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PARA:  

Consellería de Traballo. Dirección Xeral de Formación e Colocación. 

ASUNTO:  

Elaboración dun informe sobre as solicitudes de especialidades formativas para 

desempregados no ámbito do Pacto Territorial de Emprego da Costa da Morte. 

OBXETIVO:  

Priorizar as solicitudes de especialidades formativas para desempregados de 

cara ao seu desenvolvemento no ámbito do Pacto para o ano 2009. 

ANTECEDENTES:  

O Decreto 98/2008, do 15 de maio, polo que se crean e regulan os órganos 

consultivos denominados Pactos territoriais de emprego (PTE), recolle na súa 

disposición adicional segunda a constitución inicial de catro deles, entre os que 

se atopa o da Costa da Morte, ademais de Lugo, Valdeorras e o Salnés.  

A posta en marcha dos Pactos Territoriais de Emprego persegue facer partícipe 

ás entidades públicas e axentes sociais dun territorio da planificación e o 

desenvolvemento das políticas activas de emprego que se levarán a cabo no 

seu ámbito de actuación. Os Pactos Territoriais son pois órganos de 

participación que deben informar a respecto das políticas activas de emprego, 

entre as que se inclúe a formación. 

A Dirección Xeral de Formación e Colocación remitiunos unha comunicación 

para que se realice un informe coa amplitude e aspectos que consideremos 

oportunos respecto  das solicitudes de especialidades formativas para 

desempregados presentadas nesta Dirección Xeral polas diferentes entidades 

que concorren  á convocatoria pública que se desenvolveu en datas recentes. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA 

O territorio do Pacto de Emprego da Costa da Morte está formado por 19 

concellos, agrupados en 5 comarcas, das que destacamos os seguintes datos: 

POBOACIÓN 
A estrutura demográfica do Pacto está moi avellentada, cunha idade media de 

46,2 anos fronte ao 44,4 de Galicia. A poboación en idade de traballar 

representa o 65,71% da cidadanía do Pacto, mentres que en Galicia esta 

porcentaxe é do 66,25%. O índice de recambio da poboación activa é de 

119,68 (en Galicia 114,81 e na Coruña 112,39) o que amosa a incapacidade 

para substituír ás persoas que se van xubilando. O índice de dependencia 

global no 2008 na Costa da Morte é de 62,12 non moi afastado do 59,97 de 

Galicia e algo máis do 57,11 da provincia. O  índice de envellecemento sitúase 

en torno a  160, sendo o provincial de 131,50 e o galego de 136,73. Este índice 

amósanos que por cada 100 persoas menores de 20 anos, hai 160 persoas 

maiores de 65. 

MERCADO LABORAL 

AFILIACIÓN 

Comparando decembro do 2007 con decembro de 2008, o número de persoas 

afiliadas descendeu no territorio do Pacto en 2.024. Entre xaneiro e decembro 

de 2008, a construción foi o sector no que máis descendeu o número de 

afiliados, seguido da industria, agricultura e pesca; a excepción foi o sector 

servizos, no que o número de afiliados aumentou en 39 persoas. 

PARO REXISTRADO 

O 2008 supuxo, respecto do 2007, unha subida do paro, tanto no Pacto 

(20,73%) coma en Galicia (22,53%), pero hai que sinalar que, en ambos os 

ámbitos, o comportamento do paro feminino foi moito mellor que o masculino. 

(O número de mulleres paradas incrementouse perto do 10%, mentres que o 

dos homes case alcanzou o 40%). Aínda así, o paro rexistrado por sexos indica 

que un 56% das persoas paradas son mulleres, tanto en Galicia coma no 

Pacto. 
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A observación do desemprego por sectores de actividade pon de manifesto que 

o sector servizos é o que aglutina, tanto no Pacto coma na Comunidade 

Galega, a maior porcentaxe de paro rexistrado. Supón, no 2008, un 38,09% 

dos desocupados no Pacto e máis da metade do paro rexistrado en Galicia (o 

54,27%). Séguenlle, por orde de importancia no Pacto, a construción e a 

industria, que case engloban, cada un deles, unha de cada catro persoas 

paradas rexistradas. Pola contra, o sector que rexistra mellor comportamento é 

a agricultura (arredor do 3% nos 2 territorios). 

A maior subida do paro entre 2007 e 2008 rexístrase, tanto no Pacto coma en 

Galicia, no sector da construción, que avanza arredor de 4 puntos nas 2 zonas. 

