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Querido/a lector/a:

O estudo que está nas túas mans, froito do traballo conxunto da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
e da Universidade de Santiago de Compostela, é o resultado da vontade do Goberno da Xunta de Galicia de abordar en 
profundidade a situación actual da xuventude galega e, especialmente, o deseño daquelas políticas que sirvan para a 
mellora das súas perspectivas vitais en todos os ámbitos. 

As conclusións extraídas deste estudo constitúen un magnífico complemento e orientación ao traballo que estamos a 
desenvolver desde a Consellería de Traballo e Benestar, que teño a honra de dirixir, para o deseño e posta en marcha dunha 
estratexia de impulso á mocidade galega. Unha estratexia que parte da nosa plena consciencia de que merecen un presente 
con oportunidades, posto que só así estaremos a impulsalos e capacitalos para o protagonismo que están chamados a ter 
no futuro.

Desexo que este estudo, que enmarcamos dentro do Plan xuventude 2013, unha estratexia para a mocidade galega, 
sexa unha ferramenta útil para todas e todos os técnicos, informadoras e informadores xuvenís, organismos, institucións e 
asociacións que traballamos coa mocidade galega.

Beatriz Mato Otero
Consellería de Traballo e Benestar
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 A Sociedade actual está a pasar un momento de crise económica e social que afecta a todos os colectivos en xeral, e a 
mocidade en particular.

Contamos coa xuventude máis preparada da nosa historia e paradoxalmente, é a que está a sufrir maiormente o 
problema do desemprego.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado presentou un Plan de Xuventude 2013 no que se deseñaron as políticas 
de xuventude .

Ante os contínuos e últimos cambios que como, xa dixen, afectan moi particularmente as mozas e mozos, desde a 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado que dirixo, consideramos necesario realizar un novo estudo co obxecto de ter 
un diagnóstico actualizado  da nosa mocidade e que agora presentamos.

O estudo Xuventude Galega 2010 ten como finalidade recoller a opinión da mocidade sobre aspectos claves que inflúen  
no seu desenvolvemento, destacando, e ocupando polo tanto unha parte moi importante, o apartado de emancipación e 
inserción laboral; pero sen descoidar aqueles outros aspectos fundamentais como os estudos, plans de futuro, independencia 
económica, lecer e tempo libre, sexualidade, uso das TIC, condutas de risco, cultura e participación política, identidade ou 
valores e contravalores, entre outros.

Este diagnóstico da realidade xuvenil, na que se fixeron máis de 1.200 enquisas entre mozos e mozas de 15 a 29 anos, 
permítenos coñecer a situación da mocidade galega neste momento de crise económica, e vainos permitir tamén mellorar e 
priorizar as políticas de xuventude  deseñadas desde a Xunta de Galicia en xeral e desde esta Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado en particular.

O estudo posibilítanos  tamén facer unha comparativa co realizado no 2007 e ver a evolución da nosa realidae xuvenil.

Desexo polo tanto que este estudo da “Xuventude Galega 2010”, sexa de interese e utilidade para todos aqueles 
profesionais, estudantes, membros de asociacións, que directa ou indirectamente traballades coa e para a mocidade galega.

Ovidio Rodeiro Tato
Director  Xeral de Xuventude e Voluntariado
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Informe sobre a situación demográfica
da mocidade en Galicia.
(Julio Cabrera Varela e Isidro Dubert García) 1

Reflectimos nesta introdución o perfil demográfico da mocidade residente en Galicia, tanto dos nacidos aquí coma dos que se 
incorporaron á nosa comunidade, nunha perspectiva evolutiva entre os anos 2001 e 2010 segundo os datos dos padróns municipais 
proporcionados polo INE. Queremos así completar o detallado traballo feito no anterior Informe sobre a xuventude galega 2007, 
no que avanzamos as proxeccións demográficas sobre o futuro da nosa mocidade. Neste caso pareceunos importante actualizar 
algúns datos ao ano 2010, ao tempo que lle prestamos atención ao perfil daquela mocidade que, desde outras nacionalidades, se 
achegou á nosa comunidade e o efecto demográfico que a súa presenza pode ter na nosa colectividade xuvenil.

Os mozos galegos, é dicir, aqueles que hoxe teñen entre 15 e 29 anos, constitúen un 16,12% do total da actual poboación de 
Galicia. Suman en total 450.921 mozos e mozas segundo os datos do INE para 2010, namentres que os maiores de 65 anos son en 
cambio un 22,15% dese total.

O evidente desequilibrio demográfico entre vellos e mozos sitúa a súa orixe no escaso número de fillos que tiveron as persoas 
nacidas durante as décadas de 1960 e 1970; un número este que, en ocasións, foi inferior a un fillo por muller, tal e como aconteceu 
a finais dos anos noventa. Tamén explica ese desequilibrio a perda das contribucións demográficas que poderían facer as xeracións 
de mozos e mozas que, aproximadamente ata 1975, se viron obrigadas a emigrar cara a América ou os países europeos da época. 
E iso, sen esquecer os efectos que neste eido tivo a modernización social experimentada pola sociedade galega logo da morte 
de Franco, concretada, poñamos por caso, na popularización dos métodos anticonceptivos ou na incorporación da muller aos 
mercados de traballo.

Os estudos levados a cabo sobre a mocidade en Galicia advirten de que nos vindeiros anos este desequilibrio entre vellos e mozos 
tenderá a agravarse. Así queda recollido, por exemplo, no traballo que diriximos, Xuventude galega 2007, editado nese ano pola 
Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia. Por el sabemos que cara ao 2017 se agarda que o grupo de mozos entre 15 e 29 
se reduza ata ser tan só un 13,2% do total da poboación galega, namentres que, pola contra, os maiores de 65 chegarán a ser un 
de cada catro habitantes do país, un 24,1% do total. Esta situación abrollará debido á suma dos efectos demográficos que están a 

INTRODUCIÓN

 1 Julio Cabrera Varela é director do Dpto. de Socioloxía da USC e coordinador do Máster Universitario en Xuventude e Sociedade pola USC.
 Isidro Dubert García é catedrático de Historia Moderna da USC.
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xerar os factores expostos no parágrafo anterior e os que vai causar nun próximo futuro a actual emigración de mozos galegos cara 
a distintos países da UE e da península Ibérica.

