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O día 15 de Maio de 2008 a Xunta de Galicia creou os denominados Pactos Territoriais de Emprego a
través do Decreto 98/2008, como órganos de participación institucional e de concertación entre os seus
integrantes, para a xestión coordinada do conxunto dos recursos públicos que se destinan ao emprego no
ámbito territorial do pacto.

Configúranse estes como un órgano colexiado de carácter administrativo,

formados pola Xunta de Galicia, Organizacións empresariais, Organizacións sindicais e os Concellos da zona de
abarca o ámbito do pacto.
Neste marco de diálogo e consenso, co desexo, vontade e compromiso de por en marcha unha
estratexia dirixida a crear máis emprego e realizar un esforzo especial pola calidade, nace o Plan de Emprego
do territorio do ámbito do Pacto. Un Plan encamiñado cara un modelo produtivo con base na formación,
competitividade, emprego estable e cohesión social. Así, o Plan sinala unha serie de prioridades e obxectivos,
estratexias e medidas dirixidas a favorecer o acceso ao emprego e a integración laboral de todas as persoas,
sobre todo os colectivos máis desfavorecidos como mulleres, xoves, persoas en situación de discapacidade e
aqueles outros colectivos con especiais dificultades de inserción no mercado de traballo, como son alcanzar un
maior nivel de desenvolvemento económico, emprego e calidade do mesmo, de benestar social, de cohesión e
medio ambiente sostible. Búscase un emprego no que sexa posible a conciliación da vida laboral, persoal e
familiar de homes e mulleres, e no que a seguridade no desenvolvemento do traballo non de lugar aos
accidentes de traballo, así como medidas de orientación e formación aplicadas independentemente da
situación laboral das persoas, xa sexa no desempeño do seu emprego ou na eventualidade do desemprego.
A obrigada reflexión previa a elaboración dun Plan de Emprego, constitúe a mellor oportunidade
para analizar a situación actual, os recursos cos que se conta, pero tamén sobre as carencias observadas, sobre
o momento social e económico no que se vai desenvolver o Plan e moi especialmente sobre o que este pode
aportar para o desenvolvemento dun novo modelo económico e laboral.
Dende esta perspectiva, o Plan de Emprego representa a oportunidade de adquirir compromisos
entre as partes, coa finalidade de dar resposta as situacións dos próximos anos e tamén a retos de futuro en
canto a formación e ao emprego.
O Plan de Emprego constitúe o programa estratéxico das políticas activas de emprego
implementadas pola Xunta de Galicia, orientadas a promover a inserción laboral, incrementar os niveis de
empregabilidade e potenciar a estabilidade e a calidade no emprego.
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ÁMBITO DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO

Coa influencia Miño, entre as montañas dos Ancares-Courel e as planicies da Terra
Chá, no centro da Provincia de Lugo ábrense fértiles vales, Concellos e pobos cheos de encanto,
enclavados nun bonito paisaxe, cargados de historia, arte e tradicións que coa súa asociación deron
lugar a Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego de Lugo.
O Pacto Territorial de Emprego de Lugo créase coa publicación do Decreto 98/2008 de 15 de
maio, polo que se configuran os órganos consultivos denominados pactos territoriais de emprego.
O Pacto Territorial de Emprego de Lugo abrangue 38 concellos do interior da Provincia.
Xeograficamente o ámbito do Pacto limita ao norte coa Mariña Luguesa e ao Sur coa área funcional
de Monforte de Lemos. Polo leste están situadas León e Asturias, namentres que polo oeste o límite
natural é a provincia de A Coruña.
Deste xeito, o ámbito do Pacto é o conxunto de sete comarcas, e dentro destas os seus
respectivos Concellos. Existen dúas excepcións, xa que o Concello de Muras, pertencente a comarca
de Terra Chá, non se atopa no ámbito do Pacto, ao igual que o de Riotorto, que pertence á comarca
de Meira, pero non ó ámbito do pacto.
O Centro económico e cabeceira da área é a cidade de Lugo, que como capital da Provincia
amósase como o foco sobre o que gravita o conxunto do ámbito. Séguenlle os Concellos de Vilalba e
Sarria tanto en habitantes como en industria.
COMARCAS

CONCELLOS

Ancares, Os

Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia
de Suarna, Nogais (As) e Pedrafita
do Cebreiro

Fonsagrada, A

Baleira, Fonsagrada e Negueira de
Muñiz

Lugo

Castroverde, Corgo (O), Friol,
Guntín, Lugo, Outeiro de Rei,
Portomarín e Rábade

Meira
(agás Riotorto)

Meira, Pol e Ribeira de Piquín

Sarria

Incio (O), Láncara, Paradela, Páramo
(O), Samos, Sarria e Triacastela

Terra Chá
(agás Muras)

Abadín, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito, Guitiriz, Pastoriza (A),
Vilalba e Xermade

Ulloa, A

Antas de Ulla, Monterroso e Palas
de Rei
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1.A.- DEMOGRAFÍA
A poboación pertencente aos concellos do Pacto Territorial de acordo cos datos dos seus
correspondentes padróns municipais para o ano 2009 é de 221.962 persoas, das cales o 48,66% son
homes e o 51,34% son mulleres.

Poboación

Total

Homes

%Homes

Mulleres

%Mulleres

Pacto

221.962

108.002

48,66%

113.960

51,34%

Pacto sen Lugo

125.284

62.837

50,16%

62.447

49,84%

Provincia

355.195

172.943

48,69%

182.252

51,31%

2.796.089

1.349.603

48,27%

1.446.486

51,73%

Galicia

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

1.B.- CIFRAS DE POBOACIÓN. EVOLUCIÓN.
Un dos trazos significativos á hora de analizar a poboación dos concellos do pacto é a
especial relevancia que o concello de Lugo ten con respecto aos demais, en canto a número de
habitantes se refire. A capital da provincia ten 96.678 habitantes, representando o 43,56% do total
do Pacto de Lugo para o ano 2009. Na seguinte gráfica vemos a evolución demográfica nos últimos
anos. Destaca especialmente a perda continuada de poboación se non temos en conta o concello de
Lugo na zona do Pacto.

Comparativa da evolución porcentual anual da poboación
1,00%

0,50%

0,50%

0,42%

0,41%
0,19%

0,16%

0,00%

0,04%

-0,01%

0,00%

0,18%

-0,50%

0,00%
-0,26%

-0,36%
-0,53%
-0,76%

-0,81%

-1,00%

0,16%

-0,02%

-0,21%
-0,35%

0,43%

-0,95%

-1,01%

-1,05%

-0,95%

-0,99%

-1,24%

-1,32%

-1,50%
2001

2002

2003
Pacto

2004
Pacto sen Lugo

2005

2006
Provincia

2007
Galicia

2008

2009
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Pacto de Lugo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Concellos que gañan poboación
Concellos que perden poboación

4
34

4
34

6
32

6
32

4
34

7
31

9
29

7
31

3
35

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

1.C.- IDADE MEDIA E AVELLENTAMENTO.
Se observámola gráfica seguinte podemos ver como a idade media na zona do Pacto de Lugo
no ano 2008 e máis elevada, e o Concello de Lugo resulta ter a máis baixa. Como veremos no anexo
demográfico onde se mostrar as pirámides poboacionais das comarcas do pacto, provincia de Lugo, e
do Concello de Lugo; veremos como as zonas do rural presentan poboación moi envellecida como
tamén observamos na seguinte gráfica.
O índice de avellentamento mostra claramente o contraste entre o núcleo urbano e o rural; o
Pacto de Lugo presente o índice maior, mentres que o Concello de Lugo presenta o dato mellor da
comparativa.

Comparativa das idades medias: ano 2008
160,0
140,0
120,0
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41,4

PACTO DE LUGO

GALICIA
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40,0
20,0
0,0
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Mulleres
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

1.D.- PROXECCIÓN DEMOGRÁFICA
A proxección demográfica segundo os datos que figuran no IGE, non resulta alentadora para
a provincia de Lugo, nin para o Pacto. As pirámides de poboación que veremos no anexo poden
explicar esta tendencia dado a gran concentración de poboación maior, moi superior os nacementos.
Por outra lado como veremos a continuación, os movementos migratorios que poderían atenuar esta
tendencia son menos intensos na nosa área.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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1.E.- OS MOVEMENTOS NATURAIS DE POBOACIÓN.
1.E.1.- SALDOS VEXETATIVOS.
O saldo vexetativo presenta números negativos todos os anos obxecto de estudo e para
todos os niveles de desagregación territorial: Galicia, provincia de Lugo e Pacto Territorial de Lugo. É
dicir, a poboación non se renova de xeito natural e o número de defuncións supera ao número de
nacementos cada ano. Esta situación é consecuencia do descenso da natalidade, a diminución do
peso relativo dos mozos, o incremento da esperanza de vida e ao aumento do peso relativo dos
maiores. No seguinte cadro - resumo presentamos os “números” do saldo vexetativo anual.
Evolución do saldo vexetativo
(nacementos - defuncións)
Saldo vexetativo Pacto
Concellos con sado vexetatitvo positivo
Concellos con sado vexetatitvo negativo
Galicia
Provincia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-1.568 -1.721 -1.659 -1.661 -1.539 -1.543 -1.505 -1.521 -1.484 -1.408
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
-9.440 -8.939 -9.026 -9.382 -7.919 -8.286 -7.997 -8.407 -6.454 -7.445
-2.944 -3.039 -2.999 -3.020 -2.760 -2.766 -2.830 -2.719 -2.659 -2.657

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

1.E.2.- SALDOS MIGRATORIOS.
A continuación analizamos a través de diversas gráficas os saldos migratorios, onde podemos
observar como na zona do Pacto ademais do saldo vexetativo, o saldo migratorio que podería
compensar esta situación non contribúe a invertela negativa tendencia demográfica, e só o Concello
de Lugo consegue saldos positivos.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Resulta interesante ver a tendencia na evolución comparando a evolución do Pacto, e
do Pacto sen o Concello de Lugo.
Se facemos unha comparación comarcal, como amosa a seguinte gráfica, unha vez
máis só a comarca de Lugo e de Sarria conseguen saldos positivos.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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A continuación detallamos a comparativa entre os saldos migratorios internos e externos
das comarcas do Pacto. En liñas xerais os movementos internos reforzan o peso da comarca de Lugo
e afectan bastante negativamente ó resto de comarcas. Os saldos migratorios externos pola contra
en liñas xerais teñen un efecto positivo no conxunto do pacto de Lugo.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Na seguinte gráfica comparativa entre os saldos migratorios interno e externo
observamos claramente como o saldo migratorio externo contribúe positivamente á balanza
demográfica, mentres que o saldo migratorio interno repercute só no beneficio da comarca de Lugo.

Comparativa do saldo migratorio interno (intraprovincial e co resto de Galicia) e externo
( co resto de España e co estranxeiro) nas comarcas do Pacto de Lugo: ano 2009
-2
-19

A Ulloa

61

Terra Chá -159

Sarria

143

-62

Meira

10

-50

Lugo

617

344

A Fonsagrada

-71

Os Ancares

-64
-200

-100

-1
10
0

100

200

Saldo externo

300

400

500

600

700

Saldo interno

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

1.E.3.- CONCLUSIÓN FINAL
Podemos concluír dicindo que o Pacto de Lugo se beneficia dos fluxos migratorios do exterior
( España e estranxeiro), mentres que os fluxos internos descapitalizan de poboación as pequenas
vilas a favor do Concello de Lugo e do resto de Galicia.
A continuación para rematar a análise demográfica incluímos o seguinte anexo das pirámides
poboacionais das comarcas do Pacto de Lugo, onde se pode ver claramente o problema demográfico
dunha poboación envellecida onde os nacementos non son suficientes, nin como acabamos de ver na
análise os fluxos demográficos non conseguen equilibrar tampouco a balanza demográfica.
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1.F.- ANEXO. PIRÁMIDES POBOACIONAIS
1.F.1.- PROVINCIA DE LUGO E CONCELLO DE LUGO
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1.F.2.- COMARCAS DO PACTO DE LUGO
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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MATRIZ DAFO DEMOGRAFÍA
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Perda progresiva de poboación
Saldos vexetativos negativos.
Poboación moi avellentada como se pode observar claramente nas pirámides
poboacionais.
Poboación moi dispersa
Evolución negativa da poboación en idade de traballar
Escaseza de servizos que favorezan a conciliación da vida familiar e laboral
A inmigración interna da poboación cara ao Concello de Lugo e o resto de Galicia agudiza
aínda máis a perda de poboación no Pacto sen Lugo.
Posible impacto negativo da actual crise económica provocando saídas da xente do Pacto
cara ao exterior.
Maior impacto no descenso da natalidade por mor da actual situación económica
Proxección demográfica segundo os datos do IGE máis negativa no Pacto de Lugo, que no
resto da provincia de Lugo e lonxe de Galicia que consegue non perder poboación
Perdas poboacionais progresivas en concellos de rurais que poden chegar ao abandono
nalgúns casos pola marcha cara ás cidades da xente moza.
A inmigración externa reforza en termos absolutos a perda de poboación, aínda que en
varias comarcas do Pacto incluso este dato é negativo.
O Concello de Lugo consegue gañar poboación nos últimos anos, potenciándose como
área de crecemento.
Mellor calidade de vida no rural con respecto aos núcleos urbanos.
Próximas campañas tendentes a recuperar a natalidade.
Potenciación do medio ambiente nos vindeiros anos que pode recuperar a situación
demográfica das vilas.
Melloras das infraestruturas (vías rápidas, AVE…) que poden achegar ó rural.
Aproveitamento do camiño de Santiago para revitalizar o rural.
Axudas comunitarias como LEADER + para o desenvolvemento rural que poden facer de
acicate o crecemento demográfico.
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1
1.

COMPOSICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO TECIDO EMPRESARIAL, DETERMINACIÓN DAS NECESIDADES DE
MAN DE OBRA; SECTORES EN PROGRESIÓN E SECTORES MADUROS.

1
ISE DA SITUACIÓN
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1.1.1. COMPOSICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO TECIDO EMPRESARIAL: NECESIDADES DE
MAN DE OBRA
Antes de adentrarnos no estudo dos principais indicadores económicos do Pacto de Lugo,
faremos un balance de situación do tecido empresarial na zona do Pacto. Utilizaremos o formato de
comarca para o tratamento da información despregada dentro do Pacto pois así resulta máis fácil
agrupar os datos e facer comparativas. Cómpre destacar tamén que os datos que figuran na análise
son os máis recentes os que tivo acceso a U.P.D Pacto de Lugo.

Empresas con sede social no Pacto de Lugo segundo a súa actividade
principal e forma xurídica (CNAE 2009): ano 2009

131; 0,77%

1.439;
8,48%

Persoas físicas

4.648; 27,39%

Sociedades anónimas
10.546; 62,14%

Sociedades de responsabilidade
limitada
Sociedades cooperativas
206; 1,21%

Outros

A empresa é a unidade xurídica que proporciona cobertura legal ás actividades que se realizan
nun ou varios locais. As unidades xurídicas poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas con
existencia legal independente da dos seus propietarios. A máis utilizada no pacto, como se pode
observar na gráfica é a persoa física.
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Forma xurídica: Tipo de personalidade xurídica do titular da empresa responsable da actividade.
Considéranse as modalidades de persoa física, sociedade anónima, sociedade de responsabilidade
limitada, sociedade cooperativa, , agrupando baixo a denominación de “outros” os restantes tipos de
asociacións e institucións.
Porcentaxe de cada actividade principal segundo a forma xurídica nas comarcas do Pacto de Lugo
(CNAE 2009): ano 2009

100%

Outros

90%
80%

Sociedades cooperativas

70%
60%

Sociedades de
responsabilidade limitada

50%
40%

557

263

285

1.882

1.275

5.832

30%

452

Sociedades anónimas

20%

Persoas físicas

10%
0%
Os Ancares

A
Fonsagrada

Lugo

Meira

Sarria

Terra Chá

A Ulloa

Porcentaxe de asalariados nas empresas do Pacto de Lugo
(CNAE 2009): ano 2009

1,33%
2,42%

0,31%
0,11%
0,02%

3,92%

de 0 a 2 asalariados
de 3 a 5 asalariados

10,34%

de 6 a 9 asalariados
de 10 a 19 asalariados
de 20 a 49 asalariados
de 50 a 99 asalariados
81,56%

de 100 a 249 asalariados
de 250 ou máis asalariados

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Reparto porcentual do número de asalariados nas empresas das comarcas do Pacto de
Lugo (CNAE 2009): ano 2009
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de 0 a 2 asalariados

de 3 a 5 asalariados

de 6 a 9 asalariados

de 10 a 19 asalariados

de 20 a 49 asalariados

de 50 a 99 asalariados

de 100 a 249 asalariados

de 250 ou máis asalariados

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Situación das empresas nas comarcas do Pacto de Lugo:
Altas, permanencias e baixas no ano 2009
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Á vista das gráficas anterior podemos concluír que a zona do Pacto de Lugo se distingue polas
seguintes características dominantes:
 Forma xurídica: persoas físicas (62,14%) e sociedades de responsabilidade limitada (27,39%).
A nivel comarcal os comportamentos son parecidos a media, se ben na comarca de Lugo o
peso das sociedades de responsabilidade limitada e algo maior e o das persoas físicas menor.
 Porcentaxe de empregados asalariados: o pacto de Lugo destaca pola gran presenza de
microempresas, cun 81,56% de empresas que non superar os dous asalariados, sendo moi
similar o comportamento nas distintas comarcas do pacto de Lugo.
 Sectores produtivos: predominio absoluto no pacto do sector servizos con un 76%. A nivel
comarcal os datos son similares se ben outra vez a comarca de Lugo, polo peso da capital
acada un 80% no sector servizos.

Co obxectivo de que o tecido produtivo acade uns maiores niveis de desenvolvemento
económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión co territorio cómpre a
adopción de políticas que promovan un modelo de desenvolvemento económico que favoreza a
consolidación, modernización, capacidade creativa, a innovación e a explotación de novas liñas de
negocio.
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1.1.2. SECTORES EN PROGRESIÓN E SECTORES MADUROS
A sociedade experimenta cambios sociais e culturais que afectan ao mercado de traballo.
Créanse novas necesidades, que deben ser satisfeitas con determinadas actividades laborais. Por isto
hai algúns sectores emerxentes que ofrecen auténticos filóns de ocupación. Detectalos a tempo
supón unha garantía para o futuro.
Pola contra un sector da actividade chega a ser maduro porque hai empresas, en xeral
moitas, que operan no mesmo durante moito tempo. Dito doutra forma, nos sectores maduros
mantéñense de forma prolongada empregos, obtéñense rendibilidades de interese para os axentes,
desenvolveranse estratexias competitivas cada vez máis depuradas, búscase a calidade entendida
como a evolución do produto ou servizo e non como a excelencia, polo tanto son o piar básico e
cuantitativo dunha rexión.
Xenericamente os sectores maduros son aqueles nos que aumenta o número de empresas e
se experimenta unha presión a baixa dos prezos e os marxes a consecuencia da maior presión
competitiva. Se a presión é continua e forte as empresas intentarán defender o seu beneficio
aumentando o volume e intentando aproveitar as economías de escala, mediante fusións,
adquisicións e alianzas.
Neste sentido, podemos facer referencia a unhas actividades que se están a facer fortes no
mercado laboral, e outras que xa están na cúspide, como son:

SECTORES EN PROGRESIÓN
SERVIZOS Á COMUNIDADE
SERVIZOS SOCIOSANITARIOS
VENDA MINORISTA
REHABILITACION DE
VIVENDAS
SERVIZOS DE OCIO E TEMPO
LIBRE
SECTOR DO AUDIOVISUAL
SECTOR DAS NOVAS
TECNOLOXÍAS
ENERXÍAS RENOVABLES
SECTOR MEDIOAMBIENTAL
MEDIO RURAL E NATURAL
TURISMO RURAL E
DEPORTIVO
HOSTALARÍA
XESTIÓN DE RESIDUOS
BIOCOMBUSTIBLES
SANITARIO

SECTORES MADUROS

GRANITO – PEDRA NATURAL
CERÁMICA
MADEIRA E MOBLE
TEXTIL - MODA
CONSTRUCIÓN
CONSERVEIRO DE PESCADOS
AGROINDUSTRIA
AUTOMOCIÓN
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Servizos á comunidade: fai referencia a servizos relacionados coa vida doméstica, que se
realizan a domicilio, a persoas maiores ou a nenos, reparto de comida, limpeza, gardarías,
actividades extraescolares, servizos de axuda a mozos con dificultades de integración social ou de
educación.
Melloras no fogar: Actividades relacionadas coa conservación e rehabilitación das vivendas,
rehabilitación e mantemento de inmobles, instalacións e vixilancia de seguridade, mellora nos
transportes públicos…
Venda minorista: venda comercial en tenda tradicional, o máis próxima ao cidadán.
Servizos medioambientais: A crecente preocupación social polo medio ambiente esixe de
proteccións dos espazos naturais e de todo o relacionado co lixo, coas emisións contaminantes,
tratamento de residuos, protección do medio rural, xestión e educación sobre o uso da auga, …
Servizos de tempo libre: teñen unha actividade moi elevada e unha gran proxección de
futuro os servizos vinculados ao tempo libre, como turismo rural e deportivo, educación deportiva e
cultural, …
Servizos de ocio: Un sector en crecemento, con empregos de turismo especializado,
produción e distribución de películas, produción de emisións de TV, e de restauración do patrimonio.
Sectores de alto potencial: audiovisual, novas tecnoloxías, industria náutica-deportiva, industria
auxiliar do naval, enerxías renovables, industria medioambiental, servizos a comunidade.
Sectores emerxentes: aeronáutica, biotecnoloxía, biomecánica, biocombustibles, microelectrónica.
Sectores maduros: pedra natural-granito, cerámica, madeira e moble, téxtil-moda, conservas de
peixe e marisco, agroindustria, turismo, automoción
Desde a UPD Pacto de Lugo, observamos como ocupacións máis demandadas no ámbito do
pacto, as ocupacións de comerciais, dependentes, docentes e formadores e operarios varios segundo
o seguimento feito nos principais portais de emprego da internet. Os territorios que máis demandan
traballadores son Lugo, Vilalba, Sarria, Rábade e O Corgo, que coinciden coas zonas máis industriais e
os arredores da capital.
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INFORME DAS OCUPACIÓNS NAS COMARCAS DO PACTO DE LUGO CON MELLORES PERSPECTIVAS OCUPACIONAIS

MEIRA

LUGO

A ULLOA

COMARCA

OCUPACIÓNS

CONTRATOS REXISTRADOS EN CADA ANO
SEGUNDO A OCUPACIÓN

OCUPABILIDADE
LABORAL

2005

2006

2007

2008

2009

Albaneis e canteiros

45

74

97

59

102

moi alta

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de pisos) e outros
establecementos similares

27

39

39

32

46

Alta

Condutores de camións

36

34

45

35

44

Alta

Animadores comunitarios

X

0

4

15

34

moi alta

Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros

17

24

32

24

32

moi alta

Traballadores conserveiros de froitas e verduras

32

40

X

22

30

moi alta

Asistentes domiciliarios

4

12

9

11

27

Alta

Operadores de máquinas para tratar o leite e elaborar produto
lácteos e de xeadería

0

0

0

14

18

Alta

Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non
clasificados anteriormente

