
 

Poboación en relación coa actividade 
 

Activos  

Son as persoas que, nun período de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e 

servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse á dita produción. Comprende 

todas as persoas de 16 anos ou máis que cumpren as condicións necesarias para a súa inclusión entre as 

persoas ocupadas ou paradas. 

 

Ocupados 

Persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, tiveron un traballo por conta allea ou 

exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións:  

a) Traballando, polo menos, unha hora por un soldo, salario, beneficio empresarial ou ganancia 

familiar en metálico ou en especie. 

b) Con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade, accidente, vacacións, festas, mal 

tempo ou razóns análogas. 

 

Parados 

Considéranse paradas todas as persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, estivesen 

sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando activamente emprego. Son parados tamén aqueles que xa 

encontraron emprego e están á espera de incorporarse a el, sempre que se verifiquen as dúas primeiras 

condicións. 

Segundo o Regulamento (CE) 1897/2000, os únicos métodos de busca de emprego considerados activos son: 

 Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de encontrar traballo, calquera que sexa a parte 

que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por razóns puramente administrativas non constitúe 

unha postura activa).  

 Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa especializada en 

contratación  etc.) co fin de encontrar traballo. 

 Enviarlles unha candidatura directamente aos empregadores.  

 Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos etc.  

 Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos.  

 Estudar as ofertas de emprego.  

 Participar nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento de contratación.  

 Buscar terreos, locais ou material.  

 Realizar xestións para obter permisos, licenzas  ou recursos financeiros.  

 

Inactivos 

A poboación inactiva abarca todas as persoas de 16 ou máis anos non clasificadas como ocupadas nin 

paradas. Comprende as seguintes categorías funcionais: 

 Persoas que se ocupan do seu fogar. 

 Estudantes. 

 Xubilados ou prexubilados. 

 Persoas que perciben unha pensión distinta á de xubilación e prexubilación. 

 Persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico etc. 

 Incapacitados para traballar. 



 Outra situación. Persoas que, sen exercer ningunha actividade económica, reciben axuda pública ou 

privada e todas aquelas que non están incluídas en ningunha das categorías anteriores. 

 

 

Taxa de actividade 

Porcentaxe do número total de activos sobre a poboación total (poboación de 16 ou 

máis anos). 

 

Taxa de ocupación 

Porcentaxe de ocupados sobre a poboación de 16 ou máis anos. 

 

Taxa de paro 

Porcentaxe de parados sobre o total de activos. 

 
 

Movemento laboral rexistrado 
 

Demandas de emprego rexistradas 

Son as solicitudes de postos de traballo rexistradas nas oficinas públicas de emprego realizadas polos 

traballadores en idade laboral que desexan traballar por conta allea. Inclúen as de traballadores que non 

teñen emprego, tanto daqueles que non traballaron anteriormente e buscan emprego por primeira vez como 

as dos que tiveron un emprego anterior, e as de traballadores ocupados que buscan emprego para substituír 

ou complementar o que teñen.  

 

Demandas pendentes a final de mes  

Esta variable recolle as demandas que se manteñen rexistradas o día de peche da estatística (último día de 

cada mes). Inclúe as demandas correspondentes aos colectivos considerados como non parados e aos 
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parados rexistrados. Contablemente obtéñense sumándolles ás demandas pendentes do mes anterior as 

rexistradas durante o mes e restándolles as baixas de demandas efectuadas no mes de referencia. 

 

Paro rexistrado  

Este concepto, establecido na Orde ministerial do 11 de marzo de 1985. Según os criterios contidos en dita 

disposición, o paro rexistrado correspóndese coas demandas de emprego pendente de satisfacer o último 

día do mes nas oficinas públicas de emprego, excluíndo as correspondentes aos seguintes colectivos: 

- Traballadores ocupados: os que solicitan un emprego para compatilizalo co actual ou cambialo polo 

que teñen, os que están en suspensión ou redución de xornada por un expediente de regulación de 

emprego, os que están ocupados en traballos de colaboración social e os que compatilizan un 

traballo a tempo parcial e a prestación por desemprego. 

