de 7,76 e de 10,78 veces respectivamente. En Lugo as persoas
enquisadas acudiran a estes lugares unha media de 6,73 veces nas últimas catro semanas,
mentres que en Ourense esta media era máis baixa (6,06 veces).
8.14. CHAT, VIDEOCONFERENCIAS, TELÉFONO POR INTERNET
En Galicia o 8,37% das persoas que realizaron a enquisa utilizaran o Chat e as
videoconferencias nas últimas catro semanas para comunicarse cos seus familiares e amigos.
En Ourense e en A Coruña a porcentaxe de persoas que empregaran o Chat e as
videoconferencias era superior á media de Galicia (9,18% en Ourense e 11,05% en Coruña).
En Pontevedra e en Lugo a porcentaxe de persoas da mostra que utilizaran estes
medios para comunicarse era inferior á media Galega, sendo no primeiro caso do 6,26% e no
segundo do 4,39%.
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8.14.1. ¿CANTAS VECES? (Chat, videoconferencias)
As persoas que contestaron á enquisa en Galicia realizaran estas actividades unha
media de 11,72 veces nas últimas catro semanas, acadando os homes valores superiores aos
das mulleres (12,66 veces dos homes polas 10,43 veces de media das mulleres).
Pontevedra é a provincia galega que presenta os valores máis elevados, xa que as
persoas desta provincia utilizaron o chat ou as videoconferencias con familiares e amigos unha
media de 12,18 veces ao mes. A Coruña e Ourense acadan valores tamén elevados sendo o
número medio de veces que os enquisados utilizaran o Chat nas últimas catro semanas de
11,8 veces no primeiro caso e de 11,52 no segundo. En Lugo as persoas da mostra
empregaran o Chat ou as videoconferencias para comunicarse 10,15 veces de media nas
últimas catro semanas

9. EDUCACIÓN e FORMACIÓN (cantas veces nas últimas catro semanas)

9.1. ¿SEGUIU EDUCACIÓN OU FORMACIÓN?
En Galicia o 19,36% das persoas da mostra recibiran educación ou formación nas
últimas catro semanas, mentres que o 80,64% non estaban formándose.
Pontevedra é a provincia galega onde unha maior porcentaxe de enquisados estaban
recibindo educación ou formación representando estes o 21,66% do total. En A Coruña, Lugo e
Ourense acádanse porcentaxes inferiores á media de Galicia sendo estas do 18,57%, 18,38%
e 17,7% respectivamente.

Gráfico 292 : ¿Seguiu educación ou formación?
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9.2. EDUCACIÓN A TEMPO COMPLETO/PARCIAL
Entre as persoas da mostra que recibían educación ou formación en Galicia o 56,28%
estaban a tempo completo, pola contra o 43,72% estaban a tempo parcial.
En Lugo e en Pontevedra acádanse valores superiores á media galega con respecto á
porcentaxe de persoas que recibían educación a tempo completo sendo esta do 65,97% en
Lugo e do 62,32% en Pontevedra .En Ourense o 42,32% dos individuos que recibían
educación estaban a tempo completo, mentres que na provincia de A Coruña esta porcentaxe
era do 52%.

Gráfico 293 : Educación a tempo completo/parcial

10. SAÚDE

10.1. ESTADO DE SAÚDE
Na comunidade autónoma de Galicia, o 40,77% dos enquisados tiñan unha boa saúde
mentres que o 25,54% gozaban dunha saúde aceptable. Pola contra, compre precisar, que
case o 11% das persoas da mostra tiñan unha mala saúde e o 2,7% moi mala. Por provincias,
compre destacar o seguinte:
- Na provincia de A Coruña, os valores (11,67%) son moi similares á media de Galicia.
Non obstante, a porcentaxe de persoas con mala saúde é superior nesta provincia ao total da
comunidade (3,74%).
- En Lugo a porcentaxe de persoas que gozaban de moi boa saúde era do 11,08%, é
dicir, moi inferior á media galega. Pola contra, os valores que acadan aqueles que teñen unha
saúde aceptable son superiores á media da comunidade, 34,46% fronte ao 25,54% de Galicia.
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- Na provincia de Ourense o 40,5% das persoas da mostra tiñan boa saúde, sendo os
valores dos que gozaban de moi boa saúde e dunha saúde aceptable moi similares, 21,49% e
23,02% respectivamente.
- Da provincia de Pontevedra o máis importante a comentar é a porcentaxe elevada de
persoas da mostra con moi boa saúde, representando o 26,11% do total e superando á media
galega en 6 puntos porcentuais.