Esta nova vaga migratoria é unha consecuencia directa do fracaso que tivo o recente proceso de terciariación da economía galega, 
posto en marcha grazas ás axudas europeas, no relativo á creación de emprego estable para as xeracións vindeiras. A grandes 
trazos, esta vaga caracterízase pola súa intensidade e por estar composta por individuos cun certo grao de cualificación, non en van 
a maioría dos actuais emigrantes posúen estudos medios, superiores ou de FP. A súa marcha supón, pois, a perda dun verdadeiro 
capital humano que, desde un punto de vista económico, vai incidir negativamente no futuro desenvolvemento socioeconómico 
e demográfico de Galicia. Ademais, a curto prazo todo apunta a que non se deterá nin se compensará coa terciarización derivada 
da realización de eventos puntuais (como o Xacobeo) ou das visitas turísticas estacionais.

Tendo en conta que o gordo desta recente emigración involucra os mozos e mozas do país, é de agardar que todos eles conformen 
a maioría dos efectivos dese 13% de galegos que hoxe en día se están a dirixir cara a outros puntos da península Ibérica na procura 
de sustento e futuro. Así, e segundo os datos do INE para o ano 2010, Madrid (21,20%), Cataluña (21,86%) e País Vasco (13,28) 

son os grandes centros receptores da man de obra 
moza que Galicia non é capaz de reter. Un 56,35% da 
mocidade galega que busca a vida fóra da terra ou, o 
que é o mesmo, máis dun de cada dous diríxense cara 
a un deses lugares, unha tendencia que, a grandes 
trazos, se mantivo constante ao longo destes últimos 
anos. 

Entre o ano 2001 e o 2010, como se pode aprezar no 
gráfico 2, Galicia perde 149.201 mozos e mozas e isto 
afecta por igual en todos os tramos de idade, aínda 
que as razóns demográficas que explican o por que 
destas caídas en cada tramo son diferentes e non 
entraremos agora nelas.

INTRODUCIÓN 
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En contra do que adoita afirmarse, estas perdas de 
efectivos poboacionais e de capital humano propio 
non van ser compensadas pola existencia dunha 
corrente inmigratoria foránea que desemboque en 
Galicia. Ao respecto, é ben coñecida a súa escasa 
capacidade para atraer emigrantes procedentes 
doutros países ou doutros puntos do Estado español. 
Neste sentido, e como xa puxemos de manifesto 
no mencionado Informe sobre a xuventude galega, 
Galicia apenas si conseguiu captar un 2% do total 
de emigrantes estranxeiros chegados á península 
Ibérica entre 1997 e 2006, anos que foron de bonanza 
económica. Xa que logo, convén desbotar a idea de 
que os emigrantes estranxeiros de entre 15 e 29 anos 
que residen hoxe en Galicia contribuirán a pórlles 
remedio aos problemas xerados pola marcha da 
mocidade galega. Pénsese que, se no ano 2004 eses 
emigrantes estranxeiros eran só un 0,64% do total de habitantes de Galicia, no 2010 a duras penas conseguían superar levemente 
o 1,1%. Ademais, nada garante que unha boa parte deles non empregue Galicia como vía de paso para os grandes centros de 
emprego que son Cataluña, Madrid ou País Vasco.

Diante desta realidade, non cómpre pensar, pois, que os mozos e mozas de orixe estranxeira chegados a Galicia nestes últimos 
anos estean en condicións de cubrir o baleiro poboacional deixado pola mocidade galega que está emigrando e menos aínda que 
o seu potencial económico vaia substituír, a curto prazo, o dos naturais xa ausentes.

Poren, é certo que a mocidade estranxeira de entre 15 e 29 anos pasou de ser un 1,6% do total desa idade que había na Galicia en 
2001 a un 6,9% no 2010. Tamén é certo que, desde 2004, arredor dun de cada dous chegou ata aquí procedente de distintos países 
de América do Sur (49,6%), algo máis ca un de cada dez de diferentes países de África (11,9%), namentres que, pola contra, os 
chegados dos países da UE viron medrar significativamente a súa presenza ao pasar de ser un 21% do total da mocidade inmigrante 
censada no 2004 a un 31,7% no 2010 (táboa 1). Fóra disto, uns e outros teñen en común o feito de que o 85% tiña de 20 a 29 anos. 
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Aínda así, e como xa se dixo, nin polo seu número, nin polas súas posibilidades, poderán chegar a substituír o papel que lles 
cumpriría xogar aos mozos galegos que están a marchar se as circunstancias económicas da Galicia fosen outras.

Proba diso témola no resultado da lectura combinada dos datos presentados nas táboas 1 e 2. Por exemplo, ao longo desta última 
década entre as persoas procedentes de África –un de cada dez mozos e mozas que emigraron a Galicia nos últimos anos, quer 
desde os países do Magreb quer desde os países centroafricanos (táboa 1)– predominaron os homes en dúas de cada tres ocasións 
(táboa 2), cuxa dedicación laboral fundamental, pódese esperar, foi a de traballar no comercio ambulante.