CONTRATACIÓN 

O número de contratos asinados no territorio do Pacto Territorial de Emprego 

da Costa da Morte experimentou un incremento constante entre os anos 2002 

e 2006, tendencia que se rompeu no pasado ano 2007 e agravouse durante o 

2008, cun descenso porcentual do número de contratos que duplica ao da 

provincia. 

Os contratos que se asinan no sector primario, na industria e na construción 

representan o dobre, en termos comparados, que os que se asinan en Galicia. 

Pola contra, hai unha enorme diferenza no  peso que representa a contratación 

no sector servizos: 77% en Galicia, fronte ao 50% do Pacto. 

TECIDO EMPRESARIAL 
A estrutura empresarial do Pacto caracterízase por empresas de pequeno 

tamaño, destacando que o 62,42% das empresas non teñen asalariados. 

En canto á densidade empresarial, o Pacto da Costa da Morte, sitúase por 

debaixo da de Galicia (70 por cada 1000 habitantes fronte ás 74 de Galicia). 

No tocante ás formas xurídicas, o 70,29% das 10.144 empresas son persoas 

físicas, no 2007 (60,25% en Galicia) e un 20,66% son SL (29,68% en Galicia). 

Un 61,49% dos empresarios individuais, exercen a súa actividade no sector 

servizos, dentro do cal, o 69,85% dos autónomos dedícanse ó comercio e á 

hostalería. Na construción atópanse o 26,45% dos autónomos, e no sector 

secundario un 10,11%. 
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FORMACIÓN SOLICITADA 

Nos concellos que conforman o Pacto solicitáronse un total de 102 cursos ao 

abeiro da Orde do 11 de decembro de 2008 pola que se establece a 

convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas 

prioritariamente aos traballadores e traballadoras desempregados/as na 

Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2009. 

Agrupamos os cursos por familia para comprobar se a formación solicitada se 

adapta ás necesidades reais do territorio, analizando a evolución das 

actividades económicas ligadas a dita formación.  

A táboa que se amosa a continuación contén o número de cursos solicitados 

durante este ano e a súa porcentaxe sobre o total e os cursos que foron 

programados durante o ano 2008 e o seu peso relativo. 

Familias profesionais
Nº de Cursos 

solicitados 
2009

%
Nº de Cursos 
programados 

2008
%

Administración e xestión 21 20,59% 7 29,17%
Transporte e mantemento vehículos 12 11,76% 3 12,50%
Comercio 11 10,78% 0 0%
Servicios sociais a comunidade 10 9,80% 3 12,50%
Hostelería e turismo 8 7,84% 0 0%
Informática e comunicacións 8 7,84% 2 8,33%
Textil, confección e pel 8 7,84% 2 8,33%
Agraria 7 6,86% 0 0%
Madeira, moble e corcho 6 5,88% 3 12,50%
Electricidade 2 1,96% 1 4,17%
Imaxe persoal 2 1,96% 0 0%
Industrias alimentarias 2 1,96% 1 4,17%
Sanidade 2 1,96% 0 0%
Actividades físicas e deportivas 1 0,98% 0 0%
Artes e artesanías 1 0,98% 0 0%
Fabricación mecánica 1 0,98% 2 8,33%
Total 102 100% 24 100%  

Os concellos nos que foi solicitada formación para este ano son: Cabana de 

Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, 

Dumbría, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Santa Comba, 

Vimianzo e Zas. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Os criterios empregados para establecer unha orde de prioridade entre os 

cursos solicitados polas diferentes entidades foron os seguintes: 

Criterio Definición da categoría Metodoloxía Peso  

Evolución da afiliación Evolución no número de 
afiliados da actividade á que 
corresponde a acción 
formativa para 
desempregados (AFD). 

10 

Volume de afiliación Porcentaxe de afiliados da 
actividade respecto ao total 
de afiliados do Pacto 

As actividades con medias de 
crecemento superiores ou iguais ao 
promedio do Pacto, terán un peso 
maior para esta categoría. A media 
do Pacto ven determinada pola 
media de crecemento máis alta das 
dez actividades con máis peso do 
Pacto. 

5 

Evolución do paro 
rexistrado 

Evolución do desemprego 
para as actividades 
relacionadas coas 
especialidades de formación 
ocupacional. 