Gráfico 294. : Estado de saúde

10.2. ENFERMIDADE CRÓNICA FÍSICA OU MENTAL, INCAPACIDADE OU
DEFICIENCIA CRÓNICA
En Galicia o 29,96% das persoas da mostra tiñan algunha enfermidade crónica física
ou mental, incapacidade ou deficiencia crónica.
Lugo é a provincia galega onde unha maior porcentaxe de enquisados tiñan algún tipo
de enfermidade crónica representando estes o 46,43% do total. Por outra banda, en A Coruña,
Pontevedra e Ourense acádanse porcentaxes inferiores á media de Galicia sendo estas do
28,82%, 25,4% e 25,7% respectivamente.
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Gráfico 295 : Enfermidade crónica física ou mental, incapacidade ou deficiencia
crónica

10.3. ¿IMPÍDELLE ALGUNHA ENFERMIDADE CRÓNICA DESENVOLVER A SÚA
ACTIVIDADE DIARIA?
En Galicia ao 32,36% das persoas da mostra que tiñan algunha enfermidade, esta non
lle impedía desenvolver o seu traballo diario.
Na provincia de A Coruña o 31,2% dos enquisados con algunha enfermidade non
estaban impedidos para realizar o seu traballo, sendo esta porcentaxe en Pontevedra do
27,7%. Lugo é a provincia Galega onde unha maior cantidade de persoas enfermas podían
realizar o seu traballo con normalidade, representando o 41,53% do total, mentres que en
Ourense esta porcentaxe é do 27%.
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Gráfico 296 : ¿Impídelle algunha enfermidade crónica desenvolver a súa actividade
diaria?

11. TEMPO

11.1. FRECUENCIA COA QUE SE SINTE AGOBIADO POLAS TAREFAS
En Galicia, o 13,45% das persoas que contestaron á enquisa estaban moi
frecuentemente agoniadas polas súas tarefas, e o 35,2% algunhas veces. Son maioría os que
case nunca se sentían agoniadas polo seu traballo representando o 51,35% do total da mostra:
- Na provincia de A Coruña, a porcentaxe de individuos estresados polo seu traballo é
superior á media galega en case 5 puntos porcentuais (18,33% fronte ao 13,45%).
- En Lugo, os valores son bastante diferentes aos do resto da comunidade, xa que
aqueles que case nunca se sentían agoniados polas súas tarefas representaban máis do 60%
do total, mentres que os que se abafaban algunhas veces son o 28,35%.
- En Ourense e en Pontevedra, os valores son bastante similares, sendo a porcentaxe
de persoas que se agoniaban moi frecuentemente polo seu traballo do 7,6% no primeiro caso e
do 10,29% no segundo.
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Gráfico 297 : Frecuencia coa que se sinte agoniado polas tarefas

11.2. PENSA QUE TEN POUCO TEMPO PARA O QUE TEN QUE FACER
En Galicia, o 28,45% das persoas que realizaron a enquisa pensaban que tiñan pouco
tempo para as tarefas que tiñan que facer, mentres que o 71,55% non pensaban o mesmo.
En Pontevedra e en A Coruña, a porcentaxe de persoas que pensaban que tiñan pouco
tempo para o que debían facer era superior á media de Galicia (29,41% en Pontevedra e
32,28% na Coruña).
En Ourense e en Lugo, a porcentaxe de persoas da mostra que pensan que non
dispoñían do tempo suficiente para realizar as súas tarefas, era inferior á media galega, sendo
no primeiro caso do 25,06% e no segundo do 18,72%.
Gráfico 298 Pensa que ten pouco tempo para o que ten que facer
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12. XERAL

12.1. NACIONALIDADE
O 98,2% dos enquisados en Galicia eran de nacionalidade española, o 0,99% ademais
desta dispoñían doutra nacionalidade e o 0,81% tiñan nacionalidade estranxeira.
Nas provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra, os valores son moi similares aos
expostos anteriormente, xa que a porcentaxe de persoas da mostra que tiñan nacionalidade
española superaba o 98% do total nas tres provincias. Non obstante, en Ourense só o 96,75%
dos individuos que realizaron a enquisa eran de nacionalidade española.

Gráfico 299 : Nacionalidade

12.2. ESTADO CIVIL
En Galicia, o 55,42% dos enquisados estaban casados mentres que o 34,13% eran
solteiros sendo o 8,35% de viúvos o terceiro grupo máis numeroso da táboa.
Por provincias compre resaltar o seguinte:
- Na provincia de A Coruña os valores son moi similares á media galega en todos os
grupos, agás no referente aos viúvos, xa que representan o 9,27% do total da mostra, un valor
algo superior á media da comunidade.
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- En Lugo o 57,35% das persoas da mostra estaban casadas e o 31,95% eran
solteiros. Os viúvos e separados presentaban porcentaxes moito máis baixas, 9% no primeiro
caso e 1,1% no segundo.