Pola contra, nos individuos chegados de América do Sur a partir do 2004 –un de cada dous mozos estranxeiros residentes en 
Galicia (táboa 1)–, as mulleres foron maioría en dúas de cada tres ocasións (táboa 2) e, a maioría das veces, puideron atopar 
ocupación no servizo doméstico, na hostalería ou no sector servizos. Isto non significa que unha parte destes emigrantes careza 
dunha cualificación laboral previa, en ocasións superior á que requiren as tarefas que van desempeñar, senón que moitas veces non 
poden exercela aquí ante as dificultades que atopan para ver recoñecidos os títulos académicos expedidos nos seus respectivos 
países.

Fronte a isto, os emigrantes procedentes dos países da UE (a maioría deles oriúndos do veciño Portugal) acadan o 46,1% do total 
no 2010 e foron en ascenso desde o ano 2004 (táboa 1). Neste caso pode dicirse que houbo un certo equilibrio sexual, malia o leve 
predominio que entre eles amosaron os homes. Por regra xeral, a súa orientación laboral adoita gardar pouca relación coa dos 
anteriores, ao centrarse máis ca nada na construción e na hostalería.

Polo demais, dos datos manexados despréndese que todos estes colectivos formarían parte daquilo que os especialista denominan 
corrente migratoria de substitución. É dicir, forman parte dunha corrente migratoria composta por individuos que tenden a 
desempeñar aquelas profesións pouco cualificadas e mal pagadas que os mozos e mozas galegas desbotan vistas as súas escasas 
perspectivas de futuro.

INTRODUCIÓN 
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Táboa 1: Procedencia dos mozos emigrantes chegados a Galicia, 2001-2010

Países de 2001 2004 2007 2010

Unión Europea 34,6 20,8 28,0 31,7

Sudamérica 37,2 52,7 45,2 49,6

África 10,9 10,5 11,1 11,9

% de emigrantes de 15-29 anos ao total 
de mozos/as que hai en Galicia

1,6 3,1 4,8 6,8

Táboa 2: Porcentaxe de mulleres entre os mozos emigrantes chegados a Galicia, 2001-2010

Países de 2001 2004 2007 2010

Unión Europea 48,0 46,8 45,9 45,9

Sudamérica 65,2 60,8 61,5 60,3

África 26,8 32,7 33,0 34,2

Atendendo ao feito de que arredor dun 50% dos mozos emigrantes chegados a Galicia a partir de 2004 procedía de distintos países 
suramericanos, paga a pena deterse a continuación a ver cales foron as súas procedencias e cal o comportamento amosado polos 
respectivos fluxos migratorios. Como poderemos comprobar, os resultados desta mirada non farán máis que ratificar algunhas das 
afirmacións que fixemos en parágrafos anteriores.

Os datos contidos na táboa 3 permítennos apreciar que a comezos da década do 2000 a mocidade colombiana estaba á cabeza 
daqueles emigrantes novos que tiñan a Galicia no seu punto de mira. Malia este predominio de partida, co paso dos anos esta corrente 

INTRODUCIÓN
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migratoria tendeu a ir perdendo forza, ao tempo que pasou de ser netamente feminina a irse masculinizando progresivamente 
(táboa 4).

Todo o contrario foi o que lle ocorreu á mocidade natural do Brasil que, malia ser apenas un 5,2% do total de mozos chegados 
do estranxeiro en 2001, conseguiu triplicar a súa presenza en Galicia, ao ser no 2007 un 15,1%, para baixar un punto porcentual 
e quedar no 2010 no 14,3% (táboas 3 e 4). Este fluxo migratorio estivo composto maioritariamente por mulleres; un predominio 
feminino que se acentuou lixeiramente entre o 2001 e o 2004, para logo atenuarse de 2007 a 2010.

Fronte a isto, a mocidade vida desde Venezuela, Arxentina e Uruguai tendeu, tras experimentar un leve ascenso numérico entre 
o 2001 e o 2004, a perder pulo paulatinamente no seo da inmigración que Galicia recibía do continente suramericano. No que se 
refire á composición sexual das respectivas correntes migratorias, cómpre dicir que, a grandes trazos, non coñeceron variacións 
significativas no tempo. De feito, no caso de Arxentina e Uruguai caracterízanse por ser paritarias e no de Venezuela lixeiramente 
feminizadas (táboas 3 e 4).

Táboa 3: Porcentaxe de mozos e mozas sudamericanos que
emigraron a Galicia segundo o seu país de procedencia, 2001-2010

País 2001 2004 2007 2010

Colombia 16,2 16,5 10,8 9,7

Brasil 5,2 7,1 15,1 14,3

Venezuela 6,2 6,6 4,7 3,9

Arxentina 5,1 11,4 5,7 4,1

Uruguai 1,3 4,8 4,3 3,6

INTRODUCIÓN 
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Táboa 4: Porcentaxe de mozas entre os emigrantes sudamericanos que chegaron a Galicia, 
2001-2010

País 2001 2004 2007 2010

Colombia 76,7 70,8 61,9 54,8

Brasil 66,4 70,1 70,0 67,6

Venezuela 54,0 55,8 59,1 57,1

Arxentina 47,6 50,1 52,8 52,2

Uruguai 50,8 48,5 49,9 49,3

Porén, e dado que en termos xerais o 80% destes emigrantes suramericanos tiña entre 20 e 29 anos, quizais non deixaría de ser 
interesante deterse a ver se esta proporción se mantivo en todos os casos e cales foron as súas implicacións no caso de non ser 
así. Con respecto ao primeiro punto, grazas ás táboas 5 e 6 constátase que a paulatina masculinización da corrente migratoria 
animada pola mocidade colombiana entre o 2001 e o 2010 (táboa 6) foi da man da relativa importancia que nela acadaron os 
individuos que se movían entre 15 e 19 anos. Un fenómeno que quizais podería explicarse en razón do funcionamento dun proceso 
de reagrupación familiar e que tamén, con menor intensidade, se pode intuír para o caso de Uruguai (táboa 5).