0

X

16

7

15

moi alta

Outros diversos traballadores dos servizos de protección e
seguridade

12

12

13

12

14

Alta

Traballadores cualificados por conta allea en hortas, viveiros e
xardíns

9

11

17

X

13

Alta

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e outros
establecementos similares

1209

1337

1300

1253

1321

Alta

Peóns forestais

134

136

289

531

654

moi alta

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e
construcións similares

141

315

266

256

260

Alta

Asistentes domiciliarios

176

201

260

231

234

moi alta

Empregados para o coidado de nenos

67

180

174

185

231

moi alta

Traballadores en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas e
asimilado

183

203

198

179

223

Alta

Peóns de industrias manufactureiras

45

49

57

70

57

moi alta

Compositores, músicos e cantantes

27

20

37

28

29

Alta

Camareiros, “barmans” e asimilado

21

20

26

27

25

Alta

Cociñeiros e outros preparadores de comidas

9

18

14

26

23

Alta

Peóns gandeiros

X

8

16

26

21

moi alta

Asistentes domiciliarios

9

7

15

15

20

Alta

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e outros
establecementos similares

15

14

X

10

20

Alta

Peóns agrícolas

6

X

X

10

13

Alta

Peóns forestais

20

10

X

10

13

Alta

Empregados para o coidado de nenos

4

10

6

9

12

moi alta

Condutores de maquinaria de movementos de terras e equipos
similares

0

X

X

5

8

moi alta
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INFORME DAS OCUPACIÓNS NAS COMARCAS DO PACTO DE LUGO CON MELLORES PERSPECTIVAS OCUPACIONAIS

OS ANCARES

A FONSAGRADA

A TERRA CHÁ

SARRIA

COMARCA

OCUPACIÓNS

CONTRATOS REXISTRADOS EN CADA ANO SEGUNDO
A OCUPACIÓN

OCUPABILIDADE
LABORAL

2005

2006

2007

2008

2009

Camareiros, “barmans” e asimilados

248

274

272

262

288

Alta

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso)
e outros establecementos similares

150

179

150

164

162

Alta

Cociñeiros e outros preparadores de comidas

69

81

124

97

107

moi alta

Traballadores do tratamento da madeira

48

40

27

9

64

moi alta

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas,
presas e construcións similares

37

57

45

28

43

Alta

Animadores comunitarios

8

23

7

12

40

moi alta

Condutores de maquinaria de movementos de terras e
equipos similares

15

35

16

8

36

Alta

Camareiros, “barmans” e asimilados

320

315

351

344

378

Alta

Asistentes domiciliarios

67

86

99

133

172

moi alta

Peóns do transporte e descargadores

91

114

155

103

132

moi alta

Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros

50

56

59

85

91

moi alta

Traballadores en formigón armado, enfuscadores,
ferrallistas e asimilados

66

77

78

88

85

moi alta

Condutores de maquinaria de movementos de terras e
equipos similares

64

67

54

77

79

moi alta

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas,
presas e construcións similares

51

45

48

43

76

moi alta

Peóns gandeiros

15

25

26

83

68

moi alta

Asistentes domiciliarios

7

15

9

14

16

Alta

Condutores de maquinaria de movementos de terras e
equipos similares

X

5

5

22

11

Alta

Empregados para o coidado de nenos

0

4

7

10

8

moi alta

Peóns forestais

65

87

71

55

107

Alta

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas,
presas e construcións similares

19

32

29

47

58

moi alta

Enfermeiros

26

42

49

86

57

moi alta

Condutores de autobuses

24

17

21

20

25

Alta

Empregados para o coidado de nenos

6

13

17

16

17

Alta

*Márcase cunha “x” cando non se dispón do dato estatístico.
Fonte: Instituto Galego das cualificacións
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1

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÓMICAS E OCUPACIONAIS DOS TRABALLADORES OCUPADOS E
DESEMPREGADOS

2
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1.2.3. TRABALLADORES DESEMPREGADOS
A continuación analizaremos o tipo de parados que temos no Pacto de Lugo tendo en conta
as variables de sexo, idade, formación e tempo de permanencia no paro.
1.2.3.1.

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONOMICAS E OCUPACIONAIS

NIVEL DE ESTUDOS NO PACTO DE LUGO: 3º TRIMESTRE 2010
Ata Certificado de
Escolaridade*

Titulación Ensinanza
Obrigatoria

Formación
Profesional

B.U.P / Bacharelato
Superior / C.O.U

Titulados
Universitarios

5.824

3.381

1.646

990

1.573

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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1.2.1.1.1.- EVOLUCIÓN DO PARO REXISTRADO
A continuación detallamos a evolución comparativa na zona do Pacto de Lugo do paro, tanto
a nivel interanual, como en termos absolutos do número de parados para o período 2001-2010.
Cómpre destacar que os datos reflectidos nas gráficas están tomados a 31 de decembro dos
respectivos anos de estudo.

Evolución do número de parados no Pacto, Pacto sen Lugo e Provincia de Lugo: 2001-2010
25.000
23.352
21.168

20.000
17.112

18.246

19.357

18.950

18.176

17.861
16.162

15.000

10.000

5.000

10.875

5.285

11.903

5.638

15.659

14.885
13.374

12.329

11.896

11.223

5.927

5.796

5.495

10.064

9.790

4.881

4.745

11.098
6.794

6.244

5.234

0

2001

2002

2003

2004

2005

Pacto

2006

Pacto sen Lugo

2007

2008

2009

2010

Provincia

Comparativa das variacións porcentuais interanuais do paro: 2001-2010
25,00%
20,51%

20,00%
15,00%
10,00%

13,36%
11,30%
9,45%

5,00%

3,58%

0,00%
-2,72%

-3,51%

-5,00%

-5,66%

-10,00%

-10,33%

-15,00%
01-02

02-03

03-04

Pacto
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

04-05

05-06

Pacto sen Lugo

06-07

Provincia

07-08

Galicia

08-09

09-10
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1.2.1.1.2.- PARO POR SEXOS
A continuación analizaremos a evolución do paro masculino e feminino dos últimos catro anos no
Pacto de Lugo.
EVOLUCIÓN MENSUAL DO PARO MASCULINO REXISTRADO NO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
(2007-2010)
8.000
7.548

7.500
7.000

7.120

7.161

7.239

7.209
6.952

6.851

6.789

6.500

6.000

6.395
5.813

5.941

6.010

6.305
6.063

5.893
5.646

5.500

5.446

5.287

6.786
6.429

6.419

6.011
5.416

5.379

5.573

4.902

5.000
4.500
4.000

4.273

4.250
4.381

4.219

4.218
4.142

3.500

4.395
4.067

4.010

3.850

3.752

3.817

3.977

3.990

3.984
3.712

3.000
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

2007

4.185

3.710
3.446

3.423

3.459

3.464

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

2008

2009

Outubro

Novembro

Decembro

2010

EVOLUCIÓN MENSUAL DO PARO FEMENINO REXISTRADO NO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
(2007-2010)
8.000

7.537
7.500

7.082

7.117

7.187

7.025

7.000
6.525
6.500
6.000

6.235
6.003

6.341

6.018
6.067

6.927

6.873
6.259

5.914
6.094

6.452

5.347
5.561

5.000

5.517

5.874

5.517

5.042

5.241

4.786
5.031

4.500

6.588

6.150
5.785

5.680
5.842

5.500

6.679

6.556

6.534

6.441
6.217

6.282

7.337

7.175

5.377
4.888

5.719

5.803
5.605

5.020
5.250

4.894

5.003

4.000
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

2007

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Xuño

2008

Xullo

2009

Agosto

2010

Setembro

Outubro

Novembro Decembro
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1.2.1.1.3.- PARO POR FRANXAS DE IDADE (<25 e >25 anos)
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EVOLUCIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO: MENORES DE 25 NO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
(2007 -2010)
1.800

1.678
1.620

1.605

1.609

1.561

1.600

1.519

1.492

1.396

1.562

1.537

1.387

1.400

1.318

1.314

1.309

1.243

1.229

1.269

1.253

Novembro

Decembro

1.240
1.123

1.200
1.210
1.154

1.009

1.149

1.000

1.007

967

1.079

1.045

1.008
953

1.072

1.014
800

880

880
825

808

Xullo

Agosto

600

400
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

2007

2008

2009

Setembro

Outubro

2010

EVOLUCIÓN MENSUAL DO PARO REXISTRADO: MAIORES DE 25 NO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
(2007 - 2010)
14.000
13.137

13.000
12.597

12.658

12.748

12.416

12.489

12.143

12.000

11.543

11.542
11.000

10.692

10.841

11.030

9.099
9.267

9.081

10.905

8.977

8.996

8.000

11.463
10.352

9.944
9.575

8.668

8.343

8.012

8.709

7.713

7.680

9.507

9.845

8.700
7.897

8.117
8.544

8.264

7.000

11.731

11.000

10.537
10.000

8.983

11.854

11.008

10.000
9.000

13.323

8.561

7.915
7.487

7.400

7.459

Xullo

Agosto

Setembro

6.000
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

2007
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Xuño

2008

2009

2010

Outubro Novembro Decembro
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1.2.1.1.4.- PARO POR SECTORES
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Evolución Mensual do paro rexistrado Agricultura e Pesca Pacto Lugo (2007 -2010)
600

500

468

467

462

459

455

449
403

400

342

300

200

506

497

478

330

328

275
257

263
251

312

310
261

253

256

308

247

243

390
322

323

250

250

239

Xun

339
322

264

290

283
237

221

216

233
199

349

192

195

192

Xull

Ago

Set

225

229

Out

Nov

250

100

0

Xan

Feb

Mar

Abr

Maio
2007

2008

2009

Dec

2010

Evolución mensual do paro rexistrado Industria Pacto Lugo (2007-2010)
1.500
1.435

1.400

1.451

1.434

1.413
1.321

1.300

1.284
1.221

1.215

1.200

1.133

1.100

1.188

1.156

1.248

1.166

1.278

1.279

1.166

1.149

1.296

1.223

1.137

971

900

1.084

1.050

1.098
1.000

1.414
1.390

1.380

1.368

1.057986 1.060
979 1.028
938

963

994
899

930 866

800

867

889

865

860

849

Xull

Ago

830

909

913

Nov

Dec

861

700
600

Xan

Feb

Mar

Abr

Maio
2007

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Evolución mensual do paro rexistrado Construción Pacto de Lugo (2007 -2010)
3.000

2.545

2.500
2.368

2.347

2.361

2.248
2.077

2.150
2.000

2.256

2.196
1.991

1.785

1.743

2.351

2.083

2.034

1.874

1.819

2.122

2.086

1.857

1.873

1.974
1.629

1.500

1.443

1.167

1.204

1.176

1.164
1.000

2.253

2.107

1.148

1.107

1.198

1.090

1.191

1.004

1.177

1.297

1.183

1.167

1.126

911

925

952

921

972

Xun

Xull

Ago

Set

Out

1.044

1.120

500

Xan

Feb

Mar

Abr

Maio
2007

2008

2009

Nov

Dec

8.551

8.435

2010

Evolución mensual do paro rexistrado Servizos Pacto Lugo (2007-2010)
9.000
8.500

8.398

8.381

8.432

8.000

8.183

7.626

7.500
7.145

7.000

6.500

6.383
6.046

6.0006.076

7.971

7.510

7.293

8.158

7.021
6.655

5.395

5.000

6.453

6.368

5.839

5.679

5.500

5.792

5.757

5.491
5.153

5.727

5.337

5.318

5.126
4.932

5.081
4.951

7.728

7.726

7.478

7.411

7.054
6.693
6.352

6.162

6.160
5.921

7.757

7.550
7.168

5.005

4.891

4.500
4.000

Xan

Feb

Mar

Abr

Maio
2007

Xun

Xull

2008

Ago

2009

Set

Out

Nov

Dec

2010

Evolución mensual do paro rexistrado Sen Emprego Anterior Pacto Lugo (2007-2010)
2.000

1.967
1.875

1.800
1.758

1.715
1.670

1.836

1.813

1.985

1.780

1.727

1.715
1.651

1.671
1.632

1.600

1.678
1.551

1.544

1.664
1.609
1.566

1.565

1.545

1.519
1.466

1.400

1.200

1.000

Xan

Feb

Mar

Abr
2007

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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1.2.4. TRABALLADORES OCUPADOS
1.2.4.1.

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONOMICAS E OCUPACIONAIS

40

Comparativa na zona do Pacto de Lugo da % variación mensual do número de
contratos rexistrados: 2002 a 2009
10%

8,65%

5%

4,67%

4,18%

4,73%

3,84%

2,23%
0%

-0,04%

-0,22%
-1,16%

-2,25%

-5%

-2,86%
-4,94%

-10%
-11,71%
-13,55%

-15%
-20%

02-03

03-04

04-05

05-06

Pacto

Pacto sen Lugo

06-07

07-08

Provincia

Galicia

08-09

Contratos rexistrados por modalidade e sexo no Pacto de Lugo:
ano 2009
45.000
39.477

40.000
35.000
30.000

25.000
19.910
20.000

19.567

15.000
10.000

5.000

3.013

1.530

1.483

Homes

Mulleres

2.453

1.290

1.163

Homes

Mulleres

0
Total

Contratos iniciais. De duración indefinida

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Total

Homes

Mulleres

Contratos iniciais. Temporais ou de duración
determinada

Total

Conversións a indefinidos
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Porcentaxe de contratos rexistrados no Pacto de Lugo por sectores:
Decembro 2010
2,24%

4,45%

41

5,14%

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCIÓN
88,17%
SERVIZOS

TIPOS DE CONTRATOS REXISTRADOS NAS COMARCAS DO PACTO DE LUGO: ANO 2009
27.166

30.000

25.000
Contratos iniciais. De
duración indefinida
20.000

15.000

Contratos iniciais.
Temporais ou de duración
determinada

5.693

10.000

Conversións a indefinidos

930

53

125

337

461

3.343

270

375

560

38

1.668

54

333

39

42

48

59

1.452

1.897

5.000

0
OS ANCARES

A FONSAGRADA

LUGO

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

MEIRA

SARRIA

TERRA CHÁ
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Porcentaxe que representa cada Comarca no Pacto segundo o
número de contratos. Ano 2009
42

A ULLOA
2,47% OS ANCARES
3,47%

A FONSAGRADA
0,92%

TERRA CHÁ
14,44%
SARRIA
8,87%
MEIRA
1,45%
LUGO
68,38%

Comparativa do tipo da modalidade de contratos realizados: ano 2009

100%

4,33%

5,39%

90,19%

86,32%

5,46%

5,43%

Conversións a indefinidos

90%

80%
70%
60%
50%

87,84%

88,40%

Contratos iniciais. Temporais ou de
duración determinada

40%

30%

Contratos iniciais. De duración
indefinida

20%
10%
0%

5,48%
GALICIA

8,28%
PROVINCIA
DE LUGO

6,70%
PACTO DE
LUGO

6,17%
CONCELLO DE
LUGO

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Principais conclusión da análise da contratación no Pacto de Lugo:
 Drástico descenso do número de contratos no ano 2009 (-11,71%)
 Predominio absoluto dos contratos temporais (87,81% en decembro 2010)
 Maioría de contratos no sector servizos (88,17% en decembro 2010)
 Dous de cada tres contratos do Pacto de Lugo materialízanse na comarca de Lugo (68,38% no
ano 2009)
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1.2.1.1.5.- AFILIACIÓN
A continuación damos conta dos principais datos de afiliación, referidos a xuño do 2010,
dado que os datos a nivel de concellos se actualizan semestralmente sendo este o dato máis recente.
Primeiramente observamos a comparativa de altas laborais por sexos, onde a afiliación masculina e
sensiblemente superior.
Por sectores como vemos nas seguintes gráficas destaca o sector servizos, pero mostramos
as gráficas separadas por sectores, tanto do Concello de Lugo, do Pacto de Lugo e do Pacto sen Lugo
para ver como o peso das altas laborais presenta bastante diferenzas, aumentando o peso da
agricultura nas vilas en detrimento do sectores servizos. Así podemos ver como no Concello de Lugo
o sector servizos acada o 80% das altas laborais, mentres que na contorna do Pacto sen Lugo e do
50%.
Por réxime de afiliación o réxime xeral co 65,10% e o réxime de autónomos 35,50%
abranquen a maioría de afiliacións. En canto a evolución das afiliacións, a actual crise económica
está a pasar factura e os dous grandes grupos de afiliación perden afiliados nos tres últimos anos. A
destacar que polos cambios de réxime no 2008, agrupamos o réxime de autónomos e agraria para
poder facer máis representativa a comparativa. Neste escenario negativo, cómpre destacar o
paulatino incremento no réxime especial de empregados do fogar.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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1.2.2.1.2.- SINISTRALIDADE LABORAL
Ao longo dos anos a sinistralidade laboral é un problema de máxima preocupación e acción
de cara a conseguir unhas condicións de traballo óptimas. Os accidentes laborais ocasionan grandes
perdas económicas, cando non danos irreparables para os traballadores como nos accidentes graves,
chegando en casos á perda da propia vida.
A actual precariedade laboral, a baixa cualificación profesional dalgúns colectivos complica
en moitos casos os esforzos levados a cabos polas distintas administracións, e de modo internos cos
plans de riscos laborais e aplicación de normas de calidade cada vez máis asentadas no colectivo
empresarial.
A continuación analizaremos brevemente o comportamento da sinistralidade centrándonos
no Pacto de Lugo co último dato dispoñible para o ano 2009 e facendo unha evolución e comparativa
cos datos do resto da nosa contorna para tratar de sacar algunhas conclusións.
ACCIDENTES NAS
COMARCAS DO PACTO 2009

Os Ancares
A Fonsagrada
Lugo
Meira (sen Riotorto)
Sarria
Terra Chá (sen Muras)
A Ulloa
Total Pacto de Lugo
Total Provincia
Total Galicia

Total

93
40
1.766
34
204
358
39
2.534
3.854
39.517

GRAVIDADE
Leves

91
37
1.735
33
197
350
38
2.481
3.781
38.894

%

97,85%
92,50%
98,24%
97,06%
96,57%
97,77%
97,44%
97,91%
98,11%
98,42%

Graves

1
2
24
1
3
8
1
40
58
549

%

1,08%
5,00%
1,36%
2,94%
1,47%
2,23%
2,56%
1,58%
1,50%
1,39%

Mortais

1
1
7
0
4
0
0
13
15
74

%

1,08%
2,50%
0,40%
0,00%
1,96%
0,00%
0,00%
0,51%
0,39%
0,19%

Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Na táboa superior móstrase os accidentes producidos nas comarcas do Pacto de Lugo e a
comparativa coa contorna. Como podemos observar no peso porcentual os datos son moi similares e
como veremos a continuación a evolución nos últimos e bastante boa, aínda que no caso dos
accidentes graves e mortais o obxectivo ten que erradicalos.
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A continuación analizaremos a evolución dos accidentes laborais nos últimos anos.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE

Como podemos ver nas gráficas da evolución no Pacto e a súa contorna nos últimos anos o
número de accidentes descendeu se ben temos que tomar os datos con cautela pois a actual crise
económica tamén aumentou considerablemente o número de parados.
No caso dos accidentes graves dado que a mostra e pequena, as oscilacións son acusadas e
non nos permite sacar conclusións se ben e certo que no ano 2009 o Pacto de Lugo presenta o peor
datos no período analizado con 13 vítimas mortais.
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Por último na gráfica seguinte observamos o reparto da sinistralidade nas distintas comarcas
do Pacto de Lugo onde o reparte de accidentes laborais responde de maneira bastante lóxica ao
peso porcentual do resto de datos económicos, polo que non podemos falar dunha comarca que
teña un comportamento anómalo neste senso.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE
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DAFO

MATRIZ MERCADO LABORAL


D

Nos últimos tres anos (2008, 2009 e 2010) prodúcese un cambio de tendencia na
evolución das cifras de desemprego, inverténdose a tendencia positiva dos catro
exercicios anteriores; o mesmo sucede coas afiliacións e cos contratos.
 Índice de paro rexistrado feminino é superior ao masculino en todo o período
analizado, se ben as distancias acurtáronse e a diferenza e mínima actualmente pola
maior perda de empregos masculinos fronte aos femininos en gran medida polo
impacto do sector da construción, sector predominantemente masculino.
 Alta porcentaxe de parados rexistrados con formación académica ata certificado de
escolaridade (43,42% no 3º trimestre do 2010), representado máis da metade dos
parados de longa duración no terceiro trimestre de 2010.
 Elevada porcentaxe de contratación temporal (87,84% no 2009), que se centra
especialmente no Sector Servizos.(88,17% en decembro 2010)
 Tecido empresarial definido por un grande predominio da Microempresa sen
personalidade xurídica con ata 2 traballadores (81,43% no ano 2008) e vinculada ao
sector servizos (76% no ano 2008).
 Aumento moi importante do número de parados no sector da construción desde o ano
2007 cunha cifra maior do dobre, sendo este tipo de parados de difícil reintegración no
mercado laboral.
 número de empresas no sector industrial, representa unha porcentaxe baixa con
respecto ao total.