- Na provincia de Ourense o 55,86% das persoas enquisadas estaban casadas, sendo
o segundo grupo máis numeroso da mostra o 32,56% de solteiros. Os viúvos e separados
presentaban porcentaxes do 8,76% e do 1,94% respectivamente.
- En Pontevedra o grupo máis importante tamén é o do 54,37% das persoas casadas,
representando os solteiros o 36,51% do total da mostra da provincia. Nesta provincia, as
porcentaxes de persoas que estaban separadas ou divorciadas eran moi similares, e próximas
ao 1%.
Gráfico 300 : Estado civil

12.3. ¿QUEN CUMPLIMENTOU O CUESTIONARIO?
En Galicia, no 66,08% das enquisas cumprimentou o cuestionario o entrevistador
mentres que no 26,46% dos casos cumprimentouna a persoa á que fai referencia o
cuestionario individual.
Por provincias resalta o caso de Lugo, xa que nesta provincia o 91,29% das enquisas
cumprimentounas o entrevistador sendo esta porcentaxe nas provincias de A Coruña, Ourense
e Pontevedra do 54,18%, 57,69% e 73,89% respectivamente.
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A modo de conclusión
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Os contornos da crise económica, e máis nos momentos en que esta alcanza unha dimensión
global como é o caso na actualidade, cabe interpretalos tamén como unha magnífica
oportunidade de reflexionarmos sobre unha necesaria reformulación global, que non só se
limite a dubidar das prácticas dos axentes económicos, senón que de xeito especial incida nos
presupostos ideolóxicos en que se basea o seu comportamento e a forma de medir os efectos
deste sobre o benestar individual e colectivo.
Salientabamos nas páxinas introdutorias en qué medida a ciencia económica, e de maneira
particular as estatísticas económicas, se viñan ocupando preferentemente da economía de
mercado, excluíndo así unha parte importante da produción realizada á marxe do mesmo,
como a orixinada nos fogares. Cando precisamente os bens e servizos producidos no fogar son
básicos para a subsistencia e o benestar da poboación no seu conxunto e asemade para a
propia existencia da economía de mercado. E se ben, na súa maior parte, as actividades
domésticas afectan bens e servizos de maneira directa, claramente susceptibles de ser
intercambiados no mercado laboral, considerouse que estas mesmas actividades, levadas a
cabo no marco dunha relación social determinada –a familia-, non son obxecto de ningún
intercambio mercantil e se caracterizan pola súa gratuidade. Reflícteo ben a socioloxía do
traballo, que omite a súa consideración como pertencentes a algunha forma de traballo,
agrupándoas baixo a denominación de "tarefas domésticas". Incluso se clasifica ás mulleres
que se dedican exclusivamente a ditas "tarefas" entre o grupo laboral de "inactivos", ao igual
que xubilados e estudantes.
A vixencia dunha visión androcéntrica, coa súa proxección na análise económica, ignorando a
realidade das mulleres, determinou en gran medida a orientación das políticas públicas, que ou
ben foron formalmente discriminatorias ou ao sumo ‘cegas fronte ao xénero’ (en oposición a
‘neutrais fronte ao xénero”, que suporía ter en conta igualmente as diferentes necesidades e
realidades de homes e mulleres). Unha visión que ten, como viamos, o seu fiel correlato nas
estatísticas públicas ao responder á mesma concepción. Velaí a nosa insistencia en salientar,
especialmente, como aínda facilmente se percibe en estatísticas e análises do mercado de
traballo. O normal é que se reproduza a imaxe, como subsiste no imaxinario colectivo e se
reflicte nas estatísticas “do traballador e a súa familia” (a muller e os fillos), pero sen referencia
á “traballadora”, cando isto significa ignorar a realidade das mulleres que, cómpre recordalo,
representan máis do 43.50% do total da poboación activa galega.
Pero as consecuencias da visión androcéntrica do paradigma económico xeralmente aceptado,
e da súa continuación nas estatísticas, faise máis evidente á hora de abordar o tema do
traballo doméstico non remunerado, como para o caso concreto de Galicia foi a nosa intención
estudar con exhaustividade, en gran medida grazas á que dispomos da información básica da
Enquisa do Uso do Tempo realizada polo Instituto Galego de Estatística (IGE) en colaboración
co Instituto Nacional de Estatística (INE), para a anualidade 2003. Uns datos que nunca antes
foran sometidos a explotación detallada, sendo fundamentais para poder delimitar con
precisión e profundidade as pautas de uso do tempo dos fogares galegos, dando así
cumprimento o establecido para a realización do traballo base no convenio de colaboración
asignado entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Consellería de Traballo da
Xunta de Galicia, no que textualmente se recolle como obxectivo da Consellería:
“alentar a realización de estudos sobre o traballo que non ten contrapartida monetaria
inmediata, determinando a participación do conxunto da poboación en todos os procesos