- Traballadores sen dispoñibilidade inmediata para o traballo ou en situación incompatible co mesmo: 

xubilados, pensionistas de invalidez absoluta ou gran invalidez, persoas maiores de 65 anos, 

traballadores en situación de incapacidade temporal (IT), maternidade ou baixa médica, estudantes 

de ensinanza oficial regrada, sempre que sexan menores de 25 anos ou demandantes de primeiro 

emprego, e alumnos de formación profesional ocupacional, cando as súas horas lectivas superen as 

20 semanais, teñan unha bolsa de manutención e sexan demandantes de primeiro emprego. 

- Traballadores que demandan exclusivamente un emprego de características específicas tales como 

as seguintes: emprego a domicilio, por período inferior a 3 meses, de xornada semanal inferior a 20 

horas, para traballar no estranxeiro e os traballadores que se inscriben nas oficinas públicas de 

emprego como requisito previo para participar nun proceso de selección para un posto de traballo 

determinado. 

- Traballadores eventuais agrarios beneficiarios del subsidio especial por desemprego que están 

percibindo ou que, tendo agotado, non transcurrira un período superior a un ano desde o día do 

nacemento do dereito. 

- Demandantes que rexeitan accións de inserción laboral axeitadas ás súas características e os que 

teñen suspendida a demanda, en tanto permanezan nesa situación.  

A posta en marcha do novo Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE) en maio de 

2005 produce unha ruptura da serie de paro rexistrado que se viña publicando ata o momento. A 

implantación deste novo sistema afecta á estimación do paro rexistrado, non porque cambie a definición, 

senón pola actualización e xestión automatizada da información e porque se corrixiron os erros que se viñan 

cometendo con certos colectivos. 

 

Ofertas de emprego rexistradas 

É unha variable fluxo que indica os postos de traballo ofrecidos por empresas e organismos, rexistrados e 

formalizados nas oficinas de emprego no mes de referencia, co obxecto de que a oficina xestione a súa 

cobertura cos demandantes idóneos. 

 

Colocacións  

Son os postos de traballo cubertos por traballadores durante o período de referencia. Poden ser :  

- Colocacións xestionadas: son as realizadas durante o período de referencia mediante xestión da 

oficina de emprego, tanto no proceso de colocación coma nos procesos previos de preparación do 

traballador para a súa inserción laboral.  

- Colocacións comunicadas: son as realizadas durante o período de referencia sen xestión da oficina 

de emprego. Coñécense a través das comunicacións de contratación realizadas polos 

empregadores e por presentación dos contratos a rexistro se estes contratos non son consecuencia 

dunha colocación xestionada pola oficina de emprego. 

 

Contratos de traballo  

Comprenden os contratos introducidos na base de datos durante o período de tempo en cuestión. Inclúen, 

ademais daqueles contratos que son rexistrados nas oficinas públicas de emprego, as comunicacións de 



contratacións efectuadas ás ditas oficinas polos empresarios. As distintas modalidades de contratación 

agrúpanse en contratos iniciais, que é cando se inicia a relación laboral; conversións a indefinidos, que 

son as transformacións doutros contratos xa existentes de duración temporal, e prórrogas de contratos, 

que son os que finalizan a súa duración inicial.  

 

Contratos iniciais 

 

- Indefinido ordinario (Bonif/nonBonif): é o concertado sen establecer límites de tempo para a prestación 
de servizos, con xornada a tempo completo, parcial ou fixo descontinuo (Real decreto lexislativo 1/95, Lei 
12/2001, Lei 43/2006 e Real Decreto-Lei 10/2010 e Lei 35/2010). 
 

- Indefinido de fomento do emprego: contrato de duración indefinida e xornada completa, parcial ou 

fixo descontinuo, orientado a incentivar a contratación de traballadores desempregados (Lei 

12/2001, Lei 43/2006 e Real Decreto-Lei 10/2010 e Lei 35/2010). 

- Obra ou servizo: son os concertados para a realización de obras ou servizos determinados, en 

xornada completa ou parcial, na actividade da empresa e de duración  temporal (art. 15 do Estatuto 

dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). 