A











Impacto da crise económica nas cifras de desemprego, afiliacións e volume de
contratación.
Desaceleración do consumo.
Excluíndo o Concello de Lugo, a tendencia é ao descenso da poboación en idade de
traballar.
Descenso no retorno de emigrantes e na chegada de inmigrantes.
Baixo nivel de formación da man de obra.
Escasa vocación emprendedora.
Dificultade de acceso ao financiamento por parte do tecido empresarial.
Nula representatividade de afiliados na actividade de investigación e desenvolvemento,
co que isto pode supoñer de cara ao futuro desenvolvemento.
Proceso de deslocalización industrial.
No sector primario a falta de relevo xeracional dificulta a súa aposta pola innovación,
en detrimento da competitividade
Posible impacto negativo da actual crise económica provocando saídas da xente do
Pacto cara ao exterior.
Posible diminución de fondos europeos no ano 2013.
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Mellor comportamento das cifras de paro rexistrado no Pacto, que en Galicia, aínda
que a tendencia seguida é semellante.
Bo comportamento do paro feminino con respecto ao dato galego, aínda que segue a
haber máis mulleres paradas rexistradas que homes.
Nivel formativo das mulleres paradas é maior que o dos homes.
Descenso de afiliacións no Pacto no último exercicio, ten unha porcentaxe menor que
en Galicia.
Menor exposición ao sector da Construción con respecto ao dato galego.
Evolución positiva da contratación indefinida, por riba do dato galego.
Mercado laboral menos precario que en Galicia.
Escasa correlación entre a porcentaxe de parados do sector da agricultura e o seu
volume de afiliación.
Investimento realizado en cualificación da man de obra.
Existencia de solo industrial.
Excelente comportamento tanto do paro como da afiliación na actividade de CNAE
“Actividades Sanitarias, Veterinarias e de Servizos Sociais”.
A “Hostalaría” é o Comercio, actividades tradicionalmente vinculadas á temporalidade,
presentan bos cocientes de contratación indefinida.
A Industria de Produtos Alimentarios e Bebidas é a que presenta mellor cociente de
contratación indefinida.
Infraestrutura Institucional de apoio á innovación e emprendemento.
Decisión políticas e legais recentes para o fortalecemento do sistema I+D+i
A inmigración externa reforza en termos absolutos a perda de poboación, aínda que
en varias comarcas do Pacto incluso este dato é negativo.
O Concello de Lugo consegue gañar poboación nos últimos anos, potenciándose como
área de crecemento.
Mellor calidade de vida no rural con respecto aos núcleos urbanos.
Mellora continua das condicións de traballo cun descenso importante da sinistralidade
no ano 2009 que debería de repercutir na produtividade






0






Incidencia dos fondos europeos para o desenvolvemento.
Axudas da Administración á contratación e o fomento do autoemprego.
Políticas de igualdade e de iniciativas formais que contemplan a perspectiva de
xénero.
Novos nichos de emprego vinculados o sector da terceira idade, consecuencia do
avellentamento da poboación e da nova normativa en materia de dependencia.
Formación ocupacional.
Evolución positiva do número de afiliados no CNAE “Actividades Informáticas”
Evolución favorable dos tipos de xuro.
Impulsar e fomentar o asentamento de industrias transformadoras de produtos
primarios (agrogandeiros e forestais).
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1

DETERMINACIÓN DE RECURSOS INFRAUTILIZADOS, AREAS EMERXENTES, NOVOS XACEMENTOS DE
EMPREGO, TERCEIRO SECTOR, EMPRENDEMENTO E EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

3
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1.3.3. RECURSOS INFRAUTILIZADOS
Na actualidade moitas institucións e moitas empresas dispoñen dunha serie de recursos que
noutrora foron moi válidos, pero que agora mesmo gozan dun retiro funcional. Así podemos ver
como moitas institucións como Universidades ou Institutos de Formación Profesional dispoñen de
aulas de informática, de laboratorios, aulas de novas tecnoloxías, … e que noutros lugares ou noutras
institucións non moi afastadas están a facer un forte investimento para ter estes recursos ou que non
poden acceder a eles.
Vemos deste modo, como moitos dos recursos están desaproveitados nunhas
entidades e serían necesarios noutras, o que implica que teñan unha perda económica por ter que
adquirilos.
Nun ámbito máis xenérico, e dada a situación territorial do pacto, cunha orientación
bastante rural, excepto o núcleo da capital, cóntase con grande cantidade de recursos ociosos e
infrautilizados, que fai necesario dotar de persoas cun perfil técnico moi definido capaces de activar
estas economías. Podemos falar de recursos infrautilizados no sector do turismo rural, no sector
servizos - hostalaría, comercio, elaboración de produtos artesanais, agricultura ecolóxica e gandaría,
os recursos medio ambientais, sociais, medidas de dinamización da poboación.
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1.3.4. ÁREAS EMERXENTES
O mercado de traballo é un escenario cambiante e complexo, afectado en gran medida polas
diferentes estruturas socioeconómicas que condicionan a evolución das variables laborais locais.
A realización de estudos e informes que parten da análise dos ámbitos territoriais comarcais
buscan, fundamentalmente, obter unha análise máis focalizada, o que permite reflectir unha
información máis concreta á realidade local.
Isto serve de base de traballo para definir as prioridades da formación para o emprego de
desempregados na nosa comunidade autónoma, tratando de acadar unha programación de cursos
adaptada aos requirimentos do mercado de traballo.
A adaptación binomio emprego- formación constitúe un obxectivo fundamental de cara a
proporcionarlles aos desempregados cursos en especialidades que lles ofrezan unas maiores
probabilidades de acadar a súa inserción e/ ou reinserción laboral.
Así, con carácter xeral, podemos falar dunhas áreas emerxentes que serán claves no
desenvolvemento económico e grandes motores do emprego.
1. Servizos a vida diaria: servizos a domicilio, coidado dos nenos, novas tecnoloxías de
información e comunicación, axuda aos mozos en dificultade e inserción dos mozos no
mercado de traballo.
2. Servizos para a mellora da calidade de vida: mellora da vivenda, seguridade, transportes
colectivos locais, revalorización de espazos públicos urbanos e comercios de
proximidade, aproveitamento das enerxías e fomento das enerxías renovables.*
3. Servizos culturais e de ocio ( deporte): turismo, sector audiovisual, revalorización de
patrimonio cultural e desenvolvemento cultural local.
4. Servizos medioambientais: xestión de residuos, xestión de augas, protección e
mantemento de zonas naturais e control da contaminación e avance cara á sostibilidade
e o uso de enerxías limpas.*
* Os novos proxectos eólicos aprobados no concurso eólico dispoñen que nos Concellos do ámbito
do Pacto vanse crear 18 novos parques eólicos. O sector eólico presentase así como un dos sectores
de creación de emprego nun futuro a curto prazo, e suporá un grande impulso para o sector na
provincia e en Galicia en Xeral.

54

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.3.2.1.- SAÍDAS PROFESIONAIS COMARCAIS

Moitas son as oportunidades e potencialidades das comarcas que forman o Pacto,
entre elas podemos destacar:
 Elevada riqueza e diversidade do medio natural, con potencialidade de oferta
turística diversificada.
 A presenza de parques eólicos e a próxima construción de novos parques en virtude
do novo concurso eólico.
 O sector turístico encontrase vertebrado e ten experiencia de traballo
 Existen equipamentos de uso público: sendeiros, rutas, áreas recreativas, miradores,
patrimonio histórico-artístico, cultural, etnolóxico e lugares de interese arqueolóxico
e etnográfico.
 O territorio presenta aptitudes agroeconómicas favorables para introdución de
cultivos máis produtivos ou ampliación dos existentes
 Gran arraigo da actividade agroindustrial, pero con necesidades de modernización e
innovación de produto, proceso e xestión.
 Incorporación de imaxe de calidade natural aos produtos.
 Esforzo e diversidade de entidades, programas e recursos implicados no
desenvolvemento comarcal e local.

Para a realización de Saídas profesionais comarcais 2010 vaise partir do ámbito territorial da
comarca. O seguinte informe analizará os resultados de todos os grupos ocupacionais con
representación contractual significativa na comarca, seleccionando os que presentan mellores
resultados.
Para cada comarca das seguintes citadas enuméranse os 20 grupos ocupacionais con maior
número de contratos que ademais, cumpren co requisito mínimo de crecemento e ocupabilidade,
obtendo as ocupacións que presentan mellores perspectivas nos mercados laborais territoriais.
Esta análise non resulta concluínte, como toda análise meramente cuantitativa, aínda que si
pode resultar útil ao dar unha visión máis sintética do mercado de traballo.
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1.3.2.1.1.- COMARCA DE TERRA CHÁ ( Vilalba, Begonte,Abadín, A Pastoriza, Cospeito, Castro de Rei, Guitiriz, Xermade)
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Óptimas perspectivas:
- Asistentes domiciliarios.

Perspectivas Irregulares:
- Camareiros, “barmans” e asimilados.

- Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros.

- Peóns de obras públicas e mantemento de estradas,

- Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos.

presas e construcións similares.
-

Outros empregados no coidado de persoas e
asimilados( inclúe o celador de centro sanitario e/ou
padioleiro e coidador de discapacitados físicos,

Boas perspectivas:

psíquicos e sensoriais).

- Peóns do transporte e descargadores.
-

Traballadores

en

formigón

armado,

-

Traballadores cualificados por conta allea en hortas,
viveiros e xardíns.

enfuscadores, ferrallistas e asimilados.

- Operadores de máquinas para elaborar produtos de

- Condutores de maquinaria de movementos de

panadaría, repostaría, artigos de chocolate e

terras e equipos similares.

produtos a base de cereais.

- Peóns gandeiros.

- Operadores de maquinaria agrícola móbil.

- Secretarios administrativos e asimilados.

- Peóns de minaría

- Animadores comunitarios.

- Fontaneiros e instaladores de tubos.
-

Recepcionistas en establecementos distintos de
oficinas.

-

Montadores ensambladores de produtos de madeira
e de materiais similares.
- Operadores en instalación para a preparación de
minerais e rochas.
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1.3.2.1.2.- COMARCA DE SARRIA

( O Páramo, Sarria, Samos, Triacastela, O incio, Láncara, Paradela)
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Boas perspectivas:
-

Cociñeiros e outros preparadores de comidas.

-

Animadores comunitarios.

-

Outros empregados no coidado de persoas e asimilados ( inclúe o celador de centro sanitario
e /ou padioleiros e coidador de discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais.

-

Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial.

-

Profesores de ensino secundario.

-

Pintores, vernizadores, empapeladores e asimilados.

-

Encargado de sección dentro dun comercio e asimilados.

-

Soldadores e oxicortadores.

-

Empregados de oficina se servizos de produción.

Perspectivas Irregulares:
- Camareiros, “barmans” e asimilados
- Persoal de limpeza de oficinas, hoteis ( camareiras de piso) e outros establecementos similares.
- Traballadores do tratamento de madeira.
- Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares.
- Condutores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares.
- Mecánicos axustadores de vehículos de motor.
- Peóns gandeiros.
- Outros diversos profesionais do dereito.
- Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados anteriormente
(operador de máquinas contables).
- Taxistas e condutores de automóbiles e furgonetas.
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1.3.2.1.3.- COMARCA DE ANCARES ( Baralla, Becerreá, Navia de Suarna, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, As Nogais)
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Óptimas Perspectivas:

-Operadores de maquinaria agrícola

-

Perspectivas Irregulares:
- Peóns forestais.
-

Asistentes domiciliarios.

-

Condutores de autobuses.

-

Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros.

-

Operadores de equipos de radio e televisión e de
telecomunicacións.

Boas Perspectivas:
Peóns de obras públicas e mantemento de

-

Operadores de máquinas- ferramenta.

estradas, presas e construcións similares.

-

Guías e azafatas de terra.

- Enfermeiros.

-

Condutores de motocicletas e ciclomotores.

- Fisioterapeutas.

-

Animadores comunitarios.

- Peóns gandeiros.

-

Bañista- socorrista.

- Empregados para o coidado de nenos.

-

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns,

- Electricista de construción e asimilados.
- Traballadores de formigón armado,
enfuscadores, ferrallistas e asimilados.

quioscos e mercados.
-

Instaladores e reparadores de liñas eléctricas.
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1.3.2.1.4.- COMARCA DE MEIRA ( Meira, Ribeira de Piquín, Pol)
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Boas perspectivas:
Peóns de industrias manufactureiras.
-

Peóns gandeiros.

-

Empregados para o coidado de nenos.

-

Condutor de maquinaria de movementos de terras e equipos similares.

-

Operadores de maquinaria agrícola móbil.

-

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares.

-

Perspectivas Irregulares:
Camareiros, “barmans” e asimilados.

-

Cociñeiros e outros preparadores de comidas.

-

Asistentes domiciliarios.

-

Persoal de limpeza de oficinas,hoteis (camareiras de pisos e outros establecementos similares).

-

Peóns agrícolas.

-

Peóns forestais.

-

Operadores en instalación para preparación de minerais de rochas.

-

Médicos.

-

Animadores comunitarios.

-

Bañista- socorrista.

-

Electricista de construción e asimilados.

-

Enxeñeiros técnicos en especialidades agrícolas e forestais.

-

Profesionais de apoio das administración públicas de servizos sociais.

-

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados.
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1.3.2.1.5.- COMARCA DA ULLOA ( Antas de Ulla, Palas de Rei, Monterroso)

Boas Perspectivas:
Albaneis e canteiros.
-

Animadores comunitarios

-

Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros.

-

Traballadores conserveiros de froitas e verduras( este grupo inclúe, entre outros, os traballadores da
conxelación de alimentos e os procesadores de produtos conxelados).

-

Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados anteriormente( operador de
máquinas contables).

-

Asistentes domiciliarios.

-

Traballadores cualificados por conta allea en hortas, viveiros e xardíns.

-

Auxiliares de enfermaría hospitalaria.

Perspectivas Irregulares:
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis ( camareiras de piso) e outros establecementos similares.
-

Condutores de camións.

-

Operadores de máquinas para tratar o leite e elaborar produto lácteos e de xeadaría.

-

Outros traballadores das obras estruturais da construción( fai referencia a :apuntador de edificios,
demoledor de edificios,colaborador de prefabricados lixeiros( construción), colocador de pladur,
montador de estadas, montador de toldos, montador de cercados e valos metálicos, poceiro en redes de
saneamento, e traballador de construción a grandes alturas).

-

Outros diversos traballadores dos servizos de protección e seguridade ( fai referencia a : axente forestal,
axente de medio ambiente, garda de coutos de caza e/ ou pesca, garda de caza, garda pesca marítimo,
garda particular de campo, garda de rega, celador garda peiraos e técnico en protección civil).

-

Electricista de construción e asimilados.

-

Peóns gandeiros.

-

Peóns forestais.

-

Traballadores cualificados por conta allea en actividades avícolas.

-

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares.

-

Peóns de transporte e descargadores.

-

Empregados para o coidado de nenos.
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1.3.2.1.6.- COMARCA DA FONSAGRADA ( Fonsagrada, Baleira, Negueira de Muñiz)
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-

Boas Perspectivas:

-

Empregados para coidado de nenos.

-

Guía e azafatas de terra.

-

Asistentes domiciliarios.

-

Perspectivas Irregulares:

-

Condutores de maquinaria de movemento de terras e equipos similares.

-

Veterinarios.

-

Enxeñeiros técnicos en especialidades agrícolas e forestais.

-

Outros traballadores das obras estruturais da construción.

-

Traballadores do tratamento da madeira.

-

Peóns de pesca e da caza.

-

Diplomados en educación social.

-

Técnicos en enxeñaría civil.

-

Secretarios administrativos e asimilados.

-

Peóns agropecuarios.
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1.3.2.1.7.- COMARCA DE LUGO (Rábade,Outeiro de Rei,Castroverde, O corgo,Guntín, Portomarín, Friol)
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Óptimas perspectivas:
- Peóns forestais.
- Auxiliares administrativos con tarefas de atención ao
público ( axente xudicial e/ ou alguacil).
-

Boas Perspectivas:
Asistentes domiciliarios.
-

Empregados para o coidado de nenos

-

Gardas xurados e persoal de seguridade
privado.

Outros traballadores das obras estruturais de
construción
- Colocador de pladur,montador de estadas,montador
de toldos, montador de cercados e valos metálicos
- Poceiro en redes de saneamento, e traballador da

-

Operadores de maquinaria agrícola móbil

-

Profesores de ensino secundario.

-

Outros diversos traballadores de servizos
persoais( inclúe animador turístico)

construción a grandes alturas.
- Auxiliares de enfermaría de atención primaria.

-

Perspectivas Irregulares:
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de pisos) e outros establecementos similares.

-

Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presa e construcións similares.

-

Traballadores en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas e asimilados.

-

Veterinarios.

-

Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados anteriormente( operador de
máquinas contables).

-

Cortadores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares.

-

Secretarios administrativos e asimilados.

-

Instaladores e reparadores de liñas eléctricas.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.3.3.- NOVOS XACEMENTOS DE EMPREGO
O obxectivo deste apartado é analizar os diversos xacementos de emprego, cara aos cales
deberá encamiñarse o futuro laboral e da formación.
1.3.3.1.- SERVIZOS DA VIDA COTIÁ
1.1 Servizos a domicilio
Axudas burocráticas
Produción e reparto de comidas a domicilio
Reparto de mercadorías a domicilio
Acompañamento de persoas de idade ao exterior
Servizo de limpeza a domicilio
Atención a persoas de idade ou con discapacidades.

1.3 Axuda a mozos con dificultades
Axuda a mozos con problemas de fracaso escolar
Axuda a inserción laboral dos mozos
Axuda a los mozos con discapacidades
Atención a menores en situación de risco social
Prevención e reinserción da delincuencia xuvenil
Prevención e tratamento de drogadiccións.

1.2
Atención á infancia
Gardarías e centros preescolares
Outros centros de atención infantil
Atención infantil domiciliaria ( habitual u ocasional)
Servizos de garda fora do horario escolar
Servizos complementarios a escola ( comedor, transporte…)
Actividades extraescolares culturais e deportivas
Colonias ( escolares,deportivas, de verán)
Apoio a nenos con dificultades de aprendizaxe ( clases de
repaso…)
1.4. Mediación e asesoramento na resolución de conflitos
No ámbito familiar
No ámbito escolar
No ámbito laboral
No ámbito da vida cívica

1.5.Novas tecnoloxías da información e da comunicación
Equipos e servizos informáticos
Equipos e servizos de telecomunicación
Servizos de acceso a información ( Internet, redes, bases de datos)
Novas formas de distribución da TV ( cable, satélite)
Produción multimedia
Tele servizos ( a fogares, empresas, administracións públicas)
Servizos de apoio a actividades profesionais ( teletraballo…)
Comercio telemática
Servizos educativos e formación a distancia
Outras tele aplicacións no ámbito da administración pública, as empresas e os fogares
1.6.Prevención de Riscos Laborais
Servizos de información, investigación e prevención
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1.3.3.2.- SERVIZOS DE MELLORA DA CALIDADE DE VIDA

2.1.Mellora de aloxamentos
Rehabilitación e reparacións interiores de inmobles
Rehabilitación exterior de inmobles
Mantemento e vixilancia de inmobles

2.2.Servizos de seguridade
Vixilancia de lugares públicos
Vixilancia en transportes colectivos
Instalacións de seguridade en domicilios
Instalacións de seguridade en empresas
Instalacións de seguridade en lugares públicos
Tele vixilancia

2.3.Transportes colectivos locais
2.4.Revalorización de espazos urbanos
Mellora do confort técnico dos transportes públicos
Redefinición polifuncional dos espazos funcionais cara á
Mellora do acceso de persoas con discapacidades aos convivencialidade.
transportes públicos
Remodelación rehabilitación.
Creación de novas formas de organización do transporte Actuacións e recalificacións de oficios
colectivo urbano
Mantemento de los espazos públicos
Acompañamento a persoas dependentes
Mellora da Seguridade do transporte
Vixilancia de vehículos
Micro-transportes especializados
2.5. Comercio de proximidade
En zona rural adaptación aos cambios na compensación
da poboación
En zonas urbanas periféricas: introdución do comercio de
proximidade
como forma de revalorización e de
adaptación a novas formas de vida

2.6. Xestión da enerxía
Aforro enerxético nos edificios e vivendas
Asesoramento ao aforro enerxético das familias
Utilización de novas fontes de enerxía
As enerxías renovables: eólica, solar, térmica, fotovoltaica
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1.3.3.3.- SERVIZOS DE OCIO

3.1 Turismo
Turismo rural
Turismo cultural
Turismo de aventura
Turismo especializado ( rutas, circuítos)
Organización de actividades e acontecementos
Turismo de terceira idade

3.2 Audio- visual
Produción de películas
Distribución de películas
Producións de emisións de TV
Difusión de producións de TV
Televisión interactiva
Produción de vídeo- multimedia comerciais

3.3 Valorización do patrimonio cultural
Restauración ( demanda de artesáns cualificados)
Creación de centros culturais
Difusión da cultura

3.4 Desenvolvemento cultural local
Potenciación da cultura popular

3.5 Deporte
Xestión de clubs deportivos
Educación deportiva e deporte para a saúde
Deporte profesional e de espectáculo
Inserción social mediante o deporte

1.3.3.4.- SERVIZOS MEDIOAMBIENTAIS
4.1.Xestión de residuos
Recollida e tratamento selectivos de residuos
Recuperación e comercialización de materiais

4.2. Xestión da auga
Saneamento e mantemento das concas e dos cursos fluviais
Protección contra a contaminación das augas
Xestión de infraestruturas
Educación pública nos usos da auga
A auga como elemento de ocio

4.3 Protección e mantemento de zonas naturais
Control da degradación
Programas de parques naturais, reservas, creación de novas zonas protexidas, etc…
Programas de reforestación ou de reconstitución de terreos
Prevención e extinción de incendios forestais
Construción e conservación de infraestruturas
Educación ambiental
4.4 Control da contaminación e Xestión medioambiental
Aportación de bens e servizos para a redución da contaminación
Implantación de Tecnoloxías menos contaminantes
Tecnoloxía de aforro de recursos
Sistemas de xestión medioambiental
Estudos de impacto ambiental
Auditorías medio ambientais
Xestión de riscos ambientais
Sensibilización entre os cidadáns e as empresas
Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.3.4.- O TERCEIRO SECTOR: EMPRENDEMENTO E EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
A concreción científica da Economía Social ou Terceiro Sector Institucional, con criterios precisos
de delimitación, segue alimentando na actualidade interesantes debates, tanto na comunidade
académica como fóra desta.
Ao debate sobre a delimitación do “ territorio economía social” súmanse outros dous de carácter
nominativo:
-

Por un lado, esa mesma locución foi e segue sendo utilizada nas ciencias sociais con outro
significado, o de un enfoque metodolóxico.

-

Por outro lado, outras locucións refírense a realidades sociais afíns ou próximas, con maior
ou menor nivel de aceptación segundo os países e os campos científicos, casos das locucións
economía solidaria, sector non lucrativo, sector voluntario, terceiro sector, terceiro sector
social, sector solidario ou iniciativa social.

OS COMPOÑENTES DA ECONOMÍA SOCIAL

A economía social integra dous subsectores:
1. O subsector do mercado, integrado polas empresas con organización democrática e con
distribución de beneficios non vinculada o capital aportado polo socio.
Este Subsector estaría formado polas seguintes formas xurídicas:


Cooperativas



Sociedades Laborais



Sociedades Agrarias de Transformación



Empresas mercantís non financeiras controladas por axentes da economía
social



Cooperativas de crédito e sección de crédito das cooperativas.



Caixas de aforro



Mutualidade de seguros



Mutualidades de previsión social
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Inclúese neste apartado as Sociedades Cooperativas, e Sociedades Laborais, (tanto anónimas
como limitadas) que teñen como fin desenvolver unha actividade económica, empresarial,
encamiñada a satisfacer necesidades económicas dos seus asociados, entre outras a xeración de
emprego e a obtención de beneficios polos servizos prestados. Así diferénciase, dentro das empresas
de Economía social: Cooperativas, Sociedades Laborais e Centros especiais de emprego.
Os principais retos destas empresas radican en

ACTIVAS NO ANO 2009

manter

o

emprego

existente,

traballando

fundamentalmente no desenvolvemento do sector da
dependencia, no sector da infancia, no ámbito das
enerxías renovables
TERRA CHA
42 S. Coop.
24 S. Laborais

LUGO
58 S. Coop.
224 S. Laborais
A ULLOA
10 S. Coop.
5 S. Laborais

e produción de

biomasa.

Apúntase á educación e a formación como vector
estratéxico clave de futuro, tanto para manter a
MEIRA
5 S. Coop
A FONSAGRADA
7 S. Laborais
10 S. Coop.
1 S. Laboral

SARRIA
24 S. Coop.
59 S. Laborais

formación e potenciar a competitividade como para
formar a colectivos non cualificados que necesitan
novas habilidades.

ANCARERS
11 S. Coop.
11 S. Laborais

Dende os organismos con competencias na
materia estanse a impulsar este tipo de empresas,
podendo ser un importante avance cara á creación de
emprego. Reflítese no gráfico o número de empresas
de economía social que teñen o seu domicilio

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

nalgunha das Comarcas do ámbito do Pacto.