produtivos, incluíndo, xa que logo, os que se consideran á marxe do seu referendo no
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mercado...” Sinalándose que “a valoración económica do traballo non remunerado é
fundamental para modificar a nosa percepción social da súa importancia e alcanzar a equidade
no seu reparto. E de aí se deriva precisamente a necesidade de cuantificalo e incorporalo ás
contabilidades nacionais”.
Ás enquisas de usos do tempo IGE-INE engadimos unha outra enquisa deseñada por nós
dirixida a medir os usos de tempo dos fogares inmigrantes. Coidamos que, deste xeito, o
universo dos fogares de Galicia acadaba maiores niveis de representación.
No capítulo 1 analízase desde unha perspectiva histórica o crecemento económico en Galicia,
facendo fincapé na súa relación cos cambios sociais e institucionais. O programa Feder 20072013, ademais de insistir no incremento da produtividade introduce como obxectivos explícitos
o aumento da cohesión social e territorial, a extensión da sociedade do coñecemento e a
sinerxía entre o crecemento económico e o desenvolvemento sostible.
Todos os índices internacionais de calidade de vida introducen os factores demográficos e
educativos como indicadores fundamentais. Desde esta perspectiva, Galicia posúe unha
situación claramente máis satisfactoria que se, nas comparacións con outros países, utilizamos
o PIB por habitante, Ocupamos unha posición realmente privilexiada no que respecta á
esperanza de vida, en especial por parte das mulleres. Desde o enfoque desta investigación, o
aspecto máis preocupante non reside na elevada proporción de persoas lonxevas, que, como
amosamos, xogan un papel socioeconómico moi importante, senón nos fortes contrastes na
dinámica demográfica e na formación educativa e laboral, tal como se detalla no capítulo 2.
A modernización socioeconómica é inseparable do extraordinario cambio que se está
producindo no ámbito familiar e nas relacións de xénero. No capítulo 3 estúdase polo miúdo
como a transformación da mentalidade se manifesta nas modificacións nas esferas reprodutiva
e produtiva, e a maneira en que certos trazos da familia tradicional se articulan cos cambios
demográficos e unha nova funcionalidade socioeconómica e afectiva.
O conxunto de transformacións vividas póla sociedade galega explican os usos do tempo que
se analizan no amplo capítulo 4. Revélase, en primeiro lugar, como o tempo dedicado ás
tarefas do fogar é dos mais altos de España, dándose este fenómeno tanto no caso das
mulleres como no dos homes. Compre salientar que os homes galegos dedican ás tarefas do
fogar un tempo significativamente superior á media española. Se ben, esta maior dedicación
encubre nunha especialización de xénero na medida en que as mulleres maioritariamente se
ocupan nas traballos de cociña e mantemento da casa e os homes á xardinería e coidado de
animais, sendo esta a soa actividade do fogar á que os homes dedican mais tempo que as
mulleres.
Por outra parte, homes e mulleres consumen menos tempo nos medios de comunicación que a
media española.
Salienta de maneira particular entre os fogares de inmigrantes que a actividade que, como
cabía esperar, consume mais tempo, tanto en días laborables como en fin de semana, é o
traballo profesional. Sitúanse despois as actividades de cociña, limpeza e coidado de menores.
Do conxunto do traballo realizado despréndese, de forma destacada, a necesidade de contar
con indicadores sobre usos de tempo á hora de formular recomendacións e emprender accións
efectivas de política pública para a conciliación de traballo doméstico e extradoméstico, así
como para ter en conta o valor económico e social do traballo non remunerado. De feito,
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salientase neste e en traballos de igual preocupación, que a información das EUT non se limita
á medición do tempo de distintas actividades e ao grado de participación das persoas nas
actividades cotiás senón que tamén persigue avanzar en propostas metodolóxicas que
permitan estimar o valor da produción dos servizos domésticos non remunerados e de coidado
e, así mesmo, reflectir a contribución destes nas contas nacionais. Velaí o interese da
discusión do tema da valoración do traballo doméstico e de coidado a prezos de mercado. E se
ben é moi importante a discusión técnica de cómo medir o uso do tempo, conclúese que a
utilidade das EUT é eminentemente política, dirixíndose a fixar a posición na axenda pública
da valoración do traballo non remunerado realizado por mulleres, principalmente.
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Fontes estatísticas
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Fontes estatísticas “Avances demográficos”:
A serie de gráficos, táboas e mapas incluídos neste capítulo están elaborados a partir
da información estatística recollida das seguintes fontes:
x Cifras de poboación e Censos Demográficos do INE
x