10 

Índice sintético de paro 
rexistrado 

Poboación parada rexistrada 
en relación ao total de 
activos 

Asígnase a maior puntuación a 
aquelas actividades cunha media 
igual ou menor á das actividades 
máis importantes do Pacto (menor 
incremento do desemprego). 5 

Estacionalidade Cambios na capacidade de 
absorción de man de obra 
que se rexistran segundo a 
época do ano. 

A puntuación da estacionalidade 
establécese en función dos 
coeficientes maior e menor obtidos 
nas dez actividades máis 
representativos do Pacto. Canto 
menor sexa a variación, menor será a 
estacionalidade. 

5 

Perspectivas de 
inserción  

Evolución da contratación. 
Crecemento ou 
decrecemento sostido 

10 

Perspectiva de xénero Ocupacións femininas máis 
contratadas.  

As actividades con medias de 
crecemento superiores ou iguais ao 
promedio do Pacto, terán un peso 
maior para esta categoría. A media 
do Pacto ven determinada pola 
media de crecemento máis alta das 
dez actividades con máis peso do 
Pacto. 

5 

Formación prioritaria Orde do 11 de decembro de 
2008 pola que se establece 
a convocatoria pública da 
AFD 

As actividades formativas recollidas 
na Orde, acadan a máxima 
puntuación. 

10 

 Inclusión no catálogo de 
especialidades preferentes 
do 2008 

As actividades formativas recollidas 
no catálogo, acadan a puntuación 
máis alta 

5 

 Inclusión da acción formativa 
no informe de priorización 
comarcal 2009 

As actividades formativas recollidas 
no informe, acadan a máxima 
puntuación. 

5 

 

 

Certificados de 
Profesionalidade 

 

 

Especialidade formativa 
conducente á obtención dun 
certificado de 
profesionalidade. 

 

 

As actividades formativas que contan 
con certificado, acadan a puntuación 
máis alta. 

 

10 
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Formación Profesional Posibilidade de formación de 
cada especialidade a través 
de vías distintas ás AFD. 

Si existe FP regrada da familia 
profesional do curso solicitado, 
acadará a menor puntuación (0), e se 
non existe acadará a máxima (5). 

5 

Novos Viveiros de 
Emprego 

Inclusión da ocupación, á 
que vai dirixida o curso, 
como un novo viveiro de 
emprego. 

Se está incluído no libro branco de 
Delors, acadará a máxima 
puntuación.  

5 

Información dos 
axentes sociais 

Información obtida das 
distintas reunións con 
axentes sociais. 

Se os axentes sociais consideran a 
formación como prioritaria, acadará a 
máxima puntuación.  

5 

Diagnóstico do 
territorio 

Consideracións extraídas do 
avance do diagnóstico do 
territorio 

Valorarase coa máxima puntuación 
(5),  aqueles cursos con maiores 
posibilidades de inserción segundo 
os datos extraídos da análise do 
territorio. 

5 

Total   100 
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ORDE DE PRIORIDADE  

  

DENOMINACIÓN CURSO 
RANKING 
Familias DENOMINACIÓN FAMILIA RANKING 

CURSOS 
  

CODIGO 

1 ELECTRICISTA DE EDIFICIOS ELEL10 1 Electricidade 

2 INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS 
RENOVABLES EN EDIFICIOS ELEL13 

2 Comercio 1 ACTIVIDADES DE VENDA COMV0108 
3 Servizos sociais á comunidade 1 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSOAS NO DOMICILIO SSCS0108 

1 CAMAREIRO/A DE 
RESTAURANTE-BAR HOTR40 

2 OPERACIÓNS BÁSICAS DE 
PISOS E ALOXAMENTOS HOTA0108 

3 AXUDANTE DE COCIÑA HOTR70 

4 Hostalería e turismo 

4 LENCEIRO-LAVANDEIRO-
PASADOR DE FERRO HOTA40 

5 Fabricación mecánica 
1 SOLDADOR DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS LIXEIRAS FMEL50 

1 CONDUTOR DE VEHÍCULOS 
CLASE D TMVC41 

2 CHAPISTA PINTOR DE 
VEHÍCULOS TMVH10 

3 CONDUTOR DE VEHÍCULOS 
CLASES C1-C TMVC31 

4 CONDUTOR DE CAMIÓNS DE 
REMOLQUE CLASE E TMVC32 

6 Transporte e mantemento de 
vehículos 

5 CONDUTOR DE VEHÍCULOS 
CLASE B TMVC21 

7 Actividades físicas e deportivas  1 MONITOR DEPORTIVO AFDB40 
1 EBANISTA MAMS40 8 Madeira, moble e cortiza 
2 CARPINTEIRO MAMS10 