As empresas de Economía social están apostando por manter o emprego existente e traballando,
fundamentalmente en:
- Desenvolvemento do sector da Dependencia.
- Desenvolvemento do sector de 0-3 años, paliando a situación deficitaria e desigual que existe.
- Creación de tecido empresarial no sector das enerxías renovables e produción de biomasa.
- Educación e formación como vector estratéxico clave de futuro.
- Inversión en I+D+I, como factor de mellora da calidade e prosperidade de produtos e servizos.
Modernización das estruturas agro-alimentarias.
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Cooperativas: Entidades constituída por persoas ( Físicas o xurídicas) que se asocian para a
realización de actividades empresariais encamiñadas a satisfacer as súas necesidades e aspiracións
económicas e sociais, con estrutura e funcionamento democrático. Agrupadas por comarcas, no
ámbito do pacto contamos coas seguintes S. Coop.

Cooperativas activas nas comarcas do Pacto de Lugo. 31/12/ 2009

Os Ancares

11

A Fonsagrada

10

Lugo

58

Meira

5

Sarria

24

Terra Chá

42

A Ulloa

10

Cooperativas de traballo asociado: teñen como fin proporcionar aos seus asociados postos
de traballo, mediante o seu esforzo persoal e directo, a tempo parcial ou completo, a través da
organización en común, a produción de bens e servizos a terceiros.
Estas cooperativas son empresas que o fin é crear autoemprego dos socios que a constitúen
a través do que produza e venda ese proxecto empresarial.
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En canto as sociedades laborais, podemos dicir que tanto son sociedades anónimas (SA), como
sociedades limitadas (SL), onde o capital social é propiedade dos traballadores que prestan os seus
servizos nelas, retribuídos de forma persoal e directa, cunha relación laboral por tempo indefinido.

Os Ancares
A Fonsagrada
Lugo
Meira
Sarria
Terra Chá
A Ulloa

Total

Agricultura y pesca

11
1
224
7
59
24
5

4
0
3
0
2
3
0

Industria

1
0
21
0
11
7
1

Construción

2
0
19
1
14
3
1

Servizos

4
1
157
6
28
10
3

No consta

0
0
24
0
4
1
0
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As sociedades Agrarias de Transformación (SAT) son sociedades civís de finalidade
económico social en orde á produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas,
gandeiros, forestais , a realización de melloras no medio rural, promoción e desenvolvemento agrario
e a prestación de servizos comúns que serven á súa finalidade.
As SAT atópanse estendidas por case a totalidade do territorio de ámbito do pacto, inda que
en menor medida que as S. Coop. As zonas de maior actividade das SAT é nos Concellos con máis
actividade gandeira.
CONCELLOS DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO

Nº SATs REXISTRADAS

ABADÍN

2

ANTAS DE ULLA

1

BALEIRA

5

BARALLA

2

BECERREÁ

3

BEGONTE

1

CASTRO DE REI

32

CASTROVERDE

13

CERVANTES

1

CORGO, O

3

COSPEITO

22

FONSAGRADA, A

0

FRIOL

5

GUITIRIZ

4

GUNTÍN

7

INCIO, O

1

LÁNCARA

5

LUGO

9

MEIRA

2

MONTERROSO

7

NAVIA DE SUARNA

1

NEGUEIRA DE MUÑIZ

0

NOGAIS, AS

0

OUTEIRO DE REI

6

PALAS DE REI

6

PARADELA

4

PÁRAMO, O

3

PASTORIZA, A

12

PEDRAFITA DO CEBREIRO

0

POL

22

PORTOMARÍN

12

RÁBADE

0

RIBEIRA DE PIQUÍN

1

SAMOS

2

SARRIA

10

TRIACASTELA

0

VILALBA

9

XERMADE
TOTAL SAT NO AMBITO DO PACTO

6
219
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As Caixas de Aforro e Cooperativas de crédito son consideradas entidades de
carácter social, cunha función social orientada ao desenvolvemento tecnolóxico e industrial,
desenvolvemento da economía local,...
As cooperativas de crédito, co seu obxectivo de servir ás necesidades financeiras dos seus
socios e terceiros, maniféstanse a través das Caixas Rurais.
No ámbito do Pacto están moi asentadas este tipo de entidades de carácter social, como
podemos ver no gráfico seguinte.

Fonte: Elaboración Propia.
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Os Centros Especiais de Emprego, son centros de desenvolven unha actividade económica de
prestación de servizos ou produción e que teñen como principal característica a de xerar emprego para persoas
con algunha discapacidade, sendo estes centros a canle de integración deste colectivo no mercado laboral. No
ámbito do Pacto figuran os seguintes Centros especiais de emprego:

CENTRO

DIRECCIÓN

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo.

C/ Praza de Santo Domingo 6-8 2º Lugo

Cee Guerreiro Vázquez.

Vía Romana, Campa s/ n. Lugo

Cee ordenadores de aparcamentos, S.Coop.Lda.

Praza da Constitución s/ n Edf.Pol.Municipal Lugo

Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home Galicia

Monte Faro nº 2, Lugo

Gráficas Integrais Cogami, S.L.

R/ Luz, Fingoi

Marta Lastra. S.L.

Rúa Primavera,33, Baixo Lugo

Fonte: Elaboración Propia.
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2. O Subsector de non mercado, que integraría ás institucións privadas sen fins de lucro ao
servizo dos fogares.
Este subsector, estaría integrado polas seguintes formas xurídicas:


Asociacións e Fundacións:



Fundacións: persoa xurídica que nace cando se destina un conxunto de bens
á realización dun fin de interese xeral, configúrase como unha das expresións
de autonomía de vontade.

As fundacións rexeranse polo órgano de goberno establecido polo fundador, que ostentará a
súa representación e abranquerá todas as facultades que sexan necesarias para a realización dos fins
fundacionais.
O órgano de Goberno comporase, como mínimo de 3 membros e elixirá entre eles o
presidente, o secretario, a non ser que os estatutos dispoñan outra cousa.
Non obstante, os fundadores que sexan persoas físicas poderanse reservar con carácter
vitalicio o exercicio de todas as competencias asignadas aos órganos de goberno da fundación.
Directorio de Entidades de Iniciativa Social: estas entidades sen ánimo de lucro, forman parte das
entidades prestadoras de servizos sociais que colaboran coa Administración na xestión destes
servizos.
Entende como tales todas as persoas físicas ou xurídicas, legalmente recoñecidas, que sexan
titulares de centros ou desenvolvan programas encadrados nalgunha das áreas de actuación de
Servizos Sociais.
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1

MAPA DE RECURSOS ACTUAIS EN MATERIA DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO E AVALIACIÓN DA SÚA
EFICACIA E EFICIENCIA.

4
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1.4.2. MAPA DE RECURSOS EN POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO
O concepto de políticas activas de emprego nace en Europa, en resposta a unha bolsa de
desemprego estrutural, cada vez maior, formada por colectivos con dificultades sociais, culturais e
económicas que lles impedían o acceso ao mercado de traballo.
As políticas activas de emprego podémolas distinguir en dous tipos: activas e pasivas. Estas
últimas son fundamentalmente o pagamento dos subsidios aos parados, mentres que as activas son
fundamentalmente cursiños de formación para parados, formación continua e intermediación no
mercado laboral, é dicir, recoller ofertas de traballo e cruzalas coas demandas.
Podemos dicir entón que as políticas activas de emprego son o conxunto de servizos,
programas e medidas de orientación, emprego e formación que teñen por obxecto a mellora das
posibilidades de acceso ao mercado laboral dos desempregados, tanto por conta propia como allea e
a adaptación da formación dos traballadores, así como calquera outra destinada a fomentar o
espírito empresarial e a economía social. Podemos mencionar:
Informar e orientar cara á busca activa de emprego.
Desenvolver programas de formación profesional ocupacional e continua e cualificar para o
traballo.
Facilitar a práctica profesional.
Crear e fomentar o emprego, especialmente o estable e de calidade.
Fomentar o autoemprego, l economía social e o desenvolvemento das pequenas e medianas
empresas.
Promover a creación de actividades que xeren emprego.
Facilitar a mobilidade xeográfica.
Promover políticas destinadas a inserción laboral de persoas en situación ou risco de
exclusión social.
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1.4.2.1. OFICINAS DE EMPREGO.- SERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN
As oficinas de emprego son unidades de atención ao público responsables da xestión e execución
no ámbito das Políticas Activas de Emprego. Entendendo por Políticas Activas de Emprego o
conxunto de actuacións desenvolvidas nos ámbitos da orientación laboral, da mellora da
capacitación das persoas demandantes e traballadoras proporcionándolles formación e experiencia
profesional, e da intermediación entre ofertas e demandas; e todo iso para mellorar as posibilidades
de acceder ao emprego por parte das persoas desempregadas, ou adaptar e actualizar os
coñecementos e habilidades das persoas traballadoras que desexen mellorar o seu emprego. Están
distribuídas por todo o territorio da comunidade e ofrecen de forma gratuíta os seus servizos de:
busca e selección de persoal, inscrición de demandantes, información e comunicación de contratos,
formación profesional e ocupacional para desempregados e ocupados, información sobre as ofertas
de emprego.
Con carácter xeral os usuarios deberán dirixirse á Oficina de Emprego que lle corresponda de
acordo co distrito postal do seu domicilio.
O Servizo Público de Emprego de Galicia mantén a disposición das persoas usuarias unha serie de
puntos de información que, despregados pola xeografía galega, achegan e facilitan a comunicación
co Servizo Público de Emprego de Galicia, ao tempo que permiten a realización de certas xestións
relacionadas co mantemento da súa demanda sen necesidade de acudir a unha oficina de emprego.
A continuación ofrecémoslle unha listaxe das oficinas que radican no ámbito de actuación do Pacto:
OFICINAS

CONCELLOS QUE ABARCA

Becerreá
Avda. de Madrid, 50

Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais (As) e Pedrafita do Cebreiro

Lugo Norte
C/ Río Cabe 8-10

Lugo (códigos postais 27003 e 27004)

Lugo Sur
C/ Campos Novos, 9

Baleira, Begonte Castro de Rei, Castroverde, Corgo (O), Fonsagrada (A), Friol, Guntín, Lugo (resto de
códigos), Meira, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Pol, Portomarín, Rábade e Ribeira de Piquín

Sarria
Rúa Nova, 60

Incio (O), Láncara, Paradela, Páramo (O), Samos, Sarria e Triacastela

Vilalba
C/ Pintor López Guntín,11

Cospeito, Guitiriz, Vilalba e Xermade

Chantada (fóra do Pacto)
Rúa Ribeira Sacra, 3

Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei

Mondoñedo (fóra do Pacto)
C/ Os Remedios s/n

Abadín e Pastoriza

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

Ademais, o Servizo Público de Emprego de Galicia apóiase en entidades colaboradoras en
materia de orientación laboral e captación de ofertas de emprego, aproximando máis ao territorio e
ás particularidades de cada localización o desenvolvemento destes servizos.
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1.4.2.2. REDE DE TÉCNICOS DE EMPREGO
A Rede de Técnicos de Emprego de Galicia é unha infraestrutura de servizos impulsada pola
Consellería de Traballo e dependente da Dirección Xeral de Promoción do Emprego para a
implantación das políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas empresariais xeradoras de
novos postos de traballo no ámbito local.
No ámbito do Pacto, a administración local conta cos seguintes técnicos de emprego
TÉCNICOS DE EMPREGO

CONCELLOS
Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Begonte, Castro
de Rei, Castroverde, Cervantes, Corgo (O), Cospeito, Fonsagrada
(A), Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Navia
de Suarna, Nogais (As),Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela,
Páramo (O), Pastoriza (A), Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín,
Rábade, Samos, Sarria, Triacastela, Vilalba e Xermade.
Sen Técnico: Incio (O), Negueira de Muñiz e Ribeira de Piquín

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

1.4.2.3. ORIENTADORES LABORAIS
Á hora de buscar un traballo, case tan importante como a formación e a experiencia que
posuímos, é ter un método e unha información de “cómo buscar traballo”. Isto non garante que se
atope un posto, pero si é unha vantaxe respecto a quen o fai dunha maneira desorganizada.
O orientador laboral é quen pode ofrecer as persoas en situación de desemprego
ferramentas útiles para a busca de emprego.
No ámbito do pacto son varias as entidades que dispoñen deste servizo:
ASOC. PROM. INTEG. XITANA (LUGO)
ASOC. PROV. EMPR. CONSTRUC. (LUGO)
ASOCIACION DE CENTROS HOMOLOGADOS (LUGO)
ASOC. PROV. EMPR. CONST DE LUGO (SARRIA)
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED (LUGO)
CTO. DE INFORMACIÓN Á MULLER (LUGO)
FOREM GALICIA - CC.OO. – (LUGO)
FORMEGA (LUGO)
FUND. LABORAL DA CONSTRUCCION (LUGO)
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO-CAMPUS DE LUGO

CONCELLO DE A FONSAGRADA
CONCELLO DE BEGONTE
CONCELLO DE CASTROVERDE
CONCELLO DE CERVANTES
CONCELLO DE GUITIRIZ
CONCELLO DE GUNTIN DE PALLARES
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
CONCELLO PALAS DE REI
CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO
CONCELLO DE POL
CONCELLO DE PORTOMARÍN
CONCELLO DE RÁBADE
CONCELLO DE VILALBA
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1.4.2.4. PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO (E/O, C/O, O/E,)
Estes programas combinan o aprendizaxe dunha profesión ou oficio coa remuneración dos
participantes. Os coñecementos adquírense traballando na realización dalgunha obra ou servizo de
interese xeral para o territorio onde se leven a cabo. Distínguense:
Obradoiros de emprego: Son programas públicos de emprego-formación que teñen como finalidade
a inserción laboral dos desempregados de vintecinco ou máis anos de idade, mediante a súa
cualificación en alternancia coa práctica profesional en ocupacións ou actividades de utilidade
pública ou interese social.
Escolas obradoiro e casas de oficios: son programas públicos de emprego-formación que teñen
como finalidade a inserción laboral dos mozos e mozas, desempregados menores de vintecinco
anos, mediante a súa cualificación en alternancia coa práctica profesional en ocupacións ou
actividades de utilidade pública ou interese social.
Nesta ano 2010, no ámbito de actuación do Pacto, tiveron lugar os seguintes programas mixtos:
TIPO

NOME

ENTIDADE PROMOTORA

ESPECIALIDADES

INICIO

FIN

BENEFICIARIO
S

30-06-2010

29-06-2011

25

18-06-2009

17-06-2010

26

30-06-2009

29-06-2010

23

30-06-2009

29-06-2010

26

17-12-2009

16-12-2010

30

22-12-2009

21-12-2010

30

21-12-2009

20-12-2010

25

28-12-2009

27-12-2010

21

10-12-2009

09-12-2010

33

OBRADOIROS DE EMPREGO
Ramón Piñeiro IV
Río Ulla III

Concello de Láncara
Concello de Monterroso

Concello de Begonte

Concello de Begonte

Auga e Pedra II

Concello de Guitiriz

Terras da Ulloa

Concello de Palas de Rei

Interleite 2.0

USC. Aula de Produtos
lácteos. Lugo

Cospeito II

Concello de Cospeito

Escola Rural

Concello de Lugo

Vilalba

Concello de Vilalba

Abadín no camiño

Concello de Abadín

Ponte de Neira IV

Concellos O Corgo-Paramo

Castelo de Pambre
Mellora de servizos a
comunidade

Axuda no fogar
Albanelaría
Albanelaría
Xardinaría
Inst. elementos carpintaría
Asistencia sociosanitaria
Albanelaría
Enerxías Renovables
Asistencia Sociosanitaria
Albanelaría
Carpintaría metálica
Xardinaría
Redes e aplicacións web
Deseño gráfico multimedia
Elaboración de produtos
lácteos e contidos web
Albanelaría
Carpintaría de madeira
Albanelaría
Carpintaría de madeira
Xardinaría
Albanelaría
Carpintaría Madeira
Albanelaría
Pavimentación de azulexo

12/2010

20

Operacións de formigón

12/2010

24

Concello Palas de Rei

Enerxía renovables
Operacións de formigón
Asistencia sociosanitaria

12/2010

22

Concello de Folgoso Courel

Albanelaría

12/2010

18

12/2010

24

12/2010

18

A Gándara

Concello de Friol

San Xoán II

Concello de Antas de Ulla

Albanelaría
Carpintaría metálica
Asistencia sociosanitaria
Albanelaría
Xardinaría

Total Beneficiarios Programa Obradoiros de Emprego no ámbito do Pacto Territorial de Lugo

365
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TIPO

NOME

ENTIDADE PROMOTORA

INICIO

FIN

BENEFICIARIOS

ESCOLAS OBRADOIRO
Servizos a
comunidade
A memoria da cidade
Servizos a
Comunidade

Deputación Provincial.
INLUDES

Atención sociosanitaria

31-12-2008

29-12-2010

30

Concello de Lugo

Imaxe dixital
Restauración do
patrimonio
Xestión documental

17-12-2008

16-06-2010

33

Deputación Provincial.
INLUDES

Atención sociosanitaria

26

Total Beneficiarios Programas Escolas Obradoiro no ámbito do Pacto Territorial de Lugo
TIPO

NOME

89
INICIO

FIN

BENEFICIARIO
S

Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego de
Lugo

02/08/2010

01/02/2011

5

Cámara de Comercio de Lugo

29-12-2008

28-12-2010

12

Deputación Provincial de Lugo. INLUDES

15-12-2008

14-12-2010

5

Asociación Impulsora do pacto territorial de emprego de
Lugo

30-06-2008

29-06-2010

5

ENTIDADE PROMOTORA

UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO (UPD)
Pacto Lugo
Cámara dos oficios II
INLUDES
Asociación impulso
pacto territorial de
emprego de Lugo

Total traballadores en UPD no ámbito do Pacto Territorial de Lugo
Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

27
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1.4.2.5. CURSOS AFD 2010
Os antigos cursos do Plan FIP pasan agora a denominarse accións formativas dirixidas
prioritariamente aos traballadores/as desempregados (AFD).
As accións formativas para desempregados forman parte da Formación Profesional, na súa
vertente de F. P. ocupacional, dirixida ao colectivo que nese momento se encontra desempregado, e
cun obxectivo claro, a reinserción laboral da persoa.
As AFD son accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras
desempregados/as, nos que se pode aprender un oficio, especializarse dentro da profesión ou
ampliar coñecementos. Para o ano en curso programáronse as seguintes:
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Nos Concellos que non figuran no gráfico non tivo lugar ningunha acción formativa AFD no 2010.

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.2.6. CURSOS FSE. DESEMPREGADOS- 2010
Son accións formativas experimentais e complementarias das especialidades do ficheiro do
Servizo Público de Emprego Estatal dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras
desempregadas. No ámbito do Pacto e para o ano 2010, programáronse as seguintes:
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Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.2.7. CURSOS FSE OCUPADOS -2010
Dentro da Formación Profesional, atopamos tamén a formación profesional continua,
destinada ao colectivo de traballadores en activo, sendo o obxectivo a adquisición de maiores
competencias que lle permitan ao traballador unha actualización permanente no posto de traballo
que desempeña ou optar a outro, o que en definitiva se resume como un aumento de
empregabilidade.
Así podemos clasificar a formación continua como accións formativas para o emprego,
dirixidas prioritariamente a traballadores empregados, e orientados á mellora formativa. No ámbito
do Pacto, programáronse as seguintes para o ano en curso.
Especialidades FSE Ocupados no ámbito do pacto

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.1.8.-OUTROS PLANS / PROGRAMAS
A través dos mesmos contrátase traballadores desempregados dos concellos do ámbito do
pacto para a realización de obras de interese social ou utilidade pública ou para prestación de
servizos.
Teñen como finalidade principal o fomento do emprego mediante a experiencia laboral ou
ben proporcionar emprego a persoas en situación de desemprego e colectivos con dificultades de
inserción.
Dentro deste obxectivo podemos diferenciar entre programas de contratación allea ou
aqueles destinados á propia iniciativa laboral, con diversas opcións.
PROGRAMAS DIRIXIDOS A CONTRATACIÓN
Plan de inserción laboral e emprego social .- Piles..- (Concello de Lugo)
Programa Lugo, emprego activo (Concello de Lugo)
Programa Lugo contigo (Concello de Lugo)
Plans de igualdade para a eliminación da infrarrepresentación feminina e para a garantía e
mellora do dereito á conciliación da vida familiar e laboral en pemes.
 Plan Aurora de emprego feminino:
 ProgramaTecendo futuro
 Programa Muller porque si
 Programa Activa
 Programa Atalaia
 Programa Valora
 Programa Agromar
 Programa Concerta
Programas de cooperación coas entidades locais, universidades, e entidades sen ánimo de
lucro.
Programa de contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local
Programas de mantemento dos centros especiais de emprego
Programas de realización de accións de orientación, formación e inserción laboral dirixidos a
inmigrantes.
Programas de fomento do emprego de persoas con discapacidade
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PROGRAMAS DIRIXIDOS AO AUTOEMPREGO
Programas integrados de emprego
Programa de apoio ás iniciativas locais de emprego (I.L.E.S.)
Programa de promoción do emprego autónomo
Programa Re-emprende
Programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)
Programa de iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)
Incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares
de explotacións agrarias
Programa de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do
cooperativismo e consolidación das cooperativas e das sociedades laborais.
Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (E.I.L.)
PROGRAMAS PROVINCIAIS
A Deputación Provincial de Lugo, pon en marcha diversos programas encamiñados á formación,
emprego e novas tecnoloxías, como son:
a) Pacto Provincial Polo Emprego: Orientado á formación de 540 desempregados, de todos os
Concellos agás o de Lugo, e preferentemente colectivos con máis dificultades para atopar
traballo. A formación está relacionada cos novos xacementos de emprego que antes
mencionamos, como os servizos sociosanitarios, as novas tecnoloxías, turismo e o medio
ambiente.
b) Plan Lugo Emprega: A Deputación pretende a contratación de 711 desempregados por un
período de 6 meses nos distintos Concellos da Provincia de Lugo, en función da poboación de
cada un, para desempeñar distintos traballos, inda que fundamentalmente mantemento e
servizos públicos. O plan conta cunha dotación orzamentaria de 8 millóns de euros e
preténdese iniciar a principios de 2011.
c) Plan innova-TE: con este plan, a Deputación pon un marcha un servizo que permitirá aos
lucenses realizar todas as xestións coa administración a través da Internet no 2011. O Plan
require a incorporación de 20 profesionais do sector das TICs, inda que poderán ser máis,
permitindo crear novos postos de traballo no eido tecnolóxico.