Pola mesma e malia que o fluxo migratorio procedente do Brasil tendeu a incrementar a súa importancia relativa entre os 
emigrantes novos residentes en Galicia, ata o punto de triplicar os seus efectivos entre 2001 e 2010 (táboa 3), estes estiveron 
compostos nun 87-88% dos casos por individuos pertencentes ao tramo de idade 20-29 anos (táboa 5), dos que un 70-72% foron 
mulleres (táboa 6). 

En canto á corrente migratoria que sitúan a súa orixe en Arxentina, as porcentaxes de emigrantes de 20 a 29 anos tenderon a 
manterse no tempo nun 77-78% logo da suba do 2001 ao 2004, á vez que o predominio feminino se facía notar levemente co paso 
dos anos, mais sen chegar nunca a alterar o equilibrio entre homes e mulleres.

INTRODUCIÓN
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Táboa 5: Porcentaxe de emigrantes de 20-29 anos 
con respecto ao total de emigrantes xoves, 2001-2010

Países 2001 2004 2007 2010

Colombia 87,5 83,7 66,7 65,4

Brasil 82,9 88,7 89,3 85,9

Venezuela 72,3 77,5 80,7 80,2

Arxentina 72,5 78,8 79,0 79,0

Uruguai 78,9 82,3 77,2 71,8

Táboa 6: Porcentaxe de mulleres entre os emigrantes de 20-29 anos, 
2001-2010

Países 2001 2004 2007 2010

Colombia 80,1 74,8 67,8 69,8

Brasil 70,5 72,2 71,2 88,9

Venezuela 58,5 58,1 61,8 81,0

Arxentina 48,4 51,5 53,1 79,7

Uruguai 47,5 49,9 50,8 71,8

Neste senso, o fluxo migratorio composto polos mozos e mozas chegados de Venezuela vai a caracterizarse en cambio por 
permanecer sempre idéntico asimesmo, sexa no referido á porcentaxe de xoves con 20-29 anos sexa a súa composición sexual.

INTRODUCCIÓN 
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A mocidade
con autonomía económica

Para o conxunto da poboación pódese afirmar que só a quinta parte da mocidade galega vive exclusivamente dos seus ingresos 
(20,75%). Máis observando os grupos de idade vese que estes valores só se acadan na franxa de idade maior, entre os 25 e 29 anos. 
É unha porcentaxe algo inferior a recollida no estudo sobre a Xuventude Galega de 2007 que acadaba ao 25,9%, e máis próxima os 
valores aportados polo INJUVE no Informe 2008 no que situábase no 21,5% da mocidade do conxunto do estado. Así, globalmente 
considerado o grado de independencia económica da nosa mocidade mantense dentro dos parámetros “normais”. 

Pero a análise máis detallada amosa algunhas particularidades. 

Considerando a dimensión territorial pódese observar  que é maior o grao de independencia no ámbito rural (23,78%) ca no urbano, 
con tres puntos porcentuais menos, sendo a menor a da mocidade urbana. 

Evolución da dependencia / independencia económica segundo hábitat, sexo e idade

Emancipación e inserción laboral

 Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total
2007

Vivo exclusivamente dos meus 
ingresos 20,75% 23,78% 20,78% 17,77% 24,96% 16,69% 3,69% 16,33% 35,82% 25,86%

Vivo principalmente dos meus 
ingresos, coa axuda doutras persoas 19,42% 22,61% 23,49% 13,21% 18,51% 20,29% 5,23% 17,86% 30,23% 23,76%

Vivo principalmente dos ingresos 
doutras persoas, con algúns ingresos 
propios

18,33% 17,72% 16,57% 20,27%  17,32% 19,31% 16,62% 21,17% 17,18% 22,01%

Vivo exclusivamente dos ingresos 
doutras persoas 38,83% 32,63% 36,45% 46,70% 36,50% 41,08% 69,54% 42,09% 15,53% 26,97%

Nc 2,67% 3,26% 2,71% 2,05% 2,72% 2,62% 4,92% 2,55% 1,24% 1,40%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Emancipación e inserción laboral

Os datos analizados segundo o xénero evidencian que son as mozas as que teñen unha menor autonomía económica, cun déficit 
de 8,26% fronte aos mozos, xa que estes acadan o 24,96% e elas o 16,69. Unha diferenza semellante a observada no informe do 
2007 e que evidencia a persistencia da desigualdade de xénero no proceso de emancipación da mocidade galega. 

A mocidade sen autonomía económica

Oito de cada dez do total da mocidade do país (76,58%) é dependente, en todo ou en parte, dos recursos doutras persoas. 

Un 37,75% viven con ingresos propios e achegas doutras persoas, repartíndose case que a partes iguais entre os e as que viven prin-
cipalmente dos seus ingresos coa axuda doutras persoas (19,42%), e 2.- Os e as que viven fundamentalmente de recursos alleos 
con algúns propios (18,33%). 

Este grupo de parcialmente dependentes” ou  veuse reducido nun 8,02% respecto do ano 2007. 

O colectivo que vive exclusivamente dos recursos doutras persoas acada o 38,83%, case que un 12% superior ao observado no ano 
2007. Loxicamente son as cohortes máis novas as máis dependentes. Case que sete de cada dez menores de 19 anos e algo máis 
de catro de cada dez entre 20 e 24 anos son dependentes. 

Pero a ratio de dependencia ten aumentado substancialmente con respecto ao ano 2007. Mentres que nese ano os mozos e mozas 
totalmente dependentes na primeira cohorte (15 a 19 anos) acumulaban un 61,85%, agora teñen aumentado case que nun 8%, 
chegando ao 69,54. Pero é que a segunda cohorte (20 a 24) ten aumentado o dobre pasando do 26,27% a un 42,09%, o que repre-
senta un crecemento que chega a ser do 15,82%. Asemade o rango maior de idades ten duplicado os seus efectivos, pasando do 
8,12% no 2007 a os 15,53 % no 2010.
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Situación económica da mocidade
segundo fontes  de ingresos

Coma parece evidente, o grao de independencia económica está fortemente vinculado coa situación laboral das mozas e os 
mozos. O acceso ao traballo supón un paso importantísimo no proceso de emancipación económica pero tamén persoal. De feito 
o principal motivo alegado para deixar a vivenda familiar é, para case que a metade de mozas e mozos (45,8%), a independencia 
económica, porcentaxe que crece considerablemente nos hábitats urbano (54,0%) e Semiurbano (44,6%).