Movemento natural da poboación do INE

x

Migracións do INE

x

Análises e estudios demográficos do INE

x

Censo de Poboación y Vivendas, 1991 y 2001

x

Padróns Municipais

x

Cifras de poboación do IGE

x

Nacementos, matrimonios e defuncións do IGE

x

Movementos migratorios do IGE

x

Indicadores demográficos do IGE

x

Datos da mortalidade e morbilidade. Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de
Saúde Pública

x

A realidade das mulleres galegas 2007, editado pola

Vicepresidencia da

Igualdade e do Benestar Secretaría Xeral de Igualdade Servizo Galego de
Igualdade
x

Datos estatísticos básicos de Galicia 2008, IGE

x

El declive de la mortalidade en España 1860-1930, Fausto Dopico e David-Sven
Reher, editado pola Asociación de Demografía Histórica, 1999

Para a confección das gráficas, mapas e táboas de elaboración propia, realizouse
unha profunda revisión das diversas fontes de datos.
Para a construción dos indicadores demográficos empregouse, con carácter xeral, a
terminoloxía e metodoloxía utilizada polo INE e no IGE.
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Non obstante, en ocasións

confeccionáronse índices específicos adaptados á natureza dos datos e á mellor comprensión
del texto.
Observadas certas discrepancias nas fontes, estas foron comunicadas ao Servizo de
Difusión do IGE, que sempre estivo disposto a proporcionar información complementaria, así
como a facilitar táboas de vida, pirámides de poboación de Galicia e dar as explicacións
oportunas sobre a metodoloxía utilizada.
Especialmente complexo resultou a análise das disparidades comarcais e dos modelos
estruturais, xa que requiriu unha minuciosa agrupación dos datos municipais e comarcais.
Fontes estatísticas “Avances Educativos”
Para a elaboración dos gráficos e táboas deste capítulo utilizáronse fontes estatísticas
de diversas institucións co fin de obter a suficiente información para o seu posterior tratamento,
aínda que ás veces dita tarefa non resultou sinxela ante a falta de datos.

Na elaboración do primeiro apartado do traballo “Análise do nivel formativo da
poboación española e galega” empregouse o Censo de Poboación e Vivendas do 2001 do
Instituto Nacional de Estatística co obxectivo de coñecer o nivel educativo da sociedade
española e galega.

No segundo apartado “Formación versus acceso ao mundo laboral”, a información
sobre a relación do nivel de estudos segundo a poboación activa, ocupada ou parada, obtívose
por medio da Encuesta de Población Activa do Instituto Nacional de Estatística.

Con respecto ao apartado de “A escolarización plena nos distintos tramos educativos”,
os datos obtidos para a análise da situación do alumnado nos distintos niveis educativos
empregouse a seguinte información. Para o estudo dos niveis non universitarios, as estatísticas
analizadas para os cursos 2000-2001 e 2005-2006 foron as proporcionadas polo Ministerio de
Educación, Política Social e Deporte, mentres que para coñecer a situación do alumnado nos
niveis universitarios fíxose referencia, por un lado, ás estatísticas do Ministerio de Ciencia e
Innovación (para o caso español) e, por outro lado, do Observatorio Científico e Tecnolóxico do
Sistema Universitario de Galicia (OCTUGA) que pertence á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (para o alumnado galego).
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Para o último apartado “A situación do alumnado estranxeiro no sistema escolar”, empregouse
o Censo de Poboación e Vivendas do 2001 do Instituto Nacional de Estatística e os datos do
Ministerio de Educación, Política Social e Deporte e do Ministerio de Ciencia e Innovación.

Fontes Estatísticas “Dinámicas familiares e

composición dos fogares en

Galicia”.
A serie de gráficos e mapas incluídos neste capítulo están elaborados a partir da
información estatística recollida das seguintes fontes:

x

Censo de Poboación e Vivendas. Ano 1991

x

Censo de Poboación e Vivendas. Ano 2001

x

Enquisa de Condicións de Vida das Familias. 1999-2007

O Censo de Poboación de 1991 é a primeira publicación censual que proporciona
información dos fogares e dos núcleos familiares a nivel provincial e municipal. Non obstante,
dado que esta información ofrécese en relación a un gran número de variables fíxose necesario
levar a cabo unha selección das que resultan de interese para o estudos dos usos do tempo en
Galicia.
A terminoloxía usada nos estudos sobre a familia precisa dunhas aclaracións previas
que neste caso están recollidas do glosario do Censo de Poboación de 2001. Así, por fogar
enténdese un conxunto de persoas que residen habitualmente na mesma vivenda,
diferenciándose fogar e familia en que, primeiro, o fogar pode ser unipersoal, mentres que a
familia ten que constar, polo menos de dous membros; e, segundo, os membros dun fogar
multipersoal non teñen necesariamente que estar emparentados, mentres que os membros
dunha familia si. Consecuentemente, a familia é un grupo de persoas (dúas ou máis) que,
residindo na mesma vivenda familiar, están vinculados por lazos de parentesco, xa sexan de
sangue ou políticos, e independentemente do seu grao.