92

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.4.1.9.-FORMACIÓN REGLADA NO AMBITO DO PACTO
Entendemos por Formación profesional todos os estudos e aprendizaxes encamiñados a
inserción, reinserción e actuación laboral, sendo o seu obxectivo principal o de aumentar e axeitar o
coñecemento e habilidades dos actuais e futuros traballadores ao longo da súa vida. Dentro da
Formación Profesional inclúese a F.P específica ou regrada, destinada, en principio, ao colectivo a
alumnos do sistema escolar que decide encamiñar os seus pasos cara o mundo laboral, sendo o
principal obxectivo a inserción laboral.
Formación profesional regrada: Ofrece unha especialización e coñecemento práctico respecto ó
mundo laboral. Organízase en ciclos formativos:
Ciclos formativos de grao medio: Cursando este ciclo obtense o Título de Técnico na materia
cursada.
Ciclos formativos de grao superior: Cursando este ciclo obtense o Título de Técnico Superior.
1.4.1.8.1.- CICLOS FORMATIVOS REXIME ORDINARIO 2010-11
Os recursos que pon a disposición o sistema educativo na zona de ámbito do pacto son os
seguintes:

Becerreá
CFEA Alta Montaña
Grao medio
CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural

Grao superior
CS01002 Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos

Castro de Rei
IES da Terra Chá, José Trapero Pardo
Grao medio
CMAGA02 Produción agropecuaria

Grao superior
CS01002 Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos

Lugo
IES A Piringalla
Grao medio
CM04001 Xestión administrativa
CM12003 Perrucaría
CMIFC01 Sistemas microinformáticas e redes

Grao superior
CS04001 Administración e finanzas
CS04002 Secretariado
CS12002 Estética
CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
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IES As Mercedes
Grao medio
CM06001 Comercio
CM16002 Electromecánica de vehículos
CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor
CMTMV01 Carrozaría

Grao superior
CS06002 Xestión comercial e márketing
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
CSTMV01 Automoción

IES Lucus Augusti
Grao medio
CM18002 Laboratorio

Grao superior
CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

IES Manuel Leiras Pulpeiro
Grao superior
CS13001 Industria alimentaria

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes
Grao superior
CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas

IES Politécnico de Lugo
Grao medio
CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
CMFME01 Mecanizado

Grao superior
CS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción
CS09001 Instalacións electrotécnicas
CS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos
CS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos
CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico
CS19009 Próteses dentais
CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
CSSSC01 Educación infantil

IES Sanxillao
Grao medio
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMHOT02 Servizos en restauración

Grao superior
CS11004 Restauración
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Monterroso
IES de Monterroso
Grao medio
CMIFC01 Sistemas microinformáticas e redes
95

Palas de Rei
IES de Palas de Rei
Grao medio
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Sarria
IES Gregorio Fernández
Grao medio
CM04001 Xestión administrativa
CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas
CMFME01 Mecanizado

Grao superior
CS04001 Administración e finanzas
CS17002 Mantemento de equipo industrial

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria
Grao medio
CM20001 Atención sociosanitaria

Vilalba
IES Lois Peña Novo
Grao medio
CM04001 Xestión administrativa
CM16002 Electromecánica de vehículos
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Grao superior
CS04001 Administración e finanzas
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
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1.4.1.8.2.- CICLOS FORMATIVOS REXIME PERSOAS ADULTAS 2010-11
Os recursos que pon a disposición o sistema de formación para adultos na zona de ámbito do
pacto son os seguintes:

Lugo
IES A Piringalla
Grao medio

ZM12002 Estética persoal decorativa
Módulos ofertados
CMAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CM0173 Anatomía e fisioloxía humanas básicas
CM0177 Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa
CM0179 Depilación mecánica e técnicas complementarias
CM0182 Escultura de unllas e estética de mans e pés
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0188 Maquillaxe
CM0195 Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética persoal
CM0199 Técnicas de hixiene facial e corporal

ZMIFC01 Sistemas microinformáticas e redes
Módulos ofertados
MP0223 Aplicacións ofimática
MP0228 Aplicacións web
MP0229 Formación e orientación laboral
MP0227 Servizos en rede
MP0224 Sistemas operativos en rede

ZM04001 Xestión administrativa
Módulos ofertados
CM0062 Aplicacións informáticas
CM0064 Contabilidade xeral e tesouraría
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0066 Principios de xestión administrativa pública
CM0067 Produtos e servizos financeiros e de seguros básicos
CM0068 Xestión administrativa de compravenda
CM0069 Xestión administrativa de persoal

Grao superior

ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
Módulos ofertados
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 de bases de datos
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ZS04001 Administración e finanzas
Módulos ofertados
CS0053 Administración pública
CS0054 Aplicacións informáticas e operatoria de teclados
CS0055 Auditoría
CS0057 Contabilidade e fiscalizade
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0064 Produtos e servizos financeiros e de seguros
CS0065 Proxecto empresarial
CS0066 Proxecto integrado
CS0068 Recursos humanos
CS0070 Xestión comercial e servizos de atención ao cliente
CS0071 Xestión de aprovisionamento
CS0073 Xestión financeira

ZS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas
Módulos ofertados
CS0303 Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE
CS0305 Deseño e realización de servizos de presentación en contornos gráficos
CS0311 Proxecto integrado
CS0315 Sistemas informáticos multiusuario e en rede

IES As Mercedes
Grao medio

ZM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e
produción de calor
Módulos ofertados
CM0269 Electrotecnia
CM0273 Instalacións de auga e gas
CM0393 Instalacións de produción de calor
CM0277 Instalacións frigoríficas
CM0271 Máquinas e equipos frigoríficos
CM0272 Seguridade na montaxe e no mantemento de equipos e instalación

IES Politécnico de Lugo
Grao medio

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Módulos ofertados
CM0FOL Formación e orientación laboral
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
CM0RET Relacións no equipo de traballo
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
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ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
Módulos ofertados
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
MP0055 Atención sanitaria inicial en situación de emerxencia
MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes
MP0062 Formación e orientación laboral
MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

Grao superior

ZS19003 Dietética
Módulos ofertados
CS0452 Dietoterapia
CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde
CS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria
CS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
CS0497 Proxecto integrado
CS0RCT Relacións no contorno de traballo

Sarria
IES Gregorio Fernández
Grao superior

ZS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos
Módulos ofertados
CSAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa
CS0172 Arquitectura de equipos e sistemas informáticos
CS0173 Calidade
CS0FOL Formación e orientación laboral
CS0RCT Relacións no contorno de traballo
CS0196 Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
CS0201 Sistemas de radio e televisión
CS0202 Sistemas de telefonía
CS0204 Sistemas operativos e linguaxes de programación
CS0205 Sistemas telemáticas

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.1.10.-ENSINANZAS UNIVERSITARIAS
No ámbito do Pacto de Lugo, e situado na capitalidade atópase o Campus Universitario de Lugo,
que vencellado a Universidade de Santiago de Compostela (USC), ofrece una serie de titulacións para
unha adecuada formación futura e posterior inserción no mercado laboral. Así, nas distintas
facultades ou escolas ofrécese:
FACULTADE DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS
 Diplomatura en Ciencias Empresariais
 Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas
 Grao en Administración e Dirección de Empresas
FACULTADE DE CIENCIAS
 Enxeñería Técnico Industrial, especialidade Química Industrial
 Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Licenciatura en Química, orientación: Química Agrícola
 Grao en Nutrición Humana e Dietética
FACULTADE DE HUMANIDADES
 Licenciatura en Filoloxía Hispánica
 Licenciatura en Humanidades
 Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural
 Grao en Lingua e Literatura Española
FACULTADE DE VETERINARIA
 Licenciatura en Veterinaria
 Grao en Veterinaria
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
 Enxeñaría Técnica Agrícola, especialidades mecanización e construcións; explotacións
agropecuarias; hortofruticultura e xardinaría; industrias agrarias e alimentarias
 Enxeñaría Técnica Forestal, especialidade explotacións forestais
 Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, especialidade transportes e servizos
 Enxeñaría Técnica en Topografía
 Enxeñaría Agrónoma
 Enxeñaría de Montes
 Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural
 Grao en Enxeñaría Civil.
 Grao en Enxeñaría das industrias agroalimentarias
 Grao en Enxeñaría de procesos químicos industriais
 Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía
 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
ESCOLA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
 Mestre especialidade en: Educación Física, Infantil,Primaria e Lingua estranxeira
 Grao en Mestre, especialidades en: Infantil e Primaria
CENTROS ADSCRITOS E VINCULADOS


Escola de Enfermaría
 Diplomatura en Enfermaría
 Grao en Enfermaría
 Escola Universitaria de Relacións Laborais
 Diplomatura en Relacións Laborais
 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Ademais de USC, en Lugo ten un centro a UNED, que oferta ensinanzas universitarias, a distancia, e en disciplinas moi
variadas.
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1.4.1.11.-EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL
As empresas de traballo temporal son aquelas que a súa actividade consiste en pór á
disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, traballadores contratados por ela. A
contratación de traballadores para cedelos temporalmente a outra empresa só é posible a través das
ETT autorizadas debidamente nos termos previstos na lei. Actualmente no ámbito do pacto
contamos coas seguintes empresas de traballo temporal (ETT) autorizadas:

EMPRESA

DIRECCIÓN

TELEFONO

ADECCO TT, S.A

Praza Fonte Dos Ranchos, 46,
27004 Lugo

982 21 31 70

ADER RECURSOS HUMANOS ETT, SA

Praza Santo Domingo, 3,
27001 Lugo

982 28 43 79

ALTA GESTIÓN EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL SA

Rúa Cidade De Vigo, 11,
27002 Lugo

902 46 48 50

BAMPIMOR ETT

Avda. da Coruña, 21
27003.- Lugo

902 40 50 60

FLEXIPLAN

Rúa Santo Grial, 103,
27003 Lugo

982 26 70 06

GALIEMPREGO EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL SL

Avenida Da Coruña, 439,
27003 Lugo

982 20 63 48

MANPOWER

Praza Santo Domingo, 5,
27001 Lugo

982 25 44 89

NORTEMPO DE EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL S.L

Avenida Da Coruña, 21,
27003 Lugo

982 25 14 29

RANDSTAD EMPLEO

Ronda da Muralla, 20
27001.- Lugo

982 25 47 68

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.1.12.-ORGANIZACIÓNS SINDICAIS
Os sindicatos, son unha organización democrática, integrada por traballadores en defensa e
promoción dos seus intereses sociais, económicos e profesionais relacionados coa súa actividade
laboral, respecto ao centro de produción ou ao empregador co que están relacionados
contractualmente.
Os sindicatos teñen como obxectivo principal o benestar dos seus membros, é dicir asegurar
condición dignas de seguridade e hixiene laboral e xerar mediante a unidade, a suficiente capacidade
de negociación como para establecer unha dinámica de diálogo social entre o empregador e os
traballadores.
No ámbito do Pacto de Lugo, contamos con diferentes formacións sindicais:
FORMACIÓN SINDICAL

SEDES

DIRECCIÓNS

Confederación Sindical de Comisións Obreiras
(CCOO)

Lugo

Ronda Muralla, 58.- 4º.- 27003.-

Confederación Intersindical Galega (CIG)

Lugo

Ronda Muralla, 58.- baixo.- 27003.-

Unión Xeral de Traballadores (UXT)

Lugo
Vilalba

Ronda Muralla, 58.- 1º.- 27003.Praza da Constitución, s/n.- 27800.-

Sindicato Labrego Galego (SLG)

Lugo
Meira
Vilalba

Rúa Miguel de Cervantes, 47.- 27002.Avda. Xeneralísimo .- 27240.C/ Cidade de Viveiro, 1.- 27800

Unións Agrarias (UPA)

Lugo
Becerreá
A Fonsagrada
Guitiriz
Meira
Monterroso
Sarria
Vilalba

Ronda da Muralla, 58.- 1º.- 27003
Rúa Carlos III, 3. 27640
Rúa de Burón, 12. 27100
Rúa Deputación, 1.- 27300.
Rúa Xeneralísimo, 19- 2º.- 27240
Rúa Benito Vázquez,22.- 27560.
Rúa Calvo Sotelo, 217.- 27600.
Praza constitución, s/n.- 27800.

Xóvenes Agricultores (XXAA) (ASAJA GALICIA)

Lugo
Sarria
Meira

Marqués de Ombreiro, 116.- 27004
Rúa Nova, 60.- 27600.
Rúa Xeneralísimo, 36-1º.- 27240.

ANPE Sindicato Independente

Lugo

Rúa San Roque, 94-98.-27002

CSI-CSPF: Central sindical independente e de
funcionarios

Lugo

Rúa do Teatro, 7-1º.- 27001.

USO: Unión Sindical Obreira

Lugo

Rúa Río Éo, 20.- 27003

SATSE: Sindicato de Enfermería

Lugo

Rúa Nova, 8.- 27001

STEG: Sindicato de traballadores e traballadoras
do ensino de Galicia

Lugo

C/ Bolaño Rivadeneira, 20-2ºB.- 27001

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.4.1.13.- ASOCIACIÓNS
Segundo o rexistro da Xunta de Galicia de Asociacións, atópanse trinta e seis tipos diferentes
de asociacións rexistradas nos concellos pertencentes ó Pacto, sumando o conxunto total de
asociacións preto de 3000.
Por tipoloxía estes serían os diferentes tipo de asociacións presentes no Pacto:
Tres asociacións de antigos alumnos, nove asociación culturais, dous asociación de caza e de medio
rural,oito asociación de peñas,unha asociación artística, dúas asociacións asistenciais , cincocentas sesenta
asociacións culturais, tres asociación socioculturais, seis asociación de consumidores, dúas asociacións de
emigrantes, catro asociación de estudantes, unha asociación de homosexuais, sete asociación de inmigrantes,
unha asociación de discapacitados, corenta e cinco asociación de mulleres, cento vinte sete asociación de país
de alumnos, unha asociación profesional, unha asociación do tempo libre, seiscentas oitenta e sete asociación
de veciños, dezaoito asociación deportivas, sesenta e sete asociación ecolóxica, tres naturistas unha educativa,
sete asociación recreativas, doce relixiosas, doce de xubilados e pensionistas, unha asociación xitana, vinte oito
asociación xuvenís, catro deportivas, unha de discapacitados, unha asociación de familia, oito federacións de
asociación e case dous mil de outros tipos.
A continuación representamos graficamente os principais tipos de asociacións que existen no Pacto de Lugo:

Fonte: elaboración propia a partir da base datos do Rexistro de asociacións da Xunta de Galicia.

Cómpre destacar que na agrupación de “Outras asociacións” aparecen rexistradas diversidade de
asociacións de diferentes ámbitos, tanto deportivos, como médicos, etc.
En canto a distribución xeográfica das asociacións, a capital lucense aglutina case a metade das
asociacións rexistradas.
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1.4.1.14.-GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Dende 1991, a Unión Europea, para descentralizar as políticas de desenvolvemento rural, de
xeito que o territorio rural deixe de ser un simple destinatario destas políticas para converterse en
protagonista do seu propio desenvolvemento, vén impulsando a metodoloxía LEADER (Ligazóns Entra
as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural)
En Galicia, nos períodos 1991-1994, 1994-1999 e 2000-2006, ademais de aplicarse os
programas das propias Iniciativas Comunitarias LEADER (LEADER, LEADER II e LEADER +), leváronse a
cabo outros programas coa mesma metodoloxía que, por ter distintas fontes de financiamento,
levaron distintos nomes, como PRODER, PRODER II ou AGADER, de xeito que no período 2000-2006
estivo cuberto todo o territorio rural galego con estes programas.
Na nova programación europea para o período 2007-2013, outorga a poboación rural,
constituída en grupos de desenvolvemento rural (GDR), un poder decisorio para elaborar e aplicar
unha estratexia de desenvolvemento de carácter multisectorial a partir do aproveitamento dos
recursos endóxenos do propio territorio mediante a aplicación de enfoques innovadores.
O programa LEADER de cada territorio deséñao e execútao un Grupo de Desenvolvemento
Rural (GDR). Trátase dunha asociación constituída por todas as entidades do ámbito económico,
social, cultural, veciñal, medioambiental ou profesional que desexen implicarse. Estas entidades
funcionan como calquera asociación sen fin de lucro e deben cumprir o principio de “portas abertas”
polo que están obrigadas a admitir calquera organización do seu territorio que desexe participar no
programa.
Os GDR son, polo tanto, entidades de natureza asociativa sen ánimo de lucro, integrados por
un conxunto equilibrado e representativo das institucións e dos axentes socioeconómicos do
territorio de actuación, responsables da elaboración e execución dun programa de desenvolvemento
rural (PDR).
Os PDR definirán unha estratexia de actuación orientada ao desenvolvemento endóxeno e
sostible do territorio no que se aplica, ao fortalecemento e diversificación do tecido empresarial e da
actividade económica, á fixación da poboación, á elevación das rendas e do benestar social dos seus
habitantes, así como a conservación do patrimonio natural e cultural.
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Así cada Grupo de Desenvolvemento Rural
elabora

unha

estratexia

de
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desenvolvemento

comarcal, segundo o seu ámbito de actuación. Nela
inclúense cales son as principais posibilidades,
oportunidades e necesidades do seu territorio do
punto de vista produtivo, económico, dotacional,
social etc.
Actualmente no territorio do ámbito do Pacto
de Lugo encóntranse varios GDR, que á súa vez
agrupan a unha serie de Concellos determinados.

GDR

DIRECCIÓN

GDR2: Asociación de Desenvolvemento
comarcal da Terra Chá

Rúa Carmiña Prieto Rouco s/n
27800.- Vilalba
Tel: 982 52 30 13

ABADIN, BEGONTE, CASTRO DE REI, COSPEITO,
GUITIRIZ, MURAS,(non pertence ao Pacto),
PASTORIZA (A), VILLALBA, XERMADE

GDR3: Asociación Montes e Vales

Avda. de Galicia, 36- 2º
27100.- A Fonsagrada
Tel: 982 34 03 67

BALEIRA, FONSAGRADA (A), MEIRA, NEGUEIRA
DE MUÑIZ, POL, PONTENOVA (A) (non pertence
ao Pacto), RIBEIRA DE PIQUIN, RIOTORTO (non
pertence ao Pacto)

GDR4: Asociación Terras de Lugo

Lg. Torres s/n. S.Miguel de Orbazai
(Antiga escola)
27297.- Lugo
Tel: 982 22 89 22

CASTROVERDE, CORGO (O), FRIOL, GUNTÍN,
LUGO, OUTEIRO DE REI, RABADE

GDR5: Asociación Desenvolvemento
Rural Ancares Courel

Rúa Bolaño Mendo, s/n
27640.- Becerreá
Tel: 982 36 08 24

BARALLA, BECERREA, CERVANTES, FOLGOSO DO
COUREL, NAVIA DE SUARNA, NOGAIS (AS),
PEDRAFITA DO CEBREIRO

GDR6: Asociación Os Sete Castros

Avda. da Merced, 2
27600.- Sarria

INCIO (O), LANCARA, PARADELA, PARAMO (O),
SAMOS, SARRIA, TRIACASTELA

GDR7: Asociación Miño-Ulla

Praza de España, 11
27500.- Chantada

ANTAS DE ULLA, MONTERROSO, PALAS DE REI,
PORTOMARIN (CARBALLEDO, CHANTADA,
TABOADA non están no Pacto)

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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DAFO

MAPA DE RECURSOS EN POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO
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Escaseza de Oficinas de Emprego e de recursos humanos nestas
Moita formación sen ter en conta a demanda do mercado laboral
Escasa participación dos demandantes de emprego
Escaso aproveitamento polos demandantes de emprego das novas tecnoloxías
Desánimo e rexeitamento do demandante de emprego cara a Oficina de Emprego
Falta de seguimento individualizado do demandante de emprego
Inestabilidade laboral dos Técnicos de Emprego e Orientadores Laborais
Duplicidade de actuacións de Organismos e técnicos
Escasa ou nula colaboración entre a oficina pública e as privadas
Abandono dos estudos nunha idade moi xove, -falta de formación de parte dos desempregadosFalta de coordinación entre a formación regrada e a formación ocupacional
Déficit de programas e formación cara os novos nichos laborais
Concentración da formación en determinadas épocas do ano
Baixo número de centros homologados no rural
Deficiencias da selección dos beneficiarios da determinadas accións formativas
Poucas especialidades formativas nos programas mixtos E.O / O.E / C.O
Falta de motivación para asistir as accións formativas por parte dos desempregados
Dificultades de mobilidade xeográfica
Pouca adaptación dalgúns programas formativos ao mercado laboral
Repetición sistemática das mesmas accións formativas
Desbordamento das oficinas de emprego e ETT
Inestabilidade laboral dos técnicos e orientadores polo seu condicionamento as subvencións
O Intrusismo profesional de AEDL
Duplicidade de actuacións co correspondente custo
Perda de especialidades da Formación Profesional
Risco de peche de centros de formación por falta de alumnos
Mercado laboral cada vez menos formado
Esgotamento dos fondos europeos
Dificultades para cubrir accións formativas sobre todo en pequenos concellos rurais
Incompatibilidade de horarios traballo/formación
Falta de formación regrada vinculada aos novos xacementos de emprego
Falta de formadores e centros homologados que impartan certas especialidades
Valoración positiva dos demandantes de emprego polas AAPP
Curriculum vivo, modificable e actualizable
Grandes bases de datos para as empresas
Inserción laboral rápida e directa.
Servizo de orientación laboral forte e con coñecemento da situación laboral
Necesario para Participación en programas públicos
Variedade na oferta formativa, tanto de FP como Universitaria
Ampla rede de ADL e Orientadores laborais
Importante número de entidades que imparten formación (sindicatos, concellos…)
Importante número de ETT prestando os seus servizos no ámbito do pacto, inda que todas na capital
Xestión personalizada de determinadas demandas de emprego
Gran demanda e boa disposición a formarse a través dos programas mixtos O.E/E.O
Posibilidade de complementar ensinanza obrigatoria nos OE/EO
Vinculación contractual nos programas mixtos e percepción de salario
Posibilidades das novas tecnoloxías como Redtrabaj@
Difusión da actividade dos ADL e orientadores laborais
Aproveitamento dos itinerarios formativos da educación regrada
Amplo abanico de estudos universitarios
Fomento do espírito emprendedor nas distintas etapas da formación
Especialidades formativas de interese de acordo co ámbito xeográfico
EO /OE como mellora da formación e incremento da empregabilidade
Incremento de acordos e colaboracións en materias de formación
Aproveitamento e impulso da actividade cooperativizada
Aproveitamento en xeral das TIC e da E-administración

105

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.4.1.15.-AVALIACIÓN DA EFICACIA E EFICIENCIA DAS POLITICAS DE EMPREGO
A meta final de toda actividade de formación ou capacitación é desenvolver as habilidades do
persoal, de modo que execute as súas funcións de forma eficiente e eficaz. A avaliación das
capacitacións debe ser o resultado de contrastar a competencia do persoal. Esta é unha tarefa
complexa, que debe de ir máis aló da aplicación do común cuestionario ou formulario, que reflite
soamente o grado de satisfacción ou rendemento dunha formación. Ademais, en moitas ocasións
estes formularios non chegan a realizarse dunha forma “correcta”.
Si ben a eficacia e a eficiencia das políticas de emprego deberían mostrarnos un avance nas
contratacións realizadas, estas sofren tamén o efecto da situación que estamos a vivir.
Na situación actual, distinta da de foi uns anos, non se trata de ter máis recursos, senón de
aplicalos e administralos ben. Os gastos deben de xestionarse dunha maneira máis eficiente, para
adaptalos mellor ao mercado laboral.
Así as novas tendencias parecen basearse en tres piares:
 A reforma das axudas dirixidas a desempregados que non atopen traballo
 A modificación da Formación profesional
 Iniciativas para conciliar a vida laboral e familiar
Aínda que tradicionalmente estas políticas estiveron moi orientadas á especialización no ámbito da
construción, xa que era a base económica, agora, ante un novo modelo produtivo é necesario
traspasar gran parte destes recursos cara a novos xacementos de emprego, como os sistemas de
transporte sostible, a economía verde, as tecnoloxías da información, os servizos sociais e de
conciliación, …
Os novos obxectivos estarían encamiñados a itinerarios personalizados de formación
para cada desempregado, para o que será necesario unha maior colaboración entre as
administracións encargadas da xestión destas políticas.
Na medida que as empresas e administracións incentiven ou obriguen aos seus
traballadores a mellorar a formación, se potencien as prácticas profesionais, se fomente a mediación
e se mellore a orientación laboral, se garante a transparencia de todas as medidas e programas
aplicados, se coordinen a totalidade de políticas de emprego; o conxunto de políticas de emprego
serán máis eficaces e máis eficientes, aumentando a calidade de servizos prestados aos cidadáns no
ámbito do emprego.
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1