Agora ben, a situación laboral na nosa comunidade non parece moi doada para acadar a independencia económica plena da súa 
mocidade. Certamente, só o 54% dos mozos e mozas que só traballan poden vivir exclusivamente dos seus ingresos, mentres que 
algo máis de dous de cada cinco (44,4%) mozos ou mozas recorren a axudas doutras persoas, sexan estas o principal dos seus 
ingresos (9,3%) ou un complemento menor a engadir ao salario (35,1%).

 

Motivo principal para deixar a vivenda familiar

Emancipación e inserción laboral
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●  Con eses recursos económicos só algo máis de  un de cada tres mozos ou mozas poden asumir a totalidade dos seus gastos 
(35,5%) nun reparto naturalmente condicionado pola idade.  Así na cohorte comprendida entre os 25 e 29 anos a independencia 
económica é gozada por unha metade longa dos seus efectivos (53,21%), porcentaxe que se ve reducido na quita parte na 
cohorte intermedia (20 a 24 anos), na que só un 32,9% poden ter unha plena autonomía económica, mentres que esta só é 
posible para un 12,3% da mocidade menos de 19 anos.

●  O menor grado de independencia económica, propio dos mozos e mozas que só poden pagar os gastos de peto, presenta un 
reparto porcentual semellante a os mais independizados, acadando un 34,25% do total. 

●  No medio atópase un de cada cinco (21,17%) mozos e mozas que só poden cubrir cos seus cartos unha parte  do total dos seus 
gastos. 

Con esa cantidade total de cartos dos que (ti, ou ti coa túa parella) dispós ao mes...

Total
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total
2007

Podes pagar todos os gastos (teus e/ou da 
túa parella) incluída vivenda e alimentación

35,50% 35,43% 34,64% 36,22% 34,63% 36,33% 12,31% 32,91% 53,21% 34,18%

Podes pagar unha parte dos gastos, teus e/
ou da túa parella, pero non todos

21,17% 22,38% 23,49% 18,22% 22,41% 19,97% 12,92% 23,98% 24,43% 25,32%

Só podes pagar os gastos de peto (teus e/ou 
da túa parella)

34,25% 33,33% 33,43% 35,76% 34,47% 34,04% 59,69% 33,42% 17,81% 29,97%

Nc 9,08% 8,86% 8,43% 9,79% 8,49% 9,66% 15,08% 9,69% 4,55% 10,53%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral



•23

A independencia tamén é capacidade de decisión, que neste caso referirase a en que gastar. Pois ben, aproximadamente tres de 
cada cinco (62,5%) din que son eles e elas os que deciden en que gastar a totalidade dos cartos de que dispoñen, unha porcentaxe 
algo menor que a observada en 2007 (69,12%). Pero tamén neste punto faise ver unha diferenciación en función do xénero  xa que 
os varóns teñen unha maior capacidade de control sobre a decisión do gasto evidenciada nunha porcentaxe superior en case un 
6% sobre as mulleres. En conxunto a decisión do gasto das mulleres vese reducida nos últimos anos. Mentres que en 2007 sete de 
cada dez mozas (71%) afirmaban que a decisión do gasto era persoal, agora só o fan 6 de cada dez (59,59%).

Dime ata que punto decides (ti e/ou a tú a parella) en que gastar eses cartos que ingresas ao mes

Total
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total
2007

Decides (ti e/ou a túa parella) en que 
gastar a totalidade deses cartos

62,50% 64,52% 59,07% 63,18% 65,48% 59,59% 41,46% 60,99% 68,00% 69,12%

Decides (ti e/ou a túa parella) en que 
gastar unha parte deses cartos pero non 
a totalidade

27,65% 27,02% 30,05% 26,36% 24,40% 30,81% 43,90% 28,70% 23,47% 26,13%

Nc 9,85% 8,47% 10,88% 10,46% 10,12% 9,59% 14,63% 10,31% 8,53% 4,75%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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CONVIVENCIA
FAMILIAR

A situación da mocidade galega no referente á convivencia non ten mudado de xeito salientable dende o ano 2007. Máis de tres de 
cada cinco mozas e mozos de Galicia viven na casa dos pais ou sogros. (64,9%) unha porcentaxe semellante á que tiñamos observado 
no ano 2007 (65,68%). Parece que a nosa mocidade atópase ben esta situación de cohabitación. Tan é así que nin sequera son 
relevantes as pequenas diferenzas observables no reparto por idades, sexo ou hábitat. 

A situación residencial dos mozos e mozas de Galicia  

 Idade  Sexo Tamaño de ábitat

 
Total 
2010

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Home Muller Rural
Semiur-

bano
Urbano

Total 
2007

Na casa, cos meus pais ou de quen fai 
as súas veces

63,67% 86,67% 86,15% 47,62% 66,38% 61,05% 63.40% 86,27% 61,96% 63,89%

Na casa, cos meus sogros ou pais e ca 
miña parella

1,17% 0,92% 1,53% 1,04% 0,68% 1,64% 2,33% 1,20% 0,00% 1,61%

Na casa doutras persoas 0,83% 1,85% 0,51% 0,41% 0,34% 1,31% 1,40% 0,90% 0,23% 0,63%

Na miña casa (mercada ou arrendada 
por min so/a)

7,08% 0,00% 5,61% 13,04% 8,32% 5,89% 7,46% 9,045 5,24% 6,72%

Na miña casa (mercada ou arrendada 
por min e/ou a miña parella

10,92% 1,54% 7,65% 19,88% 8,49% 13,26% 8,86% 12,35% 11,85% 11,52%

Na miña casa (cedida pola familia) 3,50% 0,92% 3,06% 5,59% 3,23% 3,76% 3,96% 4,22% 2,51% 3,95%

Nun piso compartido con amigos/as, 
compañeiros/as

10,75% 5,23% 15,05% 10,97% 10,70% 10,80% 10,49% 4,52% 15,72% 9,50%

Nunha residencia de estudantes, 
colexio, etc.