Outro termo xeralmente empregado é núcleo familiar que se entende como unha
unidade xerárquica entre o habitante e a familia. Pode ser de catro tipos: parella sen fillos,
parella con fillos, pai con un ou máis fillos, e nai con un ou máis fillos. Para formar parte do
núcleo familiar dos seus pais, os fillos non deben estar emparellados nin ter fillos.

En relación aos fogares centrouse a atención en coñecer a súa estrutura, o seu tipo e o
seu tamaño. Enténdese por estrutura a clasificación das diferentes composicións dos fogares
baseadas nas idades e sexos dos seus membros, mentres que a tipoloxía fai referencia á

- 490 -

clasificación dos fogares segundo as relacións de parentesco das persoas que o compoñen. O
tamaño é a clasificación do número de persoas que integran un fogar, con valores que van
desde 1 ata 10 ou máis.

Polo que se refire aos núcleos recolleuse a información relativa a súa tipoloxía (xa
mencionados con anterioridade), o seu tamaño (número de persoas que compoñen o núcleo) e
o número de fillos, considerando o seu número total independentemente de que sexan fillos
exclusivos da nai, do pai ou comúns a ambos.

A outra fonte estatística manexada en profundidade é o Censo de Poboación de 2001
que tamén ofrece información detallada sobre os fogares e os núcleos familiares a un nivel
aínda máis desagregado que o de 1991. Por iso tamén se inclúe información relativa ao
número de ocupados e de parados nos fogares, ao número de familias, núcleos e xeracións,
así como aos tipos de parellas.
A principal dificultade que presentaron estas fontes estatísticas foi a transformación dos
datos municipais en comarcais, unha tarefa que supuxo agrupar os datos dos municipios que
integran cada unha das comarcas e logo proceder ao seu tratamento.

Para o estudo da dinámica familiar no período 1999-2007 resultou determinante a
información ofrecida na Enquisa de Condicións de Vida das Familias, editada polo Instituto
Galego de Estatística, sobre a que, unha vez máis, fíxose necesario proceder a unha selección
das variables manexadas.

Fundamentalmente, utilizáronse catro dos doce bloques de información dos que consta
a Enquisa. O primeiro, denominado “Módulo xeral”, é o que ofrece datos sobre a composición
dos fogares desagregados, na maioría dos casos, ata o nivel provincial. Esta información
complementouse cun segundo bloque relativo aos principais resultados do ano 2007.

O terceiro bloque utilizado foi o denominado “Relacións familiares e sociais” que
proporciona datos sobre o coidado de persoas dependentes e de nenos para o ano 2002. Esta
información viuse complementada, particularmente a referida ao coidado de dependentes, polo
cuarto bloque, relativo a “Dependencia” que ofrece unha visión máis detallada tanto da
incidencia da dependencia como das persoas coidadoras deste sector da poboación para o
ano 2007.

- 491 -

Fontes estatísticas “Usos do tempo nos fogares de Galicia”
O obxectivo principal dos estudos sobre o uso do tempo é aportar unha valoración
económica xeral das actividades produtivas vinculadas ao fogar. Inclúese unha valoración
do sector doméstico, seguindo as directrices do Sistema Europeo de Contas, e a produción
doméstica, non incluída nas contas de contabilidade nacional.
As principais fontes estatísticas consultadas foron as que a continuación se
relacionan:
x

A Enquisa dos Usos do Tempo en Galicia (ano 2003)

x

Enquisa

das

Condicións

de

Vida

das

Familias.

Principais

resultados.Ano 2007.
x

Modelos de cuestionarios (cuestionario Enquisa Uso del Tiempo-INE;