5

AVALIACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS, COMUNICACIÓNS, MOVILIDADE DOS TRABALLADORES E OFERTA
DE SOLO INDUSTRIAL
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1.5.1.- PRINCIPAIS INFRAESTRUCTURAS
1.5.1.1.- HOSPITAIS NO AMBITO DO PACTO
Nome

Enderezo

C.P

Teléfono

Doutor Severo Ochoa s/n, Lugo

27004

982296000

Rúa Santiago s/n, Lugo

27004

982296000

Dr. Iglesias Otero, Lugo

27004

982222854

C/ Montevideo, 23 Lugo

27001

982284040

27260

982310002

Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA)
Barrio San Cibrao
Complexo Hospitalario Xeral-Calde

Hospital provincial San José

Policlínico Lucense S.A (Polusa)

Sanatorio Nosa Señora Ollos Grandes

Centro de Saúde mental e Psiquitría San Rafael
Estrada de Rozas-Abadín s/n Castro de Rei

1.5.1.2.- CENTROS PENITENCIARIOS NO ÁMBITO DO PACTO
Nome

Enderezo

C.P

Teléfono

Centro penitenciario Bonxe
Estrada A Veiga s/n Bonxe –Outeiro de Rei.27153

982393218

Estrada Vegadeo-Pontevedra, Monterroso.27071

982377043

Centro penitenciario de Monterroso

1.5.1.3.- ESTACIÓNS DE AUTOBUSES NO ÁMBITO DO PACTO
Estación

Enderezo

C.P

Teléfono

Praza Constitución, s/n

27003

982223985

R/ Matías López, s/n

27600

982530125

Campo da Ponte, s/n

27800

982330046

Estación de autobuses de Lugo

Estación de autobuses de Sarria

Estación de autobuses de Vilalba
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1.5.1.4.- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Galicia conta unha ampla rede viaria, con máis de 80 mil quilómetros de estradas que
comunican todos os puntos do país. As comunicacións condicionan o desenvolvemento económico
dunha zona, e aínda que se tende á mellora dos recursos en transporte precísase de máis fortes
investimentos para acadar os obxectivos.
As infraestruturas de transporte e comunicación desempeñan un papel clave para facer máis
accesibles os mercados de factores (bens, servizos, capital, recursos humanos) e os mercados finais
(usuarios, consumidores, demandantes). As boas comunicacións resultan da combinación de
infraestruturas e servizos, favorecen a competitividade do territorio reducindo os custos operativos e
de transación.
As principais estradas de comunicación son a autovía do
noroeste

( A 6) e a nacional VI, que percorren

diagonalmente a área en dirección noroeste-sudeste.
Asemade a N-634 supón o enlace coa cornixa cantábrica á
vez que permite o enlace con Santiago de Compostela e
coa provincia de Pontevedra, e a A-8 permitirá que a
comunicación coa costa lucense e o Principado de Asturias
sexa moito máis cómoda que pola N-640.
Estanse executando algúns tramos da futura
autovía que comunicará Lugo e Santiago de Compostela
(A-54 ) ademais da que vai a comunicar Ourense con Lugo
(A-56). E xa entrou en servizo os tramos da Autovía (A8) de
Vilalba a Begonte,

Abadín-Castromaior e Castromaior-

Touzas. Prevense que a principios de 2011 entre en servizo
o tramo pendente na Mariña e que na primavera do
mesmo ano este toda a Chaira conectada coa A-6.
A autovía que enlaza Vilalba con Ferrol (AG-64) xa está en servizo.
Outra das estratexias de dinamización que afectan ao ámbito do Pacto e que se establece no
Plan de reequilibrio Territorial de Galicia baséase na VAC (vía de alta capacidade) Nadela-SarriaMonforte; que será autovía no futuro, na estrada Baleira-Meira, na estrada Becerreá-Navia de
Suarna e na estrada A Fonsagrada-límite con Asturias como principais infraestruturas produtivas.

108

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.5.1.5.- INFRAESTRUCTURAS AÉREAS

Existe un pequeno aeródromo, o de
109

Rozas, no Concello de Castro de Rei, a 14 Km da
cidade de Lugo, e que por parte dalgunhas das
asociacións da provincia intentase darlle algún
uso, rehabilitáronse parte das súas instalacións
para poder acadar un nivel de uso satisfactorio.
Durante un corto período de tempo, a
pista lucense de Rozas foi utilizado por Iberia
para os seus voos civís, namentres o aeroporto
compostelán de Lavacolla non estaba operativo.
No seu día xa tivera a consideración de aeroporto de Galicia, pero a día de hoxe as súas
prestacións deixan moito que desexar, inda que en datas determinadas se celebren diversos eventos.
Se ben os aeroportos de referencia para o ámbito do Pacto son os de A Coruña e Santiago de
Compostela, este último é o que ofrece máis servizos e o de maior capacidade de conexión con
cidades españolas e estranxeiras.
A comunicación co aeroporto da Coruña faise, principalmente a través da A-6
Vai resultar esencial a comunicación por autovía con Santiago de Compostela (A-54) que vai
a significar un recorte no tempo de traslado.

1.5.1.6.- INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
En canto á rede ferroviaria, a liña Coruña-Monforte
confórmase

como

o

eixo

vertebrado

neste

tipo

de

infraestruturas. Coas estacións ou apeadeiros: Guitiriz, Parga,
Baamonde, Begonte, Rábade, Lugo, Laxosa, Pobra de san Xiao,
Céltigos, Sarria, Oural…
Actualmente estase a reformar as infraestruturas ferroviarias
en toda a Comunidade Autónoma Galega, e concretamente no
que afecta o territorio do Pacto, estase a executar obras en tramos entre Monforte e a Pobra de San
Xiao, adaptando as vías férreas para a chegada do Ave a Lugo.
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1.5.1.7.- REDE DE TELECOMUNICACIÓNS

As redes de telecomunicacións constitúen o principal piar das infraestruturas da sociedade
da información. O desenvolvemento na capacidade de ampliación destas infraestruturas serán un
factor clave para o desenvolvemento da nosa Comunidade. Galicia conta con varias Redes que
constitúen unha infraestrutura en telecomunicacións importante. As previsións son as de acadar que
a extensión da rede de cable acade a todos os concellos.
Dentro do ámbito do Pacto as dificultades para atopar unha boa calidade de servizo son
importantes e canto máis rural sexa o concello maiores dificultades teremos.
As diferenzas nos servizos prestados son considerables, a orografía coa que nos atopamos é un
hándicap máis á hora de poder competir cos produtos e servizos. Dentro do Pacto atopámonos co
campus da Universidade de Santiago de Compostela que pode ser un factor determinante á hora de
ir ampliando o uso destas novas Tecnoloxías.
As redes de telecomunicación aseguran o acceso á información de mercado e polo tanto a
suministradores e clientes, polo que pode ser un factor de atracción para as empresas, xa que lles
pode permitir implantarse de forma dispersa no territorio, pero sempre e cando lles garanta un
servizo con calidade.
Cada vez son tamén máis os Concellos que teñen establecida a administración electrónica nos
seus procedementos, e case a totalidade dos que forman o
territorio do Pacto teñen páxina web, de onde se poden
descargar formularios, instancias, etc, inda que non permitan
facer

as

xestións

telematicamente.

Actualmente

estase

ampliando a administración electrónica na totalidade dos
Concellos da Provincia a través dun programa de Deputación
Provincial, -Innova-TE, coa finalidade de situar a provincia de
Lugo como un territorio plenamente inserido na Sociedade da
Información, e en especial a poboación rural, onde a penetración
das novas tecnoloxías é tradicionalmente menor.
A estratexia global telecomunicacións en Galicia contempla un investimento por riba dos 260
millóns de euros para os próximos tres anos, en canto a ampliación de rede de banda ancha, rede da
TDT, redes WIMAX e outras alternativas.
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Un avance importante son as iniciativas encamiñadas a facilitar o acceso público a internet, a través
da banda ancha, que permita a todos os cidadáns, con independencia onde vivan poder conectarse.
Dentro deste marco ponse en marcha o plan Internet Rural, consistente en crear puntos de acceso
públicos a internet; os denominados telecentros, onde os usuarios poden acceder libremente a este
espazo e navegar por Internet, incluso cos seus propios ordenadores a través dunha rede
inalámbrica. Hoxe gozan de telecentro case a totalidade dos concellos do ámbito do Pacto.

DAFO

INFRAESTRUCTURAS

A matriz DAFO establece a análise da contorna (Ameazas e Oportunidades) e o diagnóstico (Fortalezas
e Debilidades). Sendo as Debilidades as situacións que expresan carencias de determinados recursos internos;
Ameazas as situacións externas que poñen en perigo os aproveitamentos dos recursos; Fortalezas, asociadas a
presenza de recursos internos e Oportunidades expresan circunstancias externas que poden ser aproveitadas.
O cruzamento da información así ordenada permite a elaboración dunha estratexia de desenvolvemento local.

D

A
F

O












Deficiencia en infraestruturas viarias, sobre todo na montaña
Orografía irregular sobre todo na zona de montaña
Escasa presenza das novas tecnoloxías (TIC)
Descoñecemento por parte da poboación de programas ou servizos implantados
Inexistencia de rede ferroviaria na maioría dos Concellos
Problemas de acceso a cobertura de banda ancha, a TDT e telefonía móbil.
Deficiente ordenación urbanística
Dispersión da poboación, que eleva o gasto en infraestruturas
Dificultade para o acceso ao transporte público en determinados territorios
Retraso na rede de alta velocidade











Limitacións económicas das entidades públicas
Despoboamento do rural, co conseguinte abandono de vivendas e terreos
Falta de Plans Xerais de Ordenación Municipal na maioría dos Concellos (PXOM)
Incerteza na execución dos investimentos planificados
Retraso no acceso as novas tecnoloxías (TIC)
Situación xeográfica estratéxica ao confluír varias vías de alta capacidade
Lugar de saída e entrada da Provincia e da Comunidade Autónoma
Riqueza de recursos enerxéticos, sobre todo o aproveitamento eólico
Próxima apertura dun novo hospital de referencia



Desenvolvemento, ampliación e mellora das infraestruturas:
 Novo Hospital de Lugo
 Autovías a Santiago e Ourense
 AVE a Lugo
 Autovía Nadela Sarria
Aposta definitiva polas enerxías renovables
Impulso de actividades de ocio e recreativas
Impulso do turismo de calidade
Aproveitamento das TIC e da implantación da E-administración.
Situación privilexiada: porta de Galicia







111

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.5.2.- OUTROS RECURSOS
1.5.2.1.- RECURSOS NO AMBITO DA TERCEIRA IDADE
Coa finalidade de procurar un maior benestar e calidade de vida aos cidadáns da zona do
Pacto Territorial, podemos contar cos seguintes recursos sociais

1.5.2.1.1.- REDE DE CENTROS RESIDENCIAIS
A rede de Centros Residenciais está formada por aqueles equipamentos ou
instalacións nos cales se presta atención directa a persoas maiores ou que pola súa situación precisen
destes centros. Dentro da categoría destes centros englóbanse:
Residencias: centros destinados a vivenda permanente e común nos cales se presta unha asistencia
integral e continuada ás persoas maiores.
Fogares Residenciais: son equipamentos cun máximo de 24 prazas que proporcionan con carácter
permanente unha atención integral nun ambiente personalizado aos maiores que no momento do seu
ingreso presentan unha situación de dependencia leve ou moderada.
Vivendas comunitarias: son os equipamentos de pequeno ou mediano tamaño destinados a albergar
en réxime de convivencia case familiar un número máximo de 12 persoas maiores preferentemente
cun alto grao de autovalemento.
Apartamentos tutelados: son un conxunto de vivendas independentes, agrupadas para a prestación
en común de servizos colectivos, e con capacidade para albergar a unha ou a dúas persoas cun alto
grao de autovalemento.
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No ámbito do pacto contamos cos seguintes recursos para atención dos maiores:
Localidade

PUB.
LOCAL

PRIVADAS

CON PRAZAS
CONCERTADAS

PROPIAS XUNTA
GALICIA

Castro de Rei

Centro

Titularidade/Xestión

Enderezo
Avd. Terra Chá
CP:27260
As Gándaras
CP:27295
R/ Curros Enríquez, s/n CP:27004
Carretera de Lugo, s/n
CP.27570 Antas de Ulla
Estrada de Santiago, s/n CP.27211
Estrada O Incio CP:27346
R/ Otero Besteiro
CP:27004
A Veiga, Pobra
CP:27360
C/ Luxilde, s/ n Pastoriza
C/ Igrexa, s/n Bretoña.- Pastoriza
Camino de Vilaboa s/n CP:27570.
Antas de Ulla
R/ Cereixal nº 4 CP:27695
Becerreá

Resid. Maiores Castro Ribeiras de Lea

Quavitae

Resid. Maiores As Gándaras

Xunta de Galicia

Resid. Maiores A Milagrosa

Xunta de Galicia

Antas de Ulla

Aptos.Tutelados de Antas de Ulla

Xunta de Galicia

Guntín
O Incio

Resid.Maiores San Salvador
Resid.O Incio
Gran Centro Residencial e
apartamentos tutelados Sanyres

Priv. c/ ánimo lucro
Priv. Iniciativa Social

Láncara

Residencia A Veiga

Priv. c/ ánimo de lucro

Pastoriza, A

Mini Residencia a Pastoriza
Apartamentos tutelados

Priv. Iniciativa Social

Antas de Ulla

Apartamentos tutelados

Fundación Valdegodos.
Titularidade Privada

Becerreá

Vivenda Comunitaria Fogar do
Cereixal

Titularidade Privada

Fonsagrada

Vivenda Comunitaria Burón
Vivenda Comunitaria As Rodas

Titularidade Privada

R/Puebla de Burón nº 23, CP:27112
R/ As Rodas s/n Fonsagrada

O Incio

Residencia 3ª Idade

Titularidade Privada

R/ O Incio CP:27346

Residencia Hermanitas de los
ancianos desamparados
Residencia “Nuestra Sra. Virgen dos
Ollos Grandes”

Titularidade Privada
( sen fin de lucro)

Lugo

Lugo

Priv. c/ ánimo de lucro

Vivenda com. Sor Angela de la Cruz

Titularidade Privada
(relixiosa)

Vivenda Comunitaria “ Agarimo”

Titularidade Privada

Vivenda Comunitaria” Miradoiro do
Aledar”

Titularidade Privada

Outeiro de Rei

Carlos IV Residencial

Titularidade Privada

Vilalba

Residencia de Persoas maiores de
Vilalba

Titularidade Fundación
Hospital- Asilo de Vilalba

R/ San Roque nº 54
CP:27002. Lugo
R/ Bispo Ona de Chave nº 13
CP:27002 Lugo
C/ Miguel de Cervantes, 563.- 2º.27003
R/Coutado nº22
CP:27003 Lugo
R/ Pena da Mula nº 3
CP:27294 Lugo
R/ Carretera de Madrid- A Coruña
Km.513,5
CP:27150 Outeiro de Rei
Avenida Plácido Peña nº 86 CP:27800
Vilalba

Fonsagrada

Pisos Tutelados

Titularidade Pública local

R/ Burón nº 17, CP:27100

Sarria

Residencia de Ancianos” Nuestra Sra.
Del Pilar”

Titularidade Pública Local

Avenida Hermanas García Vázquez s/
n CP:27600. Sarria

Lugo

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

Titularidade Privada
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1.5.2.1.2.- REDE DE CENTROS DE DÍA
A rede de Centros de día conforma un servizo especializado, un lugar destinado a
ofrecer atención asistencial, preventiva, social, sanitaria e rehabilitadora de persoas maiores, que
dada algunha enfermidade ou limitación socio-familiar vense na obriga de recibir axuda para poder
manter a súa autonomía e dependencia. Os usuarios acoden ao centro de día en horarios puntuais, e
logo retornan ao seu domicilio. No territorio do ámbito do pacto contamos cos seguintes centros de
día.

Centros de día do
Consorcio

Localidade

Centros día
municipais

Enderezo

Centro de día

40

Urbanización as Pedreiras, s/n.- 27730

Begonte

Centro de día

30

Rúa da Praza, 2 .- 27370.- Baamonde

Lugo

Centro de día As Gándaras

20

Calzada das Gándaras, 355

O Corgo

Centro de día

35

Estrada N-VI s/n .- 27163

CD Antonio Gandoy

73

Carril das Hortas, s/n .- 27002

CD Guitiriz

12

C/ Amizade, 14.- 27300

Monterroso

CD Monterroso

20

C/ Maestro López Losada, 27650

Palas de Rei

CD Palas de Rei

20

Rúa do Muiño, s/n 27200

CD Samos
(vivendas comunitarias)

22

Avda. Compostela s/n, 27620

A
Fonsagrada

CD Burón

19

Pobra de Burón, 27.- 27112

Láncara

CD A Veiga

40

C/ Río Neira, s/n 27360

Lugo

CD Abrite

93

C/ San Eufrasio, 7.- 27003

Lugo

CD Alalás

60

C/ Rof Codina, 37-39.- 27003

Lugo

CD Arroupar

50

Rúa da Pomba, 7.- 27003

Lugo

CD Sanyres

60

C/ Escultor Otero Besteiro, 1.- 27004

Lugo
Guitiriz

CD Alume

50
15

C/ Nicomedes Pastor Díaz, 6-8.- 27002
C/ Amizade, 27300.

CD Alceime e outras demencias
neurodexenarativas

40

C/ Juana la Loca, 27, 27003

Outeiro de
Rei

CD Carlos IV

50

Carretera N-VI, km 513. 27150

Lugo

CD Cruz Roja

37

C/ Cidade de Viveiro, 16.- 27003

Guitiriz

Samos

Centros de dia Privados

Prazas

Abadín

Lugo

Lugo

Iniciativa
Social

Centro

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

Nas previsións da Deputación Provincial, para o 2011, está a construción dunha
decena de residencias de terceira idade con centro de día en outros tantos Concellos da
Provincia. De seguro algún destas Residencias e Centros de Día radicar á no territorio do
ámbito de actuación do Pacto.
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1.5.2.2.- RECURSOS NO AMBITO DOS MENORES

1.5.2.2.1.- CENTROS DE MENORES
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Os centros de menores son equipamentos especializados, deseñados para dar unha atención
temporal e con carácter de urxencia a nenos e adolescentes que a precisen por algún motivo.
Realizan tratamentos de rehabilitación, reeducación e reinserción social mediante terapias
psicolóxicas, formativas e ocupacionais, aplicando unha participación activa dos usuarios, co obxecto
de promover e facilitar a súa incorporación á sociedade. No ámbito do pacto figuran os seguintes:
Concello
Cospeito
Lugo
Lugo

Centro
Casa da familia de Muimenta
(iniciativa social)
Fogar Madre Encarnación
(entidade relixiosa)
Centro de Menores N. S. de la Caridad
del Buen Pastor
(Xunta de Galicia)

Prazas

Enderezo

8

Cimadevila, 11.- 27377

15

R/ Músico Falla, 16.- 27004

22

C/ Pontevedra, 25.- 27004
Ronda do Carmen, 9- 6ºB.- 27004
Rúa Amendoeira, 25- 3º.- 27002

Lugo

Casa da Familia Fogares Lar

Lugo

Casa familia Dignidad

12

C/ Perpetuo Socorro, 44.-27003

Monterroso

Miniresidencia Niño Jesús

15

Praza Madre Teresa de Jesús, 9.27560

Rábade

Centro Menores S. Anxo da Garda
(Xunta de Galicia)

32

Estrada de Portugal, 157.- 27370

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia

1.5.2.2.2.- CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA
A rede de Centros de Atención a infancia clasifícanse en: escolas infantís (0-3 anos), Puntos
de atención á infancia (PAI) e espazos infantís e outros servizos complementarios
1.5.2.2.2.1.- Escolas infantís
Defínense como aqueles equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, dirixidos
ó sector infantil da poboación de ata 3 anos de idade, que teñen por obxecto o desenvolvemento
armórico e integral dos nenos/as realizando ademais unha importante labor de apoio á función
educativa propia da familia a vez que facilitan o acceso dos país ó mundo laboral.
As escolas infantís 0- 3 anos prestarán atención e coidado continuado ós nenos/as de entre 3 meses
e 3 anos de idade.
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A finalidade prioritaria das escolas infantís 0-3 anos é desenvolver a atención educativa e asistencial
establecida para este tramo de idade.
No ámbito do Pacto, atopamos as seguintes escolas infantís:
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CONCELLO

ESCOLA

ENDEREZO

Escola Paradai( Pública)

R/ Narciso Peinado s/ n

Nosa Señora Sagrado Corazón( Milagrosa)
( Pública)

R/ Curros Enriquez nº 34

Serra de Outes( Entidade Municipal)

R/ Serra de Outes s/n

Caixa Galicia Lugo ( Entidade C.Galicia)

R/Polígono Sagrado Corazón s/n

Bambán ( Entidade Privada)

R/ Estrada da Granxa nº 26 Baixo

Barrio Sésamo I ( Entidade Privada)

R/ Serra Gañidoira nº 41

Barrio Sésamo II ( Entidade Privada)

R/Avda.de Magoi nº 118

Barrio Sésamo III ( Entidade Privada)

R/ Agro da Torna nº 13

Barrio Sésamo IV ( Entidade Privada)

R/Clérigos nº 27

Buxaina ( Entidade Privada)

R/ Ramón Montenegro nº 30,
Baixo

Coke( Entidade Privada)

R/ Rof Codina nº 46 Baixo

Chiquis ( Entidade Privada)

R/ Ramón Misioné nº 10-12

Duendes ( Entidade Privada)

Avda. das Fontiñas nº 23 Baixo

Magoi ( Entidade Privada)

R/ Marina Española, esq.
Armórica nº 41

La Muralla ( Entidade Privada)

R/Rúa Nova nº 122

Quicos ( Entidade Privada)

R/ Yañez Rebolo, nº 75 Baixo

Golfiños ( Entidade Privada)

R/ Doña Urraca nº 67 Baixo

Peques ( Entidade Privada)

R/ Alfonso X el Sabio nº 15

Escola I. de Becerreá ( Entidade Municipal)

R/ Valgamarín nº 25

Castro de Rei

Escola I. Castro de Rei. ( Entidade Municipal)

R/ Odón Fdez Lavandeira s/n

Monterroso

Escola I. de Monterroso ( Entidade Municipal)

R/ Miguel Olivas Soto nº 4

Palas de Rei

Escola I. Palas de Rei ( Entidade Municipal)

Casa da Cultura

Pumuky ( Sarria) ( Iniciativa Social)

R/ Do Porvir nº 14

Bugs- Bunny ( Sarria)( Iniciativa Social)

R/ Fiz Vergara Vilariño Portal III

Escola I. Vilalba ( Entidade Municipal)

R/Novo Cazón nº 37

Lugo

Becerreá

Sarria
Vilalba

Fonte: Xunta de Galicia. Elaboración propia
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1.5.2.2.2.2.- Puntos de Atención á Infancia (PAI)
Son centros de carácter diúrno e titularidade municipal, encadrados nos servizos sociais
especializados nos concellos, que teñen como finalidade prestar unha atención de apoio a pais,
titores ou gardadores dos nenos/as de entre 3 meses e 3 anos cando concorran situacións ou
circunstancias que lles impidan o seu coidado. Ademais poderán atender aqueles casos que
respondan a necesidades puntuais.
O obxectivo destes puntos é a prestación dunha atención asistencial en concellos que por
baixa poboación infantil ou outras circunstancias económicas-sociais, precisan prazas para a atención
do colectivo de nenos/as entre 0 e 3 anos pero non precisan crear escolas infantís 0-3. Entendida a
súa concepción como instrumento de desenvolvemento rural autorízanse, analizadas as condicións
anteriores, en concellos con menos de 5000 habitantes. En concellos con maior poboación a
autorización estará vinculada a necesidade de novas prazas asistenciais. No ámbito do pacto existen
os seguintes PAI.
CONCELLO

PAI

ENDEREZO

PRAZAS

Abadín

PAI de Abadín

Carretera de Fanoi, s/ n

20 prazas

Antas de Ulla

PAI de Antas de Ulla

Miguel Ángel Blanco s/ n

20 prazas

A Pastoriza

PAI de A Pastoriza

Praza de Galicia nº 4

15 prazas

Guitiriz

PAI de Guitiriz

Rúa do Fontá nº 4

20 prazas

Meira

PAI de Meira

Praza do Concello s/n

20 prazas

Pol

PAI de Pol

Bloque Vivendas Grupo Escolar Avda.
Río Azumera nº 52

20 prazas

1.5.2.2.2.3.- Espazos infantís
Son aqueles establecementos que prestan un servizo diúrno non continuado a nenos/as de 2
a 8 anos, cunha estancia dos nenos/as inferior a 15 horas semanas. Estes establecementos teñen
unha finalidade asistencial e caracterízanse pola flexibilidade na programación das súas actividades,
horarios e organización, de acordo coas necesidades dos nenos/as e familias. Non entran nesta
categoría as ludotecas e os centro de ocio infantil regulados en normas específicas.
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1.5.2.2.2.4.- Servizos complementarios
Defínense como aquelas prestacións dirixidas a atención e coidado ( garda e custodia) dos
nenos/as de entre 0- 12 anos, que teñen como finalidade dar apoio ás familias no coidado dos
nenos/as. Establécense os seguintes tipos de servizos complementarios:
Servizos complementarios de atención e coidado dentro e fora da xornada ordinaria do centro
(servizo diúrno e nocturno)
Servizo complementario de comedor: consiste na alimentación, atención e coidado dos nenos/as
entre 0 e 12 anos durante o tempo desta prestación. Ten como finalidade apoiar os país, titores ou
gardadores de feito cando concorran circunstancias co fagan preciso, especialmente aqueles
vinculadas a conciliación da vida familiar e laboral.