1,67% 2,77% 1,53% 1,04% 1,19% 2,13% 1,40% 1,51% 2,05% 1,69%

Nunha pensión, hotel, fonda, casa de 
hóspedes...

0,08% 0,00% 0,00% 0,21% 0,17% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,13%

Nc 0,33% 0,62% 0,26% 0,21% 0,51% 0,16% 0,47% 0,00% 0,46% 0,36%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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Emancipación e inserción laboral

Quen se teñen emancipado da convivencia familiar manteñen tamén os mesmos parámetros que fai catro anos, dous de cada cinco 
(21,5%) viven na súa casa, sexa mercada, arrendada por el ou ela ou cando non en parella (18,%), ou cedida pola familia (3,50%). 
Finalmente tamén se repite a pauta entre os e as que viven en fogares compartidos con compañeiros (10,75%) ou en residencias, 
colexios, ou pensión que apenas acadan 2% do total. Así pois conclúese que a nosa mocidade está bastante ben instalada en canto 
á habitación xa que máis de catro de cada cinco (87,17%) teñen unha vivenda estable. Máis dun terzo dos maiores de 25 anos 
dispoñen de casa propia (38,51%), tres puntos menos que en 2007.

Os/as mozos e mozas que conviven cos pais séntense cómodos na súa 
casa. De feito cando son preguntados pola idade na que creen que 
deixarán a casa dos pais ou familiares, fixan a idade de emancipación nos 
26 anos coma media (26,33).

É unha posición indiferente ao xénero e o hábitat. Todos e todas coinciden 
na fronteira etaria. Pero é un horizonte móbil que cando máis crecen máis 
alongan o momento da emancipación.

Certamente, os rapaces e rapazas entre quince e dezanove anos esperan 
saír de casa aos 23 anos, pero cando chega a esa idade (20 a 24) colócana, 
sempre coma media, nos 26 anos, e cando esa fronteira queda amortizada 
o novo límite xa está nos 30 anos. 

Así pois, concluiremos que para aqueles que viven na casa familiar a 
emancipación domiciliaria  non parece un problema. Están cómodos. 

Podería parecer que se trata dun fenómeno propio da situación socioeconómica do momento, pero tendo en conta que estes 
valores son similares aos recollidos fai catro anos sobre a mesma poboación, habería que pensar en unha situación estrutural da 
nosa mocidade.

A que idade cres que deixarás de vivir na casa na que 
vives actualmente? 

 Total 2010 25,84

Tamaño de hábitat

Rural 25,43

Semiurbano 26,25

Urbano 25,91

Sexo
Home 26,19

Muller 25,48

Idade

De 15 a 19 anos 22,77

De 20 a 24 anos 26,20

De 25 a 29 anos 29,63

Total 2007 26,33
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SITUACIÓN RESIDENCIAL
E AUTONOMÍA DO GASTO

Unha manifestación da comodidade na permanencia na residencia familiar podémola  constatar observando a relación entre o 
lugar de residencia da nosa mocidade e a súa capacidade de control dos seus gastos. Así, e coma queda reflectido na táboa, case 
que un/a de cada tres mozos e mozas (30,52%) que poden pagarse todos os seus gastos (nos que poderían tamén costearse a 
manutención e a vivenda) seguen vivindo na casa dos pais.

Preguntados polos motivos presumibles para deixar de vivir na casa familiar o de menor relevancia é o dos problemas familiares 
1,5%, ao tempo que para case que a metade (45,8%) acadar a independencia económica sería o motivo principal, seguido para un  
de cada cinco (22,5%) a posibilidade de formar unha parella e poder vivir xuntos.

Emancipación e inserción laboral

Situación residencial e autonomía do gasto

Onde vives habitualmente a maior parte do ano? 

 Na casa, cos 
meus pais 

ou con quen 
fai as súas 

veces

Na casa, cos 
meus sogros 
ou pais e coa 
miña parella

Na casa 
doutras 
persoas

Na miña 
casa 

(mercada, 
alugada, 

cedida etc) 

 Nun piso 
compartido 
con amigos/

as

Nunha 
residencia de 
estudantes, 

colexio, 
pensión etc.

 Nc Total

Co
n 

es
a 

ca
nt

id
ad

e 
to

ta
l d

e 
ca

rt
os

 d
os

 q
ue

(t
i, 

ou
 ti

 c
oa

 tú
a 

pa
re

lla
) d

is
pó

s 
ao

 m
es

...

Podes pagar todos os 
gastos (teu s e/ou da túa 
parella), incluíndo vivenda e 
alimentación 

30,52 1,41 0,70 47,65 17,14 2,58 0,00 100,00 

Podes pagar unha parte dos 
gastos (teus e/ou da túa 
parella) 

70,08 1,57 0,39 15,35 11,02 1,18 0,39 100,00 

Só podes pagar os gastos de 
peto (teus e/ ou da túa parella) 

89,29 0,24 1,22 2,68 4,87 1,46 0,24 100,00 

Nc 81,65 2,75 0,92 4,59 7,34 0,92 1,83 100,00 

     (porcentaxes horizontais)
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En conxunto o modelo segue vixente dende a última enquisa. A nosa mocidade non ten mudado de horizontes neste 
tema que comparten por igual eles e elas, coma se pode ver na táboa. 