modelo enquisa Conta Satélite Comunidade de Madrid; modelo enquisa estudos
realizados pola Escola Galega de Administración Pública; modelos de enquisa
empregados para a publicación sobre a inmigración en Galicia, da Secretaría Xeral
de Emigración)
A ENQUISA DOS USOS DO TEMPO EN GALICIA (ano 2003)
Como elemento fundamental para a recollida dos datos, debe considerarse a Enquisa
do uso do tempo nos fogares, desenvolvida polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e
facilitada polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
A información facilitada pode estruturarse en dúas partes diferenciadas: por un lado, a
recollida de datos de clasificación dos fogares e por outra parte, unha relación de preguntas
sobre información concreta e específica segundo as necesidades informativas e políticas dese
momento. Sería esta segunda parte a indicada para recompilar datos máis extensos e
necesarios de cara á elaboración dos usos do tempo.
Compre salientar que, para niveis máximos de desagregación de grupos de actividades
a 2 díxitos, detectáronse situacións de falla de mostra, que podían modificar parcialmente
algúns dos datos, se ben non afectaban á valoración global do grupo de actividade. En
concreto, estase a referir ao grupo de actividade “3-Fogar e familia”, e á desagregación do
mesmo en subactividades a 2 díxitos.
ENQUISA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS. PRINCIPAIS RESULTADOS.
ANO 2007
A enquisa das condicións de vida das familias, publicada polo Instituto Galego de
Estatística, móstrase como un análise das principais características socioeconómicas das
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familias galegas. Son datos en termos de benestar, os cales relacionados como obxecto do
proxecto, axudan a dar unha imaxe máis de conxunto das actividades non remuneradas en
Galicia, pero non son de grande valía para determinar o uso do tempo nas familias inmigrantes.
Este fito tamén alentou ó desenvolvemento da enquisa propia para fogares inmigrantes, tal e
como xa se comentou con anterioridade.
MODELOS DE CUESTIONARIOS EMPREGADOS.
Dada a importancia contrastada que o fenómeno migratorio ten en Galicia,
considerouse axeitada a realización dunha enquisa dirixida aos fogares inmigrantes, co
obxectivo da caracterizar os usos dos tempos nestes fogares.
O estudo de diferentes modelos de cuestionarios, que trataban temáticas directa e
indirectamente relacionados co obxectivo do noso proxecto, constituíu un elemento importante,
tanto para incluír datos e valoracións aportados por outros organismos, como para poder
confeccionar un modelo de cuestionario, que permitise analizar a realidade dos fogares
inmigrantes en Galicia, dun xeito o máis amplo posible.
Os principais modelos de cuestionarios estudados foron os seguintes:
x

O cuestionario Encuesta Uso del Tiempo-INE. O seu estudo permitiu

determinar qué tipo de datos ían a ser aportados polos microdatos do IGE, a súa
dimensión, e que posibles lagoas informativas, en caso de existir, poderían ser
cubertas no futuro.
x

O modelo da enquisa da Conta Satélite do País Vasco e o cuestionario

empregado pola Comunidade de Madrid permitiron ver a dimensión global da
información da conta satélite do País Vasco, no primeiro caso, e qué tipo de preguntas
poderían ser aplicables para recoller información sobre fogares inmigrantes, no
segundo caso.
x

O modelo da enquisa dos estudos realizados pola Escola Galega de

Administración Pública está composto por dous tipos de cuestionarios, e no
cuestionario xeral, detectáronse subgrupos de preguntas, cuxos datos poderían ser de
interese para o proxecto.
x