- Eventual por circunstancias da produción: contrato de duración temporal, en xornada completa 

ou parcial, para atender as esixencias circunstanciais do mercado (art. 15 do Estatuto dos 

traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). 

- Interinidade: contrato de duración temporal para substituír a un traballador con reserva de posto, en 

xornada completa  ou parcial (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 

12/2001). 

- Contrato en prácticas: destinados a completar a formación de traballadores con títulos 

universitarios ou de formación profesional. Son contratos de duración temporal, con xornada a 

tempo parcial ou completa, indistintamente (art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 

488/98). 

- Contrato para a formación: destinado aos mozos de 16 a 21 anos, ou maiores incluídos nalgún 

dos colectivos detallados no artigo primeiro da Lei 12/2001, para a adquisición por parte do 

traballador da cualificación necesaria para o desemprego dun oficio ou posto de traballo concreto 

(art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 488/98 e Lei 12/2001). 

- Outros contratos: son os rexistrados pertencentes a modalidades non especificadas anteriormente 

e/ou pertencentes a réximes especiais de contratación, tales como os de artistas, servizo doméstico, 

mercantís, etc. Inclúense tamén os contratos que, pertencendo ou presentándose segundo as 

modalidades existentes, padecen algún defecto formal ou incumpren algún requisito básico no 

momento da súa introdución na base de datos, e permanecen neste punto estatisticamente, aínda 

que, con posterioridade, fosen corrixidos os seus defectos de forma. 

- Prórrogas: algúns contratos de duración temporal, unha vez finalizada a súa duración inicial, poden 

prorrogarse. 

O número de prórrogas que admite un contrato depende da súa tipoloxía. Son os siguientes: 

o Contrato de obra ou servizo 

o Contratos de eventuais por circunstancias da produción 

o Contrato de interinidade 

o Contrato temporal de persoas con discapacidade 

o Contrato de relevo 

o Contrato de substitución por xubilación aos 64 anos 

o Xubilación parcial 

o Contrato en prácticas 



o Contrato de formación 

o Outros contratos 

 

 

Contratos convertidos a indefinidos  

Baixo este concepto indícanse os contratos por tempo determinado que, ao abeiro da normativa en vigor, 

son transformados en indefinidos. 

 
 

Relacións laborais 
 

Expedientes de regulación de emprego  

Son as fichas estatísticas que se cubren a partir dos expedientes administrativos presentados polas 

empresas ou polos representantes legais dos traballadores para solicitar a suspensión ou extinción das 

relacións do traballo ou a redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción 

ou de forza maior, ou por extinción da personalidade xurídica do contratante e resolto pola autoridade laboral 

competente. 

 

Conciliación  

É o intento obrigatorio de acordo entre os intereses en conflito dos traballadores e empresas, con 

participación da Administración e como procedemento previo á vía xudicial. Poden ser individuais ou 

colectivas. En ambos os casos as conciliacións resólvense:  

- Con avinza: cando se chega a acordo entre as partes.  

- Sen avinza: cando non se acada acordo entre as partes.  

- Intentadas sen efecto: cando non compareza a parte ou as partes demandadas.  

- Tidas por non presentadas: cando, debidamente citadas as partes, a promotora non comparece 

no acto.  

- Desistidas: cando compareza a parte promotora para o único efecto de desistir do conflito 

producido.  

- Outros tipos: reclamación improcedente recibida por correo e debidamente rexistrada, etc.  

 

Convenios colectivos 

É o acordo asinado polas comisións negociadoras e inscrito no rexistro de convenios colectivos da 

autoridade laboral competente. Para efectos estatísticos, recóllense tanto os convenios asinados como as 

revisións de carácter anual que se realizan para aqueles convenios de vixencia de dous ou máis anos. 