Onde si atopamos diferenzas, por outra parte semellantes as xa estudadas no 2007, é entre os diversos hábitats: A in-
dependencia económica é un imaxinario máis forte para a mocidade urbana (54%) que para que habita no rural (38,7%), 
ao tempo que o incentivo de vivir coa parella é maior para quen vive no hábitat rural (29,4%). 

Emancipación e inserción laboral

E cal sería o motivo principal para deixar a vivenda familiar?

Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total Rural 
 Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

Independencia económica 45,8% 38,7% 44,6% 54,0% 44,8% 46,7% 39,2% 51,5% 47,2% 

Obter un traballo noutra cidade 13,9% 13,8% 15,6% 12,5% 13,4% 14,4% 11,3% 15,4% 15,3% 

Por problemas fam iliares 1,5% 2,5% ,4% 1,5% 1,5% 1,6% ,4% 1,2% 3,4% 

Rematar os estudos 10,7% 9,9% 10,3% 11,8% 9,6% 11,7% 24,0% 4,6% 1,3% 

Ir vivir coa parella 22,5% 29,4% 23,2% 14,7% 24,3% 20,6% 16,3% 23,1% 29,4% 

Outra 1,4% 2,1% 0,9% 1,1% 1,5% 1,3% 3,5% 0,4% 0,0% 

Ns/Nc 4,2% 3,5% 4,9% 4,4% 4,8% 3,7% 5,3% 3,8% 3,4% 
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Diríase, pois que a mocidade galega está cómoda na súa situación familiar. A fonte maior de ter “bronca” na casa é pola falta de 
colaboración nas tarefas domésticas (60,6%) como xa acontecía no ano 2007, en relación aos estudos, sobre todo na cohorte máis 
cativa (42,5%), e a hora de erguerse da cama (38,3%), especialmente entre os 15 e 24 anos segundo declaran dous de cada cinco. 
Pero as ideas políticas, a relixión ou os amigos aparecen como asuntos menores. 

Razóns polas que máis frecuentemente discuten  cos pais
 Tamaño de hábitat Sexo Idade

 
 Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

A hora de chegar a casa pola noite 26,4% 24,9% 23,5% 30,2% 25,3% 27,5% 39,9% 17,4% 16,6% 26,4%
En relación aos estudos 42,5% 40,3% 42,2% 44,9% 45,2% 39,6% 66,2% 29,6% 21,9% 36,5%
Por erguerte da cama cando che apetece 38,3% 37,3% 34,8% 42,2% 36,4% 40,3% 40,7% 41,8% 30,2% 31,3%
En relación aos cartos 29,9% 28,3% 26,2% 34,7% 31,9% 27,8% 28,1% 33,8% 27,8% 25,5%
A colaboración no traballo doméstico 60,6% 57,1% 62,6% 62,7% 57,5% 63,9% 60,1% 61,0% 60,9% 52,3%
En relación ás túas ideas ou actividades políticas 17,2% 19,3% 14,4% 17,3% 14,8% 19,8% 14,8% 15,5% 23,1% 15,4%
 A relixión 8,8% 9,4% 4,3% 12,0% 6,3% 11,5% 7,6% 10,3% 8,9% 8,8%
Por pasarte co alcohol 24,0% 27,5% 21,9% 22,2% 29,8% 17,9% 24,7% 25,8% 20,7% 21,2%
Polos amigos ou amigas que tes 17,5% 17,2% 16,0% 19,1% 17,5% 17,6% 24,3% 16,4% 8,3% 10,1%

Dime se poderías facer na túa casa as seguintes cousas  e cál sería a actitude dos teus país en cada caso

 
Poderías facelo 

sen ningún 
problema

Poderías facelo sen 
dificultade pero 
desgustaríanse

Poderías facelo se te 
empeñas, pero terías 

algunha bronca

Non poderías facelo, 
non che deixarían

Ns/Nc

Erguerme cando me apeteza 47,0% 23,1% 17,5% 9,8% 2,6%
Reunirme na casa cun grupo de amigos 74,9% 9,4% 5,5% 7,2% 3,0%
Tomarme unhas copas 42,9% 18,6% 11,4% 23,0% 4,0%
Chegar pola noite á hora que queira 50,6% 15,8% 11,6% 19,4% 2,6%
Fumarme uns porros 5,4% 5,9% 9,9% 73,4% 5,4%
Non ir a comer a casa 63,8% 16,6% 6,6% 10,2% 3,0%
Reunirme na casa co/a meu/miña mozo/a ou cun/ha amigo/a 69,8% 10,7% 4,9% 10,5% 4,1%
Decorar a miña habitación ó meu gusto, con liberdade 81,7% 8,5% 2,4% 4,5% 2,8%
Pasar a noite fóra da casa 52,1% 18,1% 9,5% 16,8% 3,5%
Organizar unha festa 33,0% 12,2% 13,0% 37,0% 4,8%
Deitarme cun/cunha mozo/a 35,1% 10,9% 9,0% 37,0% 8,0%

Emancipación e inserción laboral
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O que non poden facer na casa, segundo declaran máis de sete de cada dez, é fumar porros (73,39%), pero si poden facer e reunións 
con amigos (75%) ou coa parella (69,7%), cando non deitarse con ela(35,9%). Asemade tres de cada cinco non terían problemas 
para non ir comer á casa,e incluso para a metade non sería un problema non ir a durmir a casa, ou decorar a habitación como queira 
(81,75%).

En xeral, pois estamos ante uns fogares que para a maioría son espazos amables. 