1.5.2.3.- RECURSOS PARA A CONCILIACIÓN E IGUALDADE
Conseguir a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres foi un proceso difícil
e de traballo de moitos colectivos, e inda que non vivimos nunha sociedade igualitaria, para axudar a
esa igualdade real, dende o ámbito público puxéronse en marcha iniciativas de discriminación
positiva cara as mulleres e para potenciar activamente a igualdade.

1.5.2.3.1.- CENTROS E PUNTOS DE INFORMACIÓN A MULLER (CIM) (PIM)
Os Centros de Información ás Mulleres (CIM) son un servizo público e gratuíto de ámbito
local que atende as demandas individuais ou grupos das mulleres garantindo os principios de
confidencialidade, anonimato e privacidade, prestando servizos de información e asistencia en:
Recursos sociais, Asesoramento xurídico, Atención psicolóxica, Orientación laboral e formativa e
Violencia de xénero. Os Puntos de Información á Muller (PIM) buscan solucionar as carencias de
servizos ás mulleres que se dan en moitas zonas de Galicia, onde non se pode acceder a
determinadas informacións, asesoramentos ou servizos por non dispoñer dun CIM.
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No ámbito do pacto, contan con centros de información á muller (CIM) os Concellos de:
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CIM

Dirección

Teléfono contacto

CIM de Lugo

Avda. da Coruña, 212.- 27003

982 20 63 36

CIM de Palas de Rei

Bernardino Pardo Ouro, s/n.- 27200

982 38 00 03

CIM de Sarria

Rúa Matías López, 33.- 27600

982 53 50 61

CIM de Vilalba

Praza da Constitución, 1.- 27800

982 52 30 32

Fonte: http://igualdade.xunta.es/

1.5.2.3.2.- OS BANCOS DE TEMPO (BDT)
Os bancos de tempo municipais son un sistema de intercambio destinado a subministrar
servizos e/ou coñecementos nos que o valor de cambio é o tempo e a unidade de medida á hora.
Teñen por finalidade favorecer ás persoas a conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral. Están
abertos tanto a homes como mulleres, e pensados tanto para o urbano como para o rural. Os bancos
do tempo son xestionados polos concellos, e a súa admisión implica a aceptación dunhas normas de
intercambio.
A dinámica de funcionamento é sinxela, unha
persoa ofrece unhas horas de tempo ofrecendo un servizo
que pode dar, e a cambio, pode pedir tempo doutra ou
doutras persoas para algunha das súas necesidades.
Actualmente

no

ámbito

do

pacto

están

funcionando dous Bancos do Tempo, en Lugo, Guitiriz e en
Xermade, inda que se prevé que proximamente haberá
máis inclusións.
Fonte: http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/portada/bancos-do-tempo

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

1.5.2.4.- RECURSOS MEDIOAMBIENTAIS

O territorio do Pacto Territorial de Emprego de Lugo, é unha fonte de riqueza
medioambiental, e que debe de converterse nun aspecto fundamental que contribúa ao
desenvolvemento económico deste.
Consideramos importante facer un percorrido polo ámbito do territorio do Pacto, tendo en
conta a diversidade e riqueza medioambiental que presenta o devandito territorio.
É evidente que existe unha oportunidade de desenvolvemento ao arredor da posta en valor
dos recursos medio ambientais dos territorios rurais, tanto a nivel de fixación de poboación, como
explotación de recursos, potenciando a riqueza natural e paisaxística destes. Dentro do ámbito do
pacto contamos con un número importante de recursos medio ambientais:
1.5.2.4.1.- RESERVAS DA BIOSFERA
As Reservas da Biosfera son áreas xeográficas representativas dos
diferentes hábitats do planeta, ecosistemas non alterados pola
acción do ser humano, nas cales habitan especies representativas da
biodiversidade nacional ameazadas ou en perigo de extinción. As
reservas da Biosfera teñen como finalidade o converterse en
modelos de cómo debéramos convivir coa natureza.

No territorio do Pacto constitúese as seguintes reservas da biosfera:
1.5.2.4.1.1.- Reserva da Biosfera “Terras do Miño”.
A Reserva de Terras do Miño situada na conca alta do río Miño,
foi declarada no 2002. Inclúe 26 concellos, os de Ourol, Valadouro,
Muras, Alfoz, Mondoñedo, Abadín, Xermade, Vilalba, A Pastoriza,
Riotorto, Guitiriz, Cospeito, Meira, Begonte, Rábade, Castro de Rei,
Outeiro de Rei, Pol, Lugo, Friol, Castroverde, Guntín, O Corgo, Baralla, O
Páramo y Láncara, Gozan ase mesmo de varias zonas de protección de
lugares de interese comunitario (LIC). A súa xestión corresponde a
Deputación Provincial.
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1.5.2.4.1.2.- Reserva da Biosfera “Ancares de Lugo”.
Os montes dos Concello de Cervantes e Navia de
Suarna, e parte dos de Becerreá forman a Reserva da
Biosfera dos Ancares, declarada a finais do 2006 e
xestionada pola Deputación Provincial. Esta reserva
cunha superficie que rolda as 55.000 hectáreas,
formado por pequenos vales e picos de 2000 metros de
altitude.

É un interesante paraxe natural no que

ademais da súa fauna e flora, pódense admirar castros,
pallozas… e facer algunha das múltiples rutas de
sendeirismo.
Gozan estes montes de varias figuras de protección como Reserva nacional de caza, zona de
protección do oso pardo, varios lugares de interese comunitaria (LIC) e zona de especial protección
para as aves ( ZEPA)
Recentemente trabállase na posibilidade de declarar a zona dos Ancares-Courel como
Parque Natural.
1.5.2.4.1.3.- Reserva da Biosfera “Río Éo, Oscos e Terras de Burón”.
Esta reserva da Biosfera foi declarada no ano
2007. Formada polos concellos de Ribadeo,
Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Baleira,
A

Fonsagrada

e

Negueira

de

Muñiz,

na

comunidade Galega e por sete concellos de
Asturias, abrangue unha superficie de máis de
150.000 hectáreas. Goza de varios lugares de
interese comunitario (LIC) e Zonas de especial
protección para aves (ZEPA), así como o monumento natural da Praia das Catedrais e os Humedais da
ría do Eo.
A xestión do espazo corresponde as dúas comunidades autónomas mediante un consorcio
conxunto e un comité técnico. No caso de Galicia é a primeira reserva que ten competencias
exclusivamente a Xunta.
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1.5.2.4.2.- REDE NATURA
A Rede Natura 2000 é un conxunto de espazos de alto valor ecolóxico a nivel da UE, que ten
por obxectivo a supervivencia a longo prazo dos hábitats e especies da UE con máis valor e con máis
ameazas. Está integrada por zonas especiais de conservación (ZEC), zonas de especial protección para
as aves (ZEPA), lugares de importancia comunitaria (LIC).
As ZEC son espazos delimitados, de especial conservación, declarados polos estados
membros de acordo coa directiva sobre hábitats das especies de interese comunitario.
As ZEPA son espazos para o establecemento de conservación especial co fin de asegurar a
supervivencia e reprodución das especies das aves, de acordo as directivas comunitarias
Os LIC, ZEC e ZEPA integran o denominado “Espazo protexido Rede Natura 2000”, co alcance
e limitacións que cada Comunidade Autónoma estableza na súa lexislación e na súa planificación.
As políticas medio ambientais han de encamiñarse cara a unha estratexia innovadora e
buscar novas maneiras de traballar co maior número da sociedade, buscando a incardinación entre o
home e o territorio. Hai que xuntar os intereses das empresas e dos consumidores e contribuír na
profundización de sistemas de consumo máis sostibles e respecto polo medio natural e por
tecnoloxías non contaminantes.
Os organismos pertinentes traballan na creación de liñas de axuda específica para este tipo
de áreas, das que se espera beneficios importantes, como para os parques naturais.
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No ámbito do Pacto contamos con varios espazos protexidos baixo algunha das modalidades:
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Espazo protexido

Concellos que abarca

Superficie

Cervantes, Navia, Becerreá, As Nogais, Triacastela,
ZEPVN-LIC Ancares-Courel

Pedrafita do Cebreiro, Samos, Incio, (Fora do Pacto:A
Pobra de Brollón, Folgoso do Caurel, Quiroga, Ribas de

102.438,90 ha.

Sil)
ZEPVN-LIC Cruzul-Augueira

Becerreá e Nogais

618,46 ha

ZEPVN-LIC A Marronda

Baleira e Fonsagrada

1.211,97 ha.

ZEPVN-LIC Negueira

Negueira de Muñiz

4.511,88 ha.

Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito,
ZEPVN-LIC Parga-Ladra-Támoga

Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba,

5.013,01 ha.

Xermade
ZEPVN-LIC Río Éo
ZEPVN-LIC Serra do Careón

Meira, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada, (Fora do
Pacto: Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Riotorto,)
Palas de Rei e Friol (Coruña: Toques, Melide e Santiso)

781,13 ha
6.567,87 ha

Abadín, Ourol, Vilalba, Xermade, (Coruña: As Pontes
ZEPVN-LIC Serra do Xistral

de García Rodríguez) (Fora do Pacto: Alfoz, Cervo,

22.480,98 ha

Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Viveiro, Xove)
ZEPVN-LIC Río Cabe

ZEPVN-LIC Carballido

Bóveda, O Incio, (Fora do Pacto: Monforte de Lemos, A
Pobra do Brollón, Pantón, Sober,)
A Fonsagrada, Ribeira de Piquín (Fora do Pacto: A
Pontenova)

ZEPVN Ancares

Cervantes e Navia de Suarna

ZEPVN Miño-Neira

Guntín, Lugo, O Corgo y O Páramo

Fonte: http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/parquesnaturais. Elaboración Propia

1.576,53 ha.

4.633,94 ha
12.564 ha
842 ha
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1.5.2.5.- OS CAMIÑOS DE SANTIAGO

O Camiño de Santiago transcorre, no que atinxe ao Pacto, na súa práctica totalidade, por
contornas naturais, que é un activo máis á hora de dinamización destes entornos polos que discorre.
Pódese considerar o Camiño de Santiago como unha infraestrutura xeradora de riqueza, de valores
culturais e como difusor dunha forma de turismo. Neste sector débese potenciar a calidade,
incrementar a profesionalidade do sector e mellorar a oferta dos servizos. Esta ano Xacobeo, pode
ser un barómetro importante para ver como se foi avanzando e camiño que nos queda por percorrer.
O Camiño de Santiago, estase a transformar nun foco de desenvolvemento, como o
demostran a multitude de pequenos pobos que estaban condenados a desaparecer, e que atoparon
no Camiño a oportunidade de levar a cabo iniciativas de todo tipo, dende rehabilitación de casas
para albergues, hospedarías, ocio, …. Estes pobos non só se transforman economicamente senón que
tamén é unha nova forma de convivencia e aprendizaxe mutuo.
No ámbito do pacto existen 3 rutas diferenciadas do Camiño de Santiago:
O Camiño Francés: o máis transitado, entra no
ámbito

do

Pacto

pola

comarca

dos

CAMIÑOS DE SANTIAGO

Ancares,

concretamente polo Concello de Pedrafita do Cebreiro,
non abandonado o pacto ata

a súa entrada na

Provincia de A Coruña, a través de Palas de Rei. Pasa
tamén polos Concellos de Triacastela, Samos, Sarria,
Paradela, Portomarín e Monterroso. É esta unha ruta
de

extraordinaria

paisaxística,

riqueza

encontrándose

cultural,
ben

artística

e

documentada

e

sinalizada e con infraestruturas adecuadas, inda que
escasas en determinados momentos.
O Camiño Primitivo: o primeiro camiño coñecido, entra no ámbito do pacto a través do
Concello de A Fonsagrada, e pasando por Cadavo-Baleira, Castroverde, Lugo, Guntín, e Friol, xúntase
co Camiño Francés en Palas de Rei.
O Camiño Norte: entra no ámbito do Pacto polo Concello de Abadín cruzando Vilalba,
Begonte e Friol, dirección a Santiago ata saír por Guitiriz, último concello con presenza neste camiño.
Fonte: SA de Xestión do Plan Xacobeo. Elaboración propia

124

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

DAFO
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Insuficiencia de infraestruturas e recursos para a prestación de servizos a terceira idade
Escaseza de residencias de terceira idade, sobre todo fora da capital
Poboación envellecida
Insuficiencia de infraestruturas e recursos a prestación de servizos a infancia e para a
conciliación laboral
Rede deficiente e insuficiente de centros de discapacidade
Falta de posta en valor de espazos de interese paisaxístico, cultural ou patrimonial
Ausencia de proxectos de ordenación forestal
Perda de valor de áreas protexidas por falta de xestión e conservación
Perda de poboación no medio rural
Baixo índice de natalidade
Falta de aproveitamento do sector turístico
Distribución da poboación polarizada
Dispersión da poboación
Elevado fracaso escolar
Existencia de vertedoiros de cascallos incontrolados
Despoboamento da zona rural
Avellentamento da poboación
Crecente demanda de servizos especializados na terceira idade
Escasa man de obra cualificada
Abandono e falta de conservación de terreos rurais
Falta de sensibilización ambiental o que repercute nunha agresión ao medio
Degradación paisaxística polo abandono dos usos tradicionais do terreo
Incendios Forestais
Incertidume sobre a reforma da PAC
Desaproveitamento de oportunidades de desenvolvemento en materia medio ambiental
Falta de espírito emprendedor
Insuficiencia dos sistemas de tratamento e saneamento de residuos
Gran variedade de espazos naturais e paisaxísticos, catalogados con figuras de protección
Importante patrimonio etnográfico, cultural e monumental
Atractivo do territorio vinculado a calidade de vida
Dispoñibilidade de recursos forestais
Atractivo da tradición gastronómica e variedade de produtos de calidade
Aposta polas enerxías renovables
Expansión de Galicia como destino turístico
Dispoñibilidade dunha rede de axentes sociais
Desenvolvemento do turismo baseado nos recursos medio ambientais e na riqueza de
recursos naturais
Os camiños de Santiago como dinamizadores do rural, polos concellos que discorre
Fomento da calidade dos produtos agroalimentarios autóctonos
Impulso de actividades ao aire libre, de ocio e recreativas cara o turismo
Ampla dispoñibilidade de TIC
Demanda global de espazos naturais
Desenvolvemento de sectores relacionados coa atención a persoas en situación de
dependencia
Proxectos de nova creación de residencias de terceira idade e centros de día
Formación en servizos sociais
Aproveitamento do auxe dos produtos agroalimentarios ecolóxicos
Coidado e posta en valor da riqueza piscícola e dos recursos cinexéticos
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1.5.3.- SOLO INDUSTRIAL
Os parques industriais ou polígonos industriais, son un espazo territorial no que se agrupan
unha serie de actividades industriais que poden estar ou non relacionadas entre si. Os polígonos
industrias teñen as peculiaridades de que contan con unha serie de servizos e común como
abastecemento de enerxía eléctrica, de auga, vixiancia,… Os parques industrias acostuman a situarse
en terreos favorables, con fontes de enerxía, bo transporte e man de obra, con situacións preto das
vías de comunicación preferentes e onde os impostos ou aranceis son máis baixos.
No ámbito do Pacto, contamos con un importante número de polígonos industriais, algún
incluso xa saturado, o que leva a súa ampliación, e con outros polígonos en proxecto.
PARQUE

CONCELLO

2

SUPERFICIE (m )

ESTADO

Parque Industrial de Becerreá, Becerreá

Becerreá

49.516

Operativo

Polígono Industrial Begonte, Begonte

Begonte

103.531

Operativo

Polígono Industrial Baamonde, Begonte

Begonte

1.070.585

Fase de estudo

Polígono Industrial Begonte, Begonte

Begonte

233.263

Fase de estudo

Castro de Rei

95.262

Operativo

Polígono Industrial Castro de Riberas de Lea, Castro de Rei
Polígono Industrial Muimenta, II. Cospeito

Cospeito

42.279

Operativo

Polígono Industrial Muimenta , Cospeito

Cospeito

150.881

Fase de estudo

Polígono Industrila de O Corgo. Corgo

O Corgo

148.996

En execución

Parque Empresarial Guitiriz, Guitiriz

Guitiriz

97.610

Operativo

Polígono Industrial de Incio. O Incio

O Incio

57.000

En estudo

Polígono Industrial de As Gándaras. Lugo

Lugo

2.167.503

En execución

Polígono Industrial IN-F, (Ampliación Ceao) Lugo

Lugo

300.857

Operativo

Polígono Industrial A Campiña. Lugo

Lugo

Operativo

Polígono Industrial Louzaneta. Lugo

Lugo

Operativo

Polígono Industrial O Ceao, Lugo

Lugo

649.079

Operativo

Polígono Industrial Meira, Meira

Meira

75.708

Operativo

Polígono Industrial La Matela, Outeiro de Rei

Outeiro de Rei

197.804

Operativo

Parque Empresarial de Pastoriza, A Pastoriza

Pastoriza (A)

80.000

Operativo

Polígono Industrial de Rábade, Rábade
Polígono Industrial de Monterroso. Monterroso
Polígono Industrial de Friol. Friol
Polígono de Palas de Rei. Palas de Rei
Polígono Industrial A Veiga. Pobra de S. Xulian
Polígono Industrial de Pol. Mosteiro

Rábade

323.160

Operativo

Monterroso

155.425

Operativo

Friol

80.000

En execución

Palas de Rei

80.334

Operativo

Lancara

Operativo

Pol

Parque Empresarial Morelle, Sarria

Sarria

122.737

Operativo

Polígono Industrial Morelle 2ª Fase, Sarria

Sarria

253.548

En estudo

Sarria

374.862

Operativo

Polígono Industrial de Vilalba, Vilalba

Vilalba

272.136

Operativo

Polígono Industrial Xermade, Xermade

Xermade

60.110

Operativo

Polígono Industrial San Xulián de Veiga, Sarria

FFonte: CESGA.- Elaboración Propia
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Lugo é unha das provincias galegas con menor dotación de solo industrial, pero a posta en
marcha de diferentes polígonos industriais como o das Gándaras na capital, e os proxectos que están
en construción ou en trámite corrixirán as deficiencias neste senso, creando unha oferta suficiente,
sobre todo nesta época de crise.
Así, parques como os de Vilalba, Castro de Ribeiras do Lea, Begonte, Guitiriz, Pastoriza,
Xermade, Meira e O Ceao en Lugo xa non teñen capacidade para acoller máis empresas, pero están a
pleno rendemento.
Na capital lucense, a firma pública Xestur promove o parque empresarial das Gándaras, que
pon a venda 114 parcelas, perfilándose como a grande alternativa para o desenrolo de solo industrial
en Lugo, ante a saturación de O Ceao.
Nas proximidades da capital, con un solo máis barato, creceron os parques de Outeiro de Rei
e Castro Ribeiras do Lea, e as comunicacións viarias son a gran aposta do futuro parque de PaciosBaamonde, en fase de tramitación, e orientado a empresas vinculadas a loxística debido a súa
situación no cruce de dúas autovías (A-6 e A-8)
Outro parque que ofrece boas perspectivas, dada a situación intermedia entre Lugo e A
Coruña é ode Guitiriz, onde acaba de pórse en marcha un viveiro de empresas vencellado ao
polígono.
Pola súa parte, na Chaira, estase a xestionar a ampliación das zonas industriais de Muimenta
e Meira, que dará un impulso a zona oriental. O parque de Castro tamén está pendente de
ampliación.
A Sociedade Urbanística Provincial (SUPLUSA), está a executar ou xa terminou áreas
industriais de Castroverde, Baleira, Friol; e comezará a traballar en A Fonsagrada e Paradela. Tamén
se proxectan polígonos a medio prazo en Samos ou o Incio, así como ampliación da área industrial de
O Morelle, en Sarria.
Si ben os parques son necesarios, tamén é necesario que non teñan limitacións como sucede
con algúns que non dispoñen de bos sistemas de comunicación, problemas coas limitacións das
parcelas, potencia eléctrica, dotación de auga, …
Outra das apostas pasa polo apoio á implantación de empresas loxísticas, sobre todo nas
proximidades das autovías A-6 e A-8, e empresas con potencial de “efecto chamada”.
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DAFO

SOLO INDUSTRIAL
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D









Insuficiencia de solo industrial en determinados polígonos
Limitacións de edificabilidade e volumetría
Tamaño das parcelas moi reducido en casos
Falta de instalacións de seguridade
Falta de instalacións de sistemas de comunicación acordes as novas tecnoloxías
Instalación deficitaria de auga e electricidade
Inexistencia de áreas industrias en varios dos concellos do pacto

A







Despoboamento da zona rural
Falta de inventario do solo industrial
Moi distintos organismos promotores
Indefinición de prazos de finalización
A situación económica actual que non invita ao inicio da actividade empresarial