Os modelos de enquisa empregados para a publicación sobre a

inmigración en Galicia, da Secretaría Xeral de Emigración) contribuíron á redacción
final da enquisa a familias inmigrantes, pois existían varios campos de notable
importancia, que non estaban recollidos nese modelo de enquisa.
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Gráfico 113 : Tipoloxía do fogar segundo a idade da persoa principal (%). Galicia, 2006
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Lugo, 2002-2006
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Gráfico 146 : Parellas segundo o número de fillos menores de 16 anos (%). Pontevedra, 20022006
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Gráfico 159 : Fogares segundo a relación coa actividade da persoa de referencia (%). Ano
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Gráfico 171 : Persoas ás que coidar persoas dependentes impídelles desempeñar un traballo
remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo segundo sexo (%). Galicia e
provincias, 2002
Gráfico 172 : Persoas ás que coidar persoas dependentes impídelles desempeñar un traballo
remunerado ou mellorar o nivel de ingresos actuais segundo a idade (%). Galicia e provincias
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Gráfico 174 : Persoas que coidan persoas dependentes segundo o grao de dificultade que lles
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Gráfico 175 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo o sexo. Galicia 2002
Gráfico 176 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo a idade. Galicia, 2002
Gráfico 177 : Número medio de horas semanais dedicadas ao coidado de persoas
dependentes segundo a relación coa actividade económica. Galicia, 2002
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Galicia, 2002
Gráfico 179 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de persoas dependentes
segundo a tipoloxía da axuda (%). Galicia, 2002
Gráfico 180 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo o sexo. Galicia, 2007
Gráfico 181 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo a idade. Galicia, 2007
Gráfico 182 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo o sexo e a idade. Galicia,
2007
Gráfico 183 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles dedican
ao coidado. Distribución segundo o sexo. Galicia, 2007
Gráfico 184 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles dedican
ao coidado. Distribución segundo a idade. Galicia, 2007
Gráfico 185 : Persoas que coidan dependentes. Distribución segundo coiden dependentes do
seu fogar ou non. Galicia, 2007
Gráfico 186 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de horas que lles dedican
ao coidado. Distribución segundo coiden dependentes do seu fogar ou non. Galicia, 2007
Gráfico 187 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de dependentes que coida.
Distribución xeral. Galicia, 2007
Gráfico 188 : Persoas que coidan dependentes segundo o número de dependentes que coida.
Distribución segundo coiden dependentes do seu fogar ou non. Galicia, 2007
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Gráfico 189 : Número de persoas dependentes. Distribución segundo o sexo e a idade. Galicia,
2007
Gráfico 190 : Incidencia da dependencia. Distribución xeral (%). Galicia, 2007
Gráfico 191 : Incidencia da dependencia segundo o sexo (%). Galicia, 2007
Gráfico 192 : Incidencia da dependencia segundo a idade (%). Galicia, 2007
Gráfico 193 : Incidencia da dependencia segundo o sexo e a idade. Galicia, 2007
Gráfico 194 : Incidencia da dependencia segundo a tipoloxía do fogar. Galicia, 2007
Gráfico 195 : Fogares que teñen persoas dependentes. Distribución xeral (%). Galicia, 2007
Gráfico 196 : Persoas que coidan nenos segundo o sexo (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 197 : Persoas que coidan nenos segundo a idade (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 198 : Persoas ás que coidar nenos impídelles desempeñar un traballo remunerado ou
mellorar o nivel de ingresos actuais (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 199 : Persoas ás que coidar nenos impídelles desempeñar un traballo remunerado ou
mellorar o nivel de ingresos actuais segundo a idade (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 200 : Persoas ocupadas ás que coidar nenos impídelles mellorar o nivel de ingresos
actuais do traballo segundo o sexo (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 201 : Persoas ocupadas ás que coidar nenos impídelles mellorar o nivel de ingresos
actuais do traballo segundo a idade (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 202 : Homes que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas
relacións familiares (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 203 : Mulleres que coidan nenos segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas
relacións familiares (%). Galicia e provincias, 2002
Gráfico 204 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de nenos segundo a tipoloxía
do fogar (%). Galicia, 2002
Gráfico 205 : Fogares que reciben axuda externa para o coidado de nenos segundo a tipoloxía
da axuda (%). Galicia, 2002
Gráfico 206 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Galicia
Gráfico 207 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. A Coruña
Gráfico 208 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Lugo
Gráfico 209 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Ourense
Gráfico 210 : Tempo dedicado ás distintas actividades agás coidados persoais. Pontevedra
Gráfico 211 : Tipo de fogar
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Gráfico 245 : Fogares que pagaron polo coidado dos nenos
Gráfico 246 : Fogares que precisaron axuda para o coidado dos adultos
Gráfico 247 : Fogares que pagaron polo coidado dos adultos
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Gráfico 248 : Enquisados que traballaron a semana pasada
Gráfico 249 : Enquisados que tiñan traballo (aínda que non traballaran a semana pasada)
Gráfico 250 : Motivo polo que non traballou o enquisado a semana pasada
Gráfico 251 : Situación profesional do enquisado
Gráfico 252 : Enquisados que teñen fixado o nº de horas semanais de traballo
Gráfico 253 : Enquisados que teñen horario flexible
Gráfico 254 : Tipo de xornada laboral dos enquisados
Gráfico 255 : Cómo é a xornada laboral dos enquisados
Gráfico 256 : Ingresos mensuais medios netos do enquisado (Traballo principal)
Gráfico 257 : Segundo traballo do enquisado
Gráfico 258 : Ingresos mensuais medios netos do enquisado (traballo secundario)
Gráfico 259 : Enquisados que estaban buscando emprego
Gráfico 260 : Enquisados que tomaron medidas activas de emprego
Gráfico 261 : Enquisados que se inscribiron nunha oficina de emprego da administración
Gráfico 262 : Enquisados que eran ocupados
Gráfico 263 : Enquisados que eran asalariados
Gráfico 264 : Enquisados que estaban parados
Gráfico 265 : Enquisados que estaban activos
Gráfico 266 : Enquisados que precisaron axuda para a preparación de comidas
Gráfico 267 : Enquisados que pagaron pola preparación de comidas
Gráfico 268 : Enquisados que precisaron axuda para o mantemento da casa
Gráfico 269 : Enquisados que pagaron polo mantemento da casa
Gráfico 270 : Enquisados que precisaron axuda para o coidado dos nenos
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Gráfico 272 : Enquisados que precisaron axuda para o coidado dos adultos
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Gráfico 275 : Organizacións políticas, empresariais, profesionais e sindicatos
Gráfico 276 : Organizacións de cooperación para o desenvolvemento
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Gráfico 284 : Outros xogos de pelota, disco ou bola (golf, hóckey, bolos, petanca)
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Gráfico 287 : Comer ou cear fora da casa (con familiares ou amigos)
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Gráfico 292 : ¿Seguiu educación ou formación?
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Gráfico 294. : Estado de saúde
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Gráfico 296 : ¿Impídelle algunha enfermidade crónica desenvolver a súa actividade diaria?
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