1 INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
DE XARDÍNS E ZONAS VERDES AGAO0208 

2 XARDINEIRO AGAO50 

9 Agraria 

3 HORTICULTOR AGAH10 
10 Imaxe persoal 1 PERRUQUEIRO IMPP10 
11 Sanidade 1 AUXILIAR DE ENFRMARÍA EN 

XERIATRÍA SANC3007 
12 Industrias alimentarias 1 ELABORADOR DE 

PRECOCIÑADOS E COCIÑADOS INAR10 
 1  EMPREGADO DE OFICINA ADGA10 
1 INGLÉS: ATENCIÓN AO PÚBLICO  ADGI01 

2 EXPERTO EN XESTIÓN DE 
SALARIOS E SEGUROS SOCIAIS ADGX04 

2 XERENTE DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL ADGZ83 

2 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 
DE XESTIÓN ADGC02 

3 INGLÉS: XESTIÓN COMERCIAL ADGX01 
3 ADMINISTRATIVO COMERCIAL ADGA30 
4 ADMINISTRATIVO CONTABLE ADGA40 

13 Administración e xestión 

4 ADMINISTRATIVO DE PERSOAL ADGA20 

1 MAQUINISTA DE CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL TCPF30 

2 PATRONISTA ESCALADOR TCPF10 

3 COORDINADOR TÉCNICO DE 
PRODUCIÓN DE CONFECCIÓN TCPF70 

14 Téxtil, confección e pel 

4 
MODISTO/A ESPECIALISTA EN 
ARRANXOS E TRANSF. DE 
ROUPA DE VESTIR XXARTT0005 
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DENOMINACIÓN CURSO RANKING 
Familias DENOMINACIÓN FAMILIA RANKING 

CURSOS 
  

CODIGO 

* Artes e artesanías 1 OLEIRO-CERAMISTA ARTC10 

 

* Non dispoñemos de datos para a análise desta actividade. O curso que se 

solicita, de oleiro, é unha actividade moi localizada nunha poboación dun 

concello do Pacto (Buño-Malpica). Serían precisos datos da evolución do 

mercado de traballo do sector para poder pronunciarse sobre a necesidade da 

acción formativa. 

 

FORMACIÓN TRANSVERSAL 

• INFORMÁTICA 

Os cursos desta familia non se analizan do mesmo xeito que os outros porque 

se trata dunha materia transversal, que mellora a empregabilidade xeral das 

persoas demandantes de emprego. 

Solicitáronse oito cursos das tres especialidades que seguen: 

Informática de usuario 
Técnico en software ofimático 
Iniciación á rede internet 
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ANÁLISE DA PRIORIZACIÓN POR FAMILIAS PROFESIONAIS 

 

• ELECTRICIDADE 

A formación no sector da electricidade e das enerxías renovables é un dos máis 

prioritarios do territorio, como se pon de manifesto tanto nos distintos documentos que 

recollen as especialidades prioritarias, coma nas análises dos axentes sociais e na 

evolución dos distintos indicadores sociolaborais.  Ademais, hai que considerar a 

aposta decidida polas enerxías renovables como fonte alternativa ás enerxías 

convencionais, así como as novas esixencias da normativa urbanística nesta materia. 

En canto aos cursos concretos que se demandan, o de Electricista de edificios alcanza 

maior valoración que o de Instalación de enerxías renovables en edificios, porque as 

persoas formadas obteñen o certificado de profesionalidade. Sen embargo, é moi 

recomendable a impartición de ambos os dous. 

• COMERCIO 

Esta familia aglutina dous subsectores da Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE), a de comercio por xunto  (CNAE 51) e comercio polo miúdo 

(CNAE 52). O sector do comercio polo miúdo é un dos que ven experimentando un 

mellor comportamento na evolución dos indicadores sociolaborais, cun crecemento 

sostido no número de activos (sobre todo mulleres) e unha porcentaxe de paro 

reducida. Non ocorre o mesmo no caso do comercio por xunto, que reduce o número 

de activos. A actividade comercial en xeral gaña 181 activos en tres anos, debido ao 

maior peso do comercio retallista. En comparación con Galicia, os datos de afiliados e 

contratos por grandes sectores de actividade no pacto, amosan porcentaxes moito 

máis baixas no sector servizos, polo que pode haber un nicho de emprego neste 

sector.  