Tamén se inclúen as adhesións, arbitraxes voluntarias, extensións de convenios e outros acordos 

rexistrados con eficacia xeral de convenio, así como os pactos de eficacia limitada ou convenios 

extraestatutarios na medida na que se ten coñecemento dos seus datos, posto que, aínda que formalmente 

non teñen recoñecida eficacia de convenio, a entidade económica que teñen algúns destes pactos así o 

aconsella. Segundo o ámbito do convenio pode ser: 

- Convenios de empresa: engloban tanto os convenios que afectan a todo o cadro de persoal dunha 

empresa como a parte dela. Identifícase cada convenio cunha empresa, non obstante, algunhas 

empresas teñen máis dun convenio, polo que o número destas pode estar sobrevalorado. 

- Convenios doutro ámbito: refírense aos convenios de ámbito superior á empresa. 

Os convenios, tanto de empresa como doutro ámbito, poden ser provinciais, cando lle afectan a unha soa 

provincia; autonómicos, cando lle afectan a máis dunha provincia dunha mesma comunidade autónoma; ou 

interautonómicos, cando afectan a máis dunha provincia pertencente a máis dunha comunidade autónoma. 

 



Folgas e peches patronais 

Comprenden as folgas e peches patronais convocados, agás as seguintes: 

- As que non implican xornadas non traballadas, como as chamadas folgas de celo.  

- As que non supoñen unha redución definitiva da xornada e, en concreto, as de duración inferior a 

unha hora.  

- As que se refiren a actividades convencionalmente 'non produtivas', como as folgas de estudantes, 

consumidores etc.  

- As que afectan a colectividades sen dereito a folga, como é o caso dos funcionarios militares e das 

forzas de seguridade do Estado.  

 

Traballadores participantes en folgas 

Son aqueles traballadores dos centros implicados na folga que participaron suspendendo voluntariamente o 

seu traballo, xa sexa durante o tempo total ou parcial da duración da folga. 

 

Xornadas non traballadas por folgas 

Nos conflitos de días completos e con participación constante, obtense multiplicando o número de 

traballadores participantes polo número de días laborais de duración do conflito. Noutros casos, nos que a 

participación non é constante e/ou a interrupción do traballo non afecta a xornada completa, entendendo por 

xornada completa a xornada laboral normal que realiza un traballador sen ter en conta as horas 

extraordinarias, o cálculo das xornadas non traballadas en cada folga obtense multiplicando o número 

efectivo de participantes en cada un dos días pola parte da xornada non traballada de cada día e sumando 

este resultado para todos os días de duración. 

 

Accidentes de traballo 

Considéranse os accidentes de traballo con baixa na xornada de traballo, incluídos os accidentes de tráfico e 

os orixinados por causas naturais, sempre que se produzan durante a xornada de traballo. 

 

Accidentes de traballo in itinere 

Son aqueles accidentes de traballo que se producen ao ir ou volver ao lugar de traballo. 
 

Índice de incidencia 

Calcúlase como o cociente entre os accidentes en xornada de traballo con baixa e a media anual dos 

traballadores afiliados en situación de alta laboral nos réximes que teñen cuberta a continxencia de 

accidente de traballo. Nos accidentes totais e nos leves, o índice calcúlase por 1.000 traballadores, nos 

accidentes mortais, o índice calcúlase por 100.000 traballadores 

 
 

Traballo e pensións nas fontes tributarias 
 

Asalariados 

É o número de persoas que reciben unha contraprestación pecuniaria en concepto de rendemento do 

traballo, contadas de forma única independentemente de que traballasen para unha ou varias empresas ou 

entidades. Este colectivo está formado polas persoas que reciben percepcións declaradas na clave A do 

Modelo 190 da "Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo" (empregados por conta allea 

en xeral), que inclúe todas aquelas percepcións, pecuniarias ou en especie, que fosen satisfeitas pola 

persoa ou entidade declarante en concepto de rendementos do traballo. Un asalariado pode percibir ao 

longo dun ano percepcións salariais de dúas ou máis empresas ou entidades. Os asalariados con 

percepcións de varias entidades contabilízanse como asalariados de cada entidade na proporción do salario 

satisfeito por esta entidade con respecto ao total percibido polo asalariado. 