Gran variedade de sectores no ámbito do pacto
As infraestruturas viarias, sobre todo Autovías
O prezo do metro cadrado, inferior a outras zonas limítrofes
Situación xeográfica, como porta de Galicia







Areas industriais con parques dirixidos a empresas loxísticas
Apoio as empresas con potencial de “efecto chamada”
Aproveitar os apoios da administración
Crecemento do solo industrial
Nova Lei do Solo

F

O
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE EMPREGO

2
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O Plan de emprego ten o obxectivo xeral de incidir no desenvolvemento
socioeconómico e na creación de emprego no ámbito do Pacto de Lugo. Abarca os seguintes
obxectivos concretos:
 Fortalecemento e consolidación de empresas, adaptación de novas necesidades e demandas
de mercado.
 Creación de emprego, preferentemente entre mozos, mulleres e desempregados de longa
duración.
 Creación e mellora de infraestruturas, que faciliten o desenvolvemento económico.
 Ofrecer aos desempregados unha formación axeitada ás condicións actuais de mercado.
 Ofrecer formación a persoas con necesidades formativas especiais, como discapacitados
 Realizar oferta de cursos de formación planificada coa realidade laboral e orientada aos
sectores emerxentes ou novos xacementos de emprego
 Orientación laboral especializada e individualizada


Fomentar a creación de emprego, creación de empresas e o autoemprego

 Axuda a desempregados e inactivos a atopar traballo e previr o paro de longa duración
 Mellorar as condicións para a creación de novas empresas
 Promover a capacidade de adaptación ao cambio, dos traballadores e das empresas, tendo
en conta a flexibilidade e seguridade.
 Aumentar e mellorar as inversións en recursos humanos e as estratexias de educación e
formación.
 Promover a igualdade entre homes e mulleres no que respecta ao emprego e a retribucións.
 Combater a discriminación dos grupos desfavorecidos
 Promover a mobilidade profesional e xeográfica
 Aumentar a taxa de actividade feminina, sobre todo maiores de 45 anos e xoves
 Aumentar a estabilidade laboral.
 Reducir a sinistralidade laboral
 Realización de accións máis intensas nas comarcas máis afectadas polo paro.
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3

INCARDINACIÓN DO PLAN DE EMPREGO EN OUTROS PROGRAMAS DE
DESENVOLVEMENTO SOCIOECONOMICO ( Plan Aurora emprego feminino)
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Tendo en conta a coxuntura económica que atravesa o país, e en especial a situación que
afecta ó ámbito do Pacto, marcado polos elevados e crecentes índices de desemprego, así como a
previsións a curto prazo, proponse orientar as actuacións a desenvolver cara ás accións de formación
e emprego nos eidos dos novos xacementos de emprego e dos sectores que parecen ser as áreas
emerxentes de cara ao futuro, tendo en conta os plans e programas:

PROGRAMAS LOCAIS DIRIXIDOS A PERSOAS CON ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN
Tratarase de consolidar determinados programas mixtos de formación e emprego,
que demostran a súa eficacia como ferramentas para a procura da inserción laboral e social de
persoas con especiais dificultades de inserción. Estes programas tiveron como base os programas de
Obradoiros de Emprego, e Escolas Obradoiro, pero introducindo unhas novidades en canto á súa
execución, obxectivos perseguidos, flexibidade…

Plan de Inserción Laboral e Emprego Social do Concello de Lugo.- PILES

Trátase dun Plan, baseado nos programas mixtos de emprego, que reflite a política activa de
emprego que desenvolve a área de Emprego do Concello de Lugo e que ten como obxectivo
favorecer o acceso ao emprego dos colectivos que sofren unha maior discriminación en relación co
mercado laboral. Ademais de ser unha política de emprego , este plan de inserción ten un obxectivo
engadido que é a realización por parte dos beneficiarios do PILES de obras de interese e mantemento
en espazos públicos en todo o Concello de Lugo, tanto na cidade coma no rural .
Poderán participar as persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego,
empadroadas no Concello de Lugo, tendo prioridade discapacitados, maiores de 35 anos e
inmigrantes con permiso de traballo.
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Programa Lugo emprego activo

Este programa ten como obxectivo fundamental a inserción laboral daquelas persoas que se
atopan en condicións de especial dificultade para acceder a un emprego. Diríxese a aqueles
colectivos que contan con maiores dificultades como poden ser as minorías étnicas ou persoas con
discapacidade entre outras. Os participantes contan con unha bolsa para desenvolver a súa oferta
formativa e entran a formar parte dun plan integral de inserción sociolaboral no cal a través de
itinerarios personalizados, capacítase as persoas beneficiarias para integrarse dun xeito máis doado
ao mercado de traballo. No programa inclúense avances de habilidades, busca de emprego, talleres,
accións formativas, prácticas en empresas, e todo isto baixo a orientación, titorización e
intermediación laboral ao longo de todo o proceso por parte do equipo técnico do proxecto.

Programa Lugo contigo

Este programa está dirixido a persoas que contan con máis dificultades de acceso o emprego,
en especial a persoas con algunha discapacidade, sendo o obxectivo reducilo índice de desemprego,
levándose a cabo coa colaboración con diferentes asociacións de Lugo: ASPNAIS, Asociación de
sordos, Cogami, Fademga, Auxilia, Síndrome de Down, Feafes…
Este proxecto ten como obxectivo levar a cabo itinerarios personalizados de emprego co fin
de alcanzar a inserción laboral, orientación laboral, titorías e apoio personalizado.
Os beneficiarios teñen a oportunidade de realizar prácticas de empresas da cidade en
distintos sectores propostos polas asociación como a xardinaría, limpeza, servizos sociais…
As empresas que participan neste programa de emprego comprométense a contratar a un
terzo dos participantes como mínimo.
As persoas con algunha discapacidade terán preferencia a hora da adxudicación das prazas
para participar.
Ante o éxito dos programas PILES, LUGO CONTIGO e LUGO EMPREGO ACTIVO, proponse a
continuidade de este tipo de programas, para ampliar o número de beneficiarios e ver a posibilidade
de facelo extensible a outros Concellos.
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PROGRAMAS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.
Estes programas promoven a creación de empresas onde se detecten oportunidades de
negocio. O programa é unha axuda inmediata, tanxible e real, se temos en conta que unha das
barreiras do emprendemento son os custos iniciais do arranque da empresa ata conseguir unha
carteira de servizos.
O programa articúlase en torno ao fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego
promovidas por persoas desempregadas, coa finalidade de xerar emprego estable, principalmente
entre os mozos e mulleres, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas
empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural
galego.
O programa inclúe unha serie de liñas de axudas vencelladas á xeración de emprego estable,
axudas financeiras e de asistencia técnica, para o momento de inicio da actividade e orientadas á
conciliación da vida persoal, laboral e familiar dos promotores.
Proponse a necesidade de continuar traballando con programas que incidan no fomento do
emprendemento e na xeración da actividades emprendedoras

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
A Comunidade Autónoma asume como un dos seus compromisos o desenvolvemento de
políticas de acción social e a creación de emprego estable e o fortalecemento dunha cultura
empresarial que axude a vertebrar a estabilidade laboral, para o que nace o Programa de promoción
do emprego autónomo.
A finalidade ou obxectivo deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos
empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que
pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou
traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos
empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira
persoa traballadora desempregada.
As axudas poderán dirixirse para unha asistencia técnica, para a formación, para o
establecemento como autónomo o por conta propia, para financiamento, ou axudas excepcionais.
Neste momento de crise económica onde o emprego por conta allea parece estancado,
proponse a continuidade deste tipo de programas, orientados á creación de emprego por conta
propia.

132

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

PLANS DE IGUALDADE PARA A ELIMINACIÓN DA INFRARREPRESENTACIÓN FEMININA E PARA A
GARANTÍA E MELLORA DO DEREITO Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL EN PEMES.
133

Atendendo aos cambios sociais e laborais producidos nos últimos anos, elaborouse a Lei
2/2007, do traballo en igualdade das mulleres, así como a publicación do Decreto 33/2009, polo que
se regula a promoción da igualdade nas empresas e integración do principio de igualdade nas
políticas de emprego. Así, a consecuencia da inserción laboral en clave de igualdade laboral,
convértese nunha das claves para facer efectivo o principio de igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes.
Así a Comunidade Autónoma iniciou programas de igualdade de oportunidades nas empresas
co obxectivo da implantación de plans de igualdade, para a eliminación da infrarrepresentación
feminina e para a garantía e mellora do dereito á conciliación da vida familiar e laboral en pequenas
e medianas empresas (pemes).
Para a consecución destes obxectivos, deseñáronse accións de sensibilización dirixidas ao
empresariado, en dúas liñas de actuación:
Liña I: axudas para a implantación de plans de igualdade nos termos e nos ámbitos definidos
na Lei 2/2007, de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, tanto de xeito voluntario como en
cumprimento da obriga establecida nun convenio colectivo de ámbito superior á empresa.
Liña II: axudas para actuacións tendentes á eliminación da infrarrepresentación feminina nos
eidos laborais ocupados predominantemente por homes.
Liña III: axudas para os investimentos realizados polas empresas co fin de habilitar servizos
de comedor, gardaría, lugares axeitados para o repouso das traballadoras embarazadas, salas de
lactación e instalacións análogas para garantir e mellorar o dereito á conciliación da vida familiar e
laboral.
Exponse a necesidade de continuar traballando con programas que incidan an perspectiva
de xénero no ámbito empresarial e da administración pública.
Proponse a contratación de profesionais para realización de plans de igualdade nas empresas
e administracións públicas do ámbito do pacto.
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PLAN AURORA DE EMPREGO FEMININO

Promovido pola Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia, para garantir a
formación profesional con criterios de igualdade, impulsar a inserción da muller nas profesións nas
que está subrepresentada, ter en conta os condicionantes fisiolóxicos femininos na loita contra os
riscos laborais, axudar ás empresas a pór en práctica plans de igualdade e impulsar a
corresponsabilidade nos ámbitos laboral, familiar e persoal.
O principio de igualdade entre mulleres e homes e mailo emprego son columnas vertebrais
da acción do Goberno galego, sobre as que sustenta o seu labor na procura do crecemento e
desenvolvemento económico e social do noso país. Esta afirmación tremendamente sólida e de
xustiza xustifica a existencia da Lei do Traballo de Igualdade das Mulleres de Galicia.
No eido do emprego e das relación laborais, a incorporación progresiva das mulleres
produciu unha enorme transformación no mercado de traballo, pola presenza que nel marcaron de
xeito imparable e que derivou na súa incidencia decisiva na transformación das estruturas socio
laborais e da organización da vida familiar e persoal das mulleres e dos homes galegos.
Daquela preténdese desenvolver un conxunto de liñas de acción política informadas polo
concepto de transversalidade e co obxectivo último de rematar coas discriminacións salariais e de
carácter horizontal e vertical da muller galega traballadora.
A pretensión perseguida non é outra que levar ata as últimas consecuencias a integración da
dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas competencias autonómicas
sobre emprego e relación laborais.
A prol dese fin, seguindo os principios de actuación tanto no ámbito do emprego público
coma privado; perseguiranse as situacións de discriminación directa e indirecta, de acoso moral e
acoso sexual; respectarase a excepción da boa fe ocupacional, promoverase a corresponsabilidade
para facer efectivos os dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, desenvolveranse
actuacións de sensibilización da cidadanía con carácter xeral, e das persoas e institucións que
interveñen no mundo do traballo, de xeito particular.
Trátase de nove acordos que abranguen a práctica totalidade de materias que definen as
relacións laborais e de emprego do noso país; seguridade e saúde laboral, obxectivos e medidas para
o emprego, formación para o emprego, negociación colectiva e responsabilidade social empresarial.
Todas elas, en perfecta simbiose coas disposicións legais da Lei do Traballo en Igualdade,
permítenos artellar e por en marcha o Plan Aurora co firme propósito de promover a inserción
laboral efectiva das mulleres galegas.
Tendo en conta parámetros de afiliación; de paro rexistrado; de calidade de desemprego;
retribucións; ocupacións; sinistrabilidade laboral e valor do traballo no fogar, permite unha
planificación de políticas de emprego, implica definir prioridades de actuación nunha perspectiva
xeográfica, e facer un investimento de máis contía nunhas zonas que noutras.
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Os obxectivos do Plan Autora enmárcanse a través de distintos programas, e son:
 Programa Activa. Incrementar a participación das mulleres no mercado laboral,
incorporando a mulleres desempregadas, de cara a achegar o índice de mulleres afiliadas a
un nivel similar ao dos homes.
 Programa Atalaia. Incrementar a calidade e seguridade no emprego das mulleres.
 Programa Muller porque si. Reducir as desigualdades en razón de sexo na incorporación das
mulleres ao conxunto das actividades e ocupacións.
 Programa Valora. Fomentar a implantación do principio de igualdade e de paridade
retributiva por traballo de similar labor.
 Programa Agromar. Fomentar o emprendemento, a economía social e a incorporación a
ocupacións dos filóns de emprego das mulleres e a súa coparticipación legal nas empresas
familiares.
 Programa Tecendo Futuro. Apoiar aos sectores maduros con alto índice de presenza
feminina
 Programa Concerta. Potenciar a conciliación da vida laboral e familiar

Conclusións:
 O paro rexistrado masculino aumentou case o dobre que o paro feminino
 O paro feminino segue a ser superior ao paro masculino
 Os programas de igualdade están a funcionar
 A caída da construción pode estar detrás do aumento do paro masculino
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PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL E PROMOCIÓN DO
COOPERATIVISMO
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A situación actual de crise económica afecta especialmente a capacidade de creación de
emprego. Neste contexto, resulta preciso incidir na mellora da competitividade da economía social e
activar suficientemente as súas potencialidades de emprendemento e autoemprego, tendo en conta
a súa capacidade de resistencia ás crises, de creación de emprego estable e de calidade, así como a
oportunidade que estas empresas representan para a recuperación económica e para a mellora do
benestar social.
O programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais establece un
conxunto de axudas orientadas a facilitar a incorporación das persoas desempregadas, como socios e
socias traballadores/as ou de traballo nas cooperativas ou sociedades laborais galegas, ao considerar
as distintas fórmulas de autoemprego colectivo como medidas eficaces para a xeración de emprego,
establecendo vencellos de interese mutuo entre a poboación e o seu propio territorio.
Os programas de promoción do cooperativismo e a economía social establecen axudas para
o impulso de proxectos empresariais cooperativos, mesmo na fase previa a súa constitución formal, e
potencian singularmente os procesos de asesoramento e acompañamento das novas iniciativas;
fomentan especificamente o acceso á condición de socios e socias traballadores/as para incentivar a
plena integración na empresa cooperativa e contemplan axudas para a realización de actividades de
promoción do cooperativismo e a mellora da competitividade en cooperativas e sociedades laborais.

A finalidade de promover a incorporación de persoas desempregadas ás entidades de economía
social, apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación e modernización deste tipo de empresas,
mediante unha mellora da súa competitividade, así como a promoción do cooperativismo a través
dos distintos programas fan que sexa un programa que debe manterse nos próximos anos, incluso
mellorando.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

As accións de formación para o emprego con compromiso de contratación teñen por
obxectivo achegar máis a formación ás necesidades do mercado laboral, especialmente as
necesidades da pequena empresa, como motor xerador de emprego. Irá dirixido á formación de
desempregados/as facilitando a súa cualificación profesional para a súa incorporación ao mercado de
traballo nas empresas que de forma voluntaria participen nos programas.
Proponse aumentar este tipo de formación, acercándoa a cada empresa dentro das súas
necesidades, e podendo optar a unha axuda polas contratacións que se materialicen cons seus
compromisos de contratación unha vez finalizada a formación.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES
Este programa ten por obxecto o fomento do emprego, no ámbito da colaboración coas
entidades locais, administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de
lucro, a través de subvencións destinadas á contratación de traballadores e traballadoras
desempregados/as e mulleres vítimas de violencia para a realización de obras ou servizos de interese
xeral e social, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para
facilitar a súa inserción laboral.
Os traballadores e traballadoras que se contraten, vinculados a este programa, deberán ser
persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o
emprego.
Na situación actual de crise económica onde a creación de emprego é moi baixa ou nula,
todas as políticas encamiñadas cara a contratación de traballadores, e/ou colectivos desfavorecidos
deben perdurar.
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PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE EMPREGO
Co obxectivo de chegar a unha planificación estratéxica en materia de emprego e formación,
sería necesario dotar de persoal técnico que permita avanzar neste proceso. Sería óptimo a
aprobación dun plan de emprego local, coas necesidades de cada territorio e as características
destes, e as accións preferentes a levar a cabo. Este plan podería ser elaborado polos pactos de
emprego, pero con un traballo de campo e coa colaboración dos axentes económicos e sociais de
cada territorio.
A consecución dos obxectivos só se conseguirá se as actuacións son correctamente
deseñadas, executadas e se se actúa de forma preventiva sobre situacións que poñan en perigo os
proxectos en funcionamento. Para isto é preciso establecer mecanismos de seguimento e avaliación
continua, se sacrificar estas cando o volume de traballo aumenta e non o fai na mesmo proporción os
recursos humanos investidos. Este sacrificio trae como consecuencia a deterioración na calidade dos
proxectos executados ou a executar e unha avaliación ás veces pouco realista.
Proponse a realización dun plan de emprego local en cada Concello, así como a dotación de
persoal necesario para levalo a cabo durante todo o proceso, seguimento e avaliación da súa eficacia
e eficiencia.

138

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE LUGO
UPD: PACTO DE LUGO
PROXECTO BASE PLAN DE EMPREGO DO TERRITORIO

INICIATIVAS DE EMPREGO: ILES - IER.
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Enténdese por Iniciativas de Emprego os proxectos empresariais de carácter privado,
innovadores, xeradores de emprego, promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por
administracións locais de carácter territorial da Comunidade Autónoma Galega, cualificados como
iniciativas de emprego e inscritos como tal no rexistro administrativo habilitado para estes fins nas
Delegacións Territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.
Estas iniciativas de emprego poden ser:
 Iniciativas Locais de Emprego (ILES):
 Iniciativas de Emprego Rural (IER)

INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT)

O programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) configúrase como
un instrumento para a dinamización da vocación emprendedora e para aproveitar o potencial das
persoas dedicadas á investigación e das persoas con titulación universitaria como xestores dos seus
proxectos empresariais innovadores, así como apoiar e fomentar a transferencia do amplo
coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de
riqueza e de emprego.
Poderán beneficiarse das axudas previstas as empresas privadas, incluídos os autónomos/as,
que se constitúan e inicien a súa actividade nun prazo non superior a un ano desde que o proxecto
empresarial foi cualificado como IEBT sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos
nesta orde para cada tipo de axuda.
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PROGRAMAS DE OBRADOIROS DE EMPREGO, CASAS DE OFICIOS E ESCOLAS OBRADOIRO

Non podemos esquecer as virtudes dos Programas mixtos de formación Escolas Obradoiro,
Casas de Oficios e Obradoiros de Emprego, coa súa dobre visión de programa de cualificación
profesional e programa de emprego, ao mesmo tempo que xerador de beneficios sociais para as
comunidades en que se desenvolven.
A situación económica actual fai necesaria estas virtudes se se orientan estes proxectos de
forma preferente á cualificación de desempregados procedentes dos sectores máis castigados polo
índices de desemprego, e que a cobertura social por desemprego se esgotara. De acordo coas
previsións, nos próximos meses a tendencia do paro rexistrado seguirá sendo crecente e os
perceptores da prestación de desemprego irán esgotando estas, de forma que os demandantes sen
cobertura irá en aumento.
Así o crecemento do desemprego é maior na franxa de mozos entre 25-34 anos e o
aumento do paro tivo un impacto maior nas actividades da construción e o sector servizos.
Atendendo ao perfil profesional dos demandantes de emprego, maioritariamente
encontramos persoas con baixa cualificación, polo que se fai moi axeitado á utilización de políticas de
emprego que perseguen a cualificación de primeiro nivel, encamiñadas cara aos certificados de
profesionalidade naquelas actividades con maiores posibilidades de emprego, orientado as
potencialidades de cada comarca, de forma que permita unha recualificación dos sectores con máis
desemprego.
Camiñarase cara á procura de proxectar os programas mixtos de formación nas
localidades con maior incremento do desemprego, e orientando as especialidades impartidas cara á
absorción dos desempregados que carezan de cualificación profesional e orientados cara aos novos
xacementos de emprego.
Ver a posibilidade, con carácter experimental, de levar a cabo Obradoiros de
Emprego de especialización sectorial dirixidos a mozos diplomados e titulados con dificultades de
acceso ao mercado de traballo, acadando así unha experiencia que facilitará a súa incorporación.
Por outro lado, tendo en conta a Lei de dependencia, desenvolveranse programas de
emprego-formación no ámbito da dependencia, que incorporen a posterior creación ou constitución
de entidades de economía social, iniciativas públicas ou outras estratexias de emprego estable
posterior.
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PLAN IMPULSA LUGO
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O Plan Impulsa Lugo, posto en marcha pola Xunta de Galicia, é unha liña de axudas
específicas destinadas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Lugo. Os obxectivos
principais deste plan son:
 A potenciación dos sectores estratéxicos da economía da provincia
 Impulsar actuacións emprendedoras de alto valor competitivo e produtivo.
 Fomentar a creación de emprego
 Desenvolvemento do tecido socioeconómico da provincia como xeito de equilibrio
territorial.

As axudas consisten en axudas directas ao investimento empresarial, préstamos ao 0% de
xuro, novos créditos de ICO-IGAPE, financiamento para inversións, circulante, ampliación de capital,
apoio técnico e asesoramento do proxecto empresarial. Os beneficiarios destas axudas será calquera
empresa ou emprendedor que teña un proxecto empresarial na Provincia de Lugo, polo que
abrangue a totalidade dos Concellos do ámbito do Pacto.
No contexto actual de pouca creación de emprego por conta allea, sería moi
necesario darlle unha maior divulgación deste plan, ao ser moi interesante cara á creación de
emprego por conta propia, ao detectar que moitas partes do territorio non teñen coñecemento ou
non saben cales son os obxectivos do Plan Impulsa.
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4

PROPOSTA DE AVALIACIÓN E SEGUEMENTO DO PLAN DE EMPREGO
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Para asegurar unha execución correcta e axeitada do plan de emprego sería necesaria a
constitución dunha comisión de seguimento polos órganos asinantes do plan.
O proceso de seguimento e avaliación do plan de emprego vainos permitir medir os cambios
orixinados durante a vixencia deste plan. A comisión técnica de seguimento, integrada por técnicos
independentes e polos seus asinantes, sería o órgano de avaliación das medidas acordadas, das
implantadas e do grao de consecución dos obxectivos establecidos.
A avaliación do plan marcaría dous obxectivos, o primeiro é o seguimento dos resultados das
actuacións e o segundo é a adecuación das medidas ante a evolución das variables sociais e
económicas que están afectando á sociedade e en concreto ó ámbito de actuación do Pacto.
O proceso avaliador consistiría:
Seguimento da posta en marcha das accións
Valoración dos resultados
Seguimento global do plan, podendo reorientar e revisar as actuacións que fosen
necesarias.
Fixar indicadores para determinar a eficacia das accións e a consecución dos
obxectivos marcados
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