 Malia a existir formación regrada nunha localidade do Pacto (un ciclo medio de FP), a 

formación específica é bastante escasa. De aí que a especialidade de Actividades de 

Venda sexa unha das máis requiridas nesta convocatoria, con 11 cursos, o 10,78% do 

total. Ademais, durante o ano 2008 non houbo cursos estritamente comerciais no Plan 

FIP. 
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• SERVIZOS SOCIAIS Á COMUNIDADE 

O CNAE relacionado con esta actividade é o 85, Actividades Sanitarias, Veterinarias e 

de Servizos Sociais, polo que os datos de mercado laboral teñen que ser tratados 

conxuntamente. 

O crecemento do número de activos foi constante durante o período obxecto de 

análise, incrementándose nun 24%, o que supón pasar duns oitocentos ao milleiro. 

Este incremento débese ao aumento da afiliación, xa que o número de parados  

continúa a ser practicamente o mesmo. 

Os datos demográficos do territorio tamén avalan a especial importancia da formación 

neste eido, posto que estamos ante un tipo de asentamento disperso, cunha 

poboación moi envellecida e cun alto nivel de dependencia. 

Hai que ter en conta, ademais, que a implantación da lei de dependencia vai aumentar 

a demanda de persoas formadas neste sector. 

Todos estes factores explican a gran demanda de formación da especialidade de 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio, con 10 cursos, case o 10% do total. 

 

• HOSTALARÍA E TURISMO 

Hai unha carencia evidente de formación dispoñible en especialidades encadradas no 

sector da hostalaría no territorio do Pacto Territorial de Emprego da Costa da Morte. A 

demanda de formación neste sector é constante, tanto desde os sectores institucionais 

coma sociais, dada a vocación turística desta comarca. Sen embargo, durante o ano 

2008 non se programou, no Plan FIP, curso algún deste sector. 

O sector da hostalaría é un dos que máis peso teñen na estrutura produtiva da 

comarca. Unha de cada cinco empresas de servizos da Costa da Morte pertence a 

este sector, que suma o 13,35% do total de empresas do Pacto.  

Os datos sociolaborais son positivos, cun incremento do número de activos, se ben hai 

unha alta estacionalidade neste sector, con picos de actividade na época estival. 

As asociacións profesionais do sector tamén demandan unha maior calidade no 

servizo, que pode acadarse a través de accións formativas. 

A demanda formativa no sector da hostalaría para esta convocatoria é de 8 cursos, 

que supoñen o 7,84% do total. A nosa análise estableceu a seguinte prioridade entre 

eles: 

1. Camareiro de restaurante – bar 
2. Operacións básicas de pisos e aloxamentos 
3. Axudante de cociña 
4. Lenceiro, lavandeiro, pasador de ferro 
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• FABRICACIÓN MECÁNICA 

Un só curso de Soldador de estruturas metálicas lixeiras é o que se propón desta 

familia profesional, mentres que no ano 2008 foron programados dous. 

O estudo da actividade de Fabricación de produtos metálicos, CNAE 28, indica unha 

evolución positiva, cun incremento do número de afiliados nun 25,84%, e a diminución 

do número de parados rexistrados nun 25% ao longo dos tres anos estudados. Sen 

embargo, dende mediados de 2007 non se experimenta incremento algún no número 

de activos, debido seguramente á grande dependencia que ten esta actividade do 

sector da construción. 

• TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 

A familia profesional de transporte e mantemento de vehículos correspóndese con 

dúas actividades económicas, a de Venda, reparación e mantemento de vehículos e a 

de Transporte terrestre (CNAE 50 e 60 respectivamente) 

As dúas actividades presentan un comportamento similar, aumentando o número de 

activos polo lado da afiliación, xa que o paro descende para ambas as actividades. A 

capacidade de absorción é grande, posto que o número de afiliados aumentou en 343 

persoas nos tres anos estudados. Sen embargo, dende mediados de 2007 obsérvase 

un parón no incremento do número de afiliados dos dous subsectores. 

Esta familia é a segunda que concentra un maior número de peticións de cursos na 

presente convocatoria, cun total de 12, que roldan o 12% do total.  