 

 



Desempregados 

É o número de persoas que, ao longo dun exercicio, recibiron algunha prestación por desemprego. É o 

colectivo formado pola totalidade de persoas perceptoras de prestacións ou subsidios por desemprego, 

independentemente de cal sexa a súa forma de pago, incluíndo as percepcións declaradas na clave C do 

Modelo 190 da "Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo" (prestacións ou subsidios por 

desemprego) e na clave D (prestacións de desemprego aboadas na modalidade de pago único). Neste 

colectivo non se produce o fenómeno de pluralidade, ao seren únicas as prestacións por desemprego e 

pagadas sempre polo mesmo retedor. 

 

Prestación media anual 

A prestación media anual que reciben os desempregados calcúlase como o cociente entre o total das 

prestacións anuais e o número de desempregados. 

 

Pensións 

Inclúe as persoas que recibiron ao longo do ano retribucións declaradas na clave B do Modelo 190 da 

"Declaración anual de retencións sobre as rendas do traballo" (pensionistas e perceptores de haberes 

pasivos), é dicir, as percepcións non exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas e 

correspondentes ás pensións e haberes pasivos dos réximes públicos da Seguridade Social e as clases 

pasivas, así como as clasificadas coas subclaves 6 e 7 da clave L do Modelo 190 que son as prestacións 

por incapacidade permanente ou grande invalidez que estean exentas e as pensións por inutilidade ou 

incapacidade permanente de clases pasivas. Dentro da clave B, están as pensións de orfandade e viuvez. 

No colectivo de pensionistas prodúcese o fenómeno de pluralidade de percepcións, é dicir, un pensionista 

pode percibir unha ou máis pensións de distintos tipos. 

 

Pensión media anual 

Calcúlase como o cociente entre o total de pensións pagadas e o número de pensionistas. 

 
 

Custos laborais 
 

Custo laboral 

É o custo no que incorre o empregador pola utilización do factor traballo. O custo laboral bruto é a suma de 

todos os compoñentes do custo laboral. Se ao custo bruto se lle deducen as subvencións, obtense o custo 

laboral neto.  

 

Custo salarial 

Comprende todas as contribucións económicas realizadas aos traballadores, en efectivo ou en especie, pola 

prestación profesional dos servizos laborais por conta allea, retribuíndo tanto o traballo efectivo, calquera 

que sexa a forma de remuneración, como os períodos de descanso computables como de traballo. 

 

Custo por cotizacións obrigatorias 

Son as contribucións legalmente establecidas que o empregador lle fai ao sistema da Seguridade Social en 

favor dos seus empregados. 

 

Cotizacións voluntarias 

Recollen as contribucións do empregador a circuítos privados de seguridade social ou outras entidades de 

seguros co obxecto de cubrir, mellorar ou complementar as prestacións establecidas polo sistema de 

Seguridade Social.  

 

Prestacións sociais directas 

Son os pagos que a empresa lle fai directamente ao traballador ou á súa familia, ou tamén ao antigo 

traballador para asistilo en determinadas circunstancias e como complemento de determinadas prestacións 

sociais. 



 

Indemnizacións por despedimento 

Inclúen o total dos pagos efectuados por despedimento e extinción de contrato, así como os salarios 

deixados de percibir no transcurso da tramitación do despedimento que o empregador debe aboar nesta 

situación (salarios de tramitación). 

 

Gastos en formación profesional 

Son os ocasionados por proporcionar coñecementos e preparación en técnicas profesionais aos 

traballadores cos que existe vínculo laboral e que son de interese para a empresa.  

 

Gastos de transporte 

Son os custos ocasionados á empresa polo transporte gratuíto ou a prezos reducidos dos traballadores 

desde o seu domicilio ao lugar de traballo. 

 

Gastos de carácter social 

Son un conxunto de gastos de moi diversa natureza que teñen como obxectivo a mellora da calidade de vida 

dos traballadores a través da acción social impulsada polos colectivos laborais.  

 

Outros gastos 

Inclúen os pagos compensatorios (quebranto de moeda, pequena ferramenta etc.), indemnizacións por fin 

de contrato, selección de persoal etc. 

 

Subvencións e deducións 

Son o conxunto de reembolsos percibidos polo empregador procedentes de organismos públicos. Son de 

signo negativo e, polo tanto, minoran o custo laboral bruto. 

 