Establecemos a seguinte priorización entre as cinco especialidades demandadas: 

1. Condutor de vehículos clase D 
2. Chapista-pintor de vehículos 
3. Condutor de vehículos clase C1-C 
4. Condutor de camións de remolque clase E 
5. Condutor de vehículos clase B 

• ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS 

Esta familia encádrase no subsector de actividades recreativas e culturais, CNAE 92.  

A pesar de que os datos referentes á afiliación e paro (ata xuño de 2008) son 

favorables, trátase dunha actividade moi concreta, cunha actividade reducida. 

A especialidade solicitada, a de monitor deportivo (2 cursos), non conta con certificado 

de profesionalidade. Ademais, os axentes sociais non a sinalaron entre as que ao seu 

xuízo son preferentes. Por outra banda, no territorio do PTE da Costa da Morte 

impártese unha especialidade de formación profesional de grado superior relacionada 

con esta actividade. 
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• MADEIRA, MOBLE E CORTIZA 

A familia profesional da madeira, o moble e a cortiza correspóndese con dúas 

actividades económicas, a da Fabricación de mobles e a da Industria da madeira 

(CNAE 36 e 20 respectivamente) 

As dúas actividades presentan un comportamento similar, aumentando o número de 

activos polo lado da afiliación, xa que o paro descende para ambas as actividades.  

Sen embargo a capacidade de absorción do sector é reducida, pois en tres anos o 

incremento de activos para o conxunto da familia foi de 75 persoas. 

Seis cursos da familia da madeira, o moble e a cortiza foron solicitados ao abeiro 

desta convocatoria, cinco da especialidade de carpintería e un da de ebanistería.  

Malia que non existe formación regrada nesta especialidade, salvo algúns PCPI, a 

especialidade de carpintería é unha das máis habituais nas experiencias mixtas de 

formación e emprego realizadas no Pacto (só no ano 2006 setenta e catro persoas se 

formaron nesta especialidade). Por iso recomendamos que no caso de impartirse 

formación nesta familia se priorice a especialidade de ebanistería. 

 

• AGRARIA 

A familia agraria correspóndese coa actividade Agricultura e Gandería, subsector 1 do 

CNAE. Dáse unha grande estabilidade da afiliación neste sector, que pode deberse ao 

feito de tratarse dunha actividade na que prima maioritariamente o autoemprego e na 

que a contratación é moi escasa. Aínda así a afiliación sufriu un lixeiro descenso no 

período estudado. 

A agricultura e gandería acadan o segundo maior peso das actividades económicas na 

Costa da Morte, cun índice de paro moi baixo. 

Este ano solicítanse sete cursos desta familia, repartidos en tres especialidades, que 

ordenamos prioritariamente da seguinte maneira: 

1. Instalación e mantemento de zonas verdes e xardíns 

2. Xardineiro/a 

3. Horticultor/a 

Hai que sinalar que a especialidade de xardinería é unha das máis habituais nas 

experiencias mixtas de formación e emprego que se desenvolven no territorio do pacto 

(p.ex., 44 persoas se formaron nesta especialidade no 2007) Por iso recomendamos 

que no caso de impartirse formación nesta familia se priorice a especialidade de 

horticultura. 
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• IMAXE PERSOAL 

Esta familia está recollida no subsector de servizos persoais CNAE 93. 

Aínda que os datos referentes á afiliación e paro son favorables, e a formación 

dispoñible é escasa, este subsector comprende moitas actividades, polo que hai que 

afondar algo máis na análise. 

Hai dúas solicitudes do curso de perruqueiro/a nesta convocatoria. Por unha banda, os 

axentes sociais non opinan que sexa unha formación necesaria, aínda que conta con 

certificado de profesionalidade. Ademais, examinada a evolución da contratación da 

ocupación “Peiteadores, especialistas en tratamento de beleza e traballadores 

asimilados”, observamos un descenso acusado do número de contratos. 

Hai que considerar a maiores que hai oferta privada de formación nesta actividade e 

que o seu reducido mercado permite que se desenvolva noutros ámbitos, coma os 

PCPI (como de feito ocorre nalgúns lugares) 

 

• SANIDADE 

A análise é moi semellante á de servizos sociais á comunidade, pois as dúas familias 

están integradas na mesma subsección do CNAE, a 85 e tamén comparten o contexto 

actual de implantación da lei de dependencia, que supón unha oportunidade moi 

grande para todas as actividades da área da saúde e a atención social. 

Na presente convocatoria solicítanse dous cursos de Auxiliar de enfermería en 

xeriatría, que semellan adecuados para a conxuntura actual. Sen embargo, esta 

especialidade non proporciona un certificado de profesionalidade, polo que é 

conveniente comprobar si se valora nos procesos de contratación. 

 

• INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Esta familia inclúese no subsector 15 do CNAE: industrias de produtos alimentarios. 

No período analizado, o número de activos cae un 9%, debido á baixada do número 

de afiliados nun 16%. Prodúcese a maiores un aumento do número de parados 

rexistrados nun 19% e hai unha grande estacionalidade, cun aumento significativo da 

afiliación no verán. 

Apenas hai formación dispoñible no territorio do Pacto Territorial de Emprego da Costa 

da Morte en especialidades encadradas nesta actividade. 
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O curso de elaborador/a de precociñados e cociñados solicítase en dúas ocasións 

nesta convocatoria. Se ben esta actividade se encadra no subsector da industria 

alimentaria, tamén está directamente relacionada co sector da hostalaría. Ademais, é 

considerada de interese polos axentes sociais e pode ser considerada como novo 

viveiro de emprego. Por iso, aínda que os datos de mercado laboral no sector da 

industria alimentaria son malos, a impartición desta ocupación en concreto resulta 

adecuada. 

• ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

Esta familia aglutina dous subsectores da Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE), a de outras actividades empresariais (CNAE 74) e a de 

administración pública (CNAE 75).  

O sector de Administración pública ten unha alta estacionalidade, debido 

fundamentalmente ás contratacións que realizan as distintas administracións durante a 

época estival. Tivo un pico de contratación durante o ano 2007, pero a mediados de 

2008 se mantén en valores similares aos de 2005. 

O máis destacable do subsector de outras actividades empresariais é que soporta o 

índice sintético de paro máis elevado de todas as actividades estudadas. Tamén se 

incrementou significativamente o número de afiliados. 

A formación en especialidades de Administración é a máis abundante na Costa da 

Morte, tanto no que se refire á formación regrada como a FPO.  

A concentración  de oferta das mesmas titulacións nun espazo xeográfico tan reducido 

sinala unha falta de planeamento razoable no deseño dos plans de formación. 

No ano 2008, programáronse 24 cursos de FPO no territorio do Pacto, dos cales, o 

29,17% foron desta familia profesional. Isto semella excesivo se temos que estamos a 

falar dunhas cen persoas, sen contar as matriculadas na formación regrada (o ciclo de 

administración impártese cando menos nun Instituto de Ensino Secundario de cada 

comarca) 

Nesta nova convocatoria, o 20,6% dos cursos solicitados (21 en concreto) pertencen a 

esta familia profesional. Son os seguintes, ordenados por prioridade: 

1. empregado de oficina 
2. inglés: atención ao público 
3. experto en xestión de salarios e seguros sociais 
4. xerente de empresas de economía social 
5. aplicacións informáticas de xestión 
6. inglés: xestión comercial 
7. administrativo comercial 
8. administrativo contable 
9. administrativo de persoal 
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• TEXTIL, CONFECCIÓN E PEL 

Esta familia aglutina dous subsectores da Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE), a de confección e peletaría (CNAE 18) e a industria téxtil (CNAE 

17).  

O sector téxtil hai tempo que entrou en crise nas nosas comarcas, reducindo 

enormemente o número de empregadas (mulleres na súa maior parte).  

Ambos os dous subsectores, teñen un mal comportamento, aínda que o da industria 

téxtil é peor, sufrindo un incremento no paro dun 56% entre xullo do 2005 e xuño do 

2008 e unha diminución no número de afiliados dun 42%.  

En canto á formación relacionada con este sector, non hai formación regrada no 

territorio do Pacto, aínda que hai centros homologados que imparten Formación 

Profesional Ocupacional. Sen embargo, ningunha das especialidades que se imparten 

é considerada de interese, debido en gran parte ao baixo índice de ocupabilidade que 

teñen dende hai anos.  

Despois de todo isto, concluímos que se debe apostar pola formación noutros sectores 

máis en auxe. 

Relación das catro especialidades que engloban os catro cursos solicitados: 

Maquinista de confección industrial 
Patronista escalador 
Coordinador técnico de produción de confección 
Modisto/a especialista en arranxos e transf. de roupa de vestir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe redactado pola Comisión Técnica do Pacto Te rritorial de 
Emprego Costa da Morte 