Dime se poderías facer na túa casa as seguintes cousas. E cal sería a actitude dos teus pais en cada caso

Poderías facelo sen 
ningún problema

Poderías facelo sen 
dificultade pero 
desgustaríanse

Poderías facelo se te 
empeñas, pero terías 

algunha bronca

Non poderías 
facelo, non che 

deixarían
Ns/Nc

Erguerme cando me apeteza 47,0% 23,1% 17,5% 9,8% 2,6%

Reunirme na casa cun grupo de amigos 74,9% 9,4% 5,5% 7,2% 3,0%

Tomar unhas copas 42,9% 18,6% 11,4% 23,0% 4,0%

Chegar pola noite á hora que queira 50,6% 15,8% 11,6% 19,4% 2,6%

Fumar uns porros 5,4% 5,8% 9,9% 73,4% 5,4%

Non ir comer á casa 63,8% 16,6% 6,6% 10,2% 3,0%

Reunirme na casa co/a meu/miña 
mozo/a ou cun/ha amigo/a 

69,8% 10,7% 4,9% 10,5% 4,1%

Decorar o meu cuarto ao meu gusto, 
con liberdade 

81,7% 8,5% 2,4% 4,5% 2,8%

Pasar a noite fóra da casa 52,1% 18,1% 9,5% 16,8% 3,5%

Organizar unha festa 33,0% 12,2% 13,0% 37,0% 4,8%

Deitarme cun/cunha mozo/a 35,1% 10,9% 9,0% 37,0% 8,0%

Emancipación e inserción laboral
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Pero finalmente os mozos saen da casa, e preguntados a quen xa non vive na casa familiar, pola idade en que a deixaron, a media 
nos di que os que saíron fixérono ao redor dos 21 anos sen grandes diferenzas por sexos ou hábitats. As razóns son varias, pero 
dominan os estudos (40,4%) seguidos da convivencia en parella (22,8%).

Emancipación e inserción laboral

A que idade deisaches de vivir cos teus pais? 

 Total 2010 21

Tamaño de hábitat

Rural 20

Semiurbano 21

Urbano 20

Sexo
Home 21

Muller 20

Idade

De 15 a 19 anos 17

De 20 a 24 anos 19

De 25 a 29 anos 22

Total 2007 21



•31

A emancipación ple na supón a independencia residencial e económica, fundamentalmente mediante a incorporación ao traballo. 
Esta é a principal razón alegada polos entrevistados para deixar a casa familiar, coma temos visto. Na seguinte táboa temos 
reflectida a situación da nosa mocidade respecto da emancipación laboral. 

Na actualidade, en cal das seguientes situacións te atopas? 

 Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Só traballo 27,8% 35,4% 28,9% 19,4% 30,7% 24,9% 2,8% 26,0% 46,0%

Principalmente traballo e ademáis estudo 7,6% 6,3% 7,5% 8,9% 6,3% 8,8% 2,5% 5,1% 13,0%

Principalmente estudo e fago algún traballo 5,8% 4,7% 6,3% 6,6% 5,4% 6,2% 4,6% 8,2% 4,8%

Só estudo 39,1% 35,7% 34,0% 46,2% 36,8% 41,2% 80,0% 38,5% 12,0%

Só estudo, pero teño traballado 3,8% 1,9% 3,0% 6,2% 3,1% 4,4% 2,2% 5,4% 3,5%

Estudo e ademáis estou buscando un 
primeiro traballo

1,4% 0,2% 2,7% 1,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,8% 1,2%

Estou buscando o meu primeiro traballo 2,6% 3,3% 2,4% 2,1% 2,2% 2,9% 1,8% 2,6% 3,1%

Estou en paro cobrando o desemprego 3,5% 3,3% 4,5% 3,0% 4,2% 2,8% 0,6% 2,0% 6,6%

Estou en paro sen cobrar desemprego 4,9% 5,1% 6,0% 3,9% 7,0% 2,9% 0,6% 5,4% 7,5%

Outra situación 2,3% 2,8% 3,3% 1,1% 1,9% 2,8% 1,8% 3,6% 1,7%

Non contesta 1,3% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 1,3% 1,8% 1,5% 0,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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Case que un de cada tres mozos ou mozas de Galicia (35,4%) só traballan ou principalmente traballan ao tempo que un 5,8% 
principalmente estudan e tamén traballan. Asemade hai un 8,4% que están en paro despois de traballar e un 2,6% que só buscan 
un primeiro emprego.

Polo tanto podemos dicir que case un de cada dous mozos ou mozas teñen ou tiveron contacto, en distinto grado, co mundo 
laboral (49,5%), o que supón un descenso dun 6,9% respecto da situación do ano 2007. 

Traballan máis no rural que no urbano (41,7% e 28,2%) e a diferenza entre homes e mulleres está ao redor do 3% a favor de eles. 

E interesante o contraste entre estes datos e os recollidos no informe do ano 2007 no referente a comparación entre mocidade 
traballadora e a estudante e os obtidos neste informe. Naquel ano a porcentaxe de mozos e mozas que traballaban era do 50,95% 
e a dos estudantes acadaba o 38,94%. Pois ben, no ano 2010 as porcentaxes aparecen invertidas case simétricamente, sendo a 
porcentaxe de estudantes do 50,1% e a de traballadores/as do 35,3%.

Quen non traballa nin busca traballo ou tampouco estuda, apenas nove de cada cen (8,5%) maioritariamente dedícanse as 
tarefas do fogar (algo máis de un/a de cada catro), fan traballos sen remuneración no ámbito familiar, ou están enfermos/as, ou 
simplemente non fan nada, en total son un 25,6% deste pequeno.

Emancipación e inserción laboral
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A incorporación ao merado laboral faise efectiva, coma media aos 20 anos no caso das mozas e 19 no dos homes. Coma se pode 
observar uns anos antes dos que o seu imaxinario facíalles albiscar, e a súa incorporación non se demora demasiado: seis de cada 
dez (60,8%) din que tardaron menos de un mes en atopar o seu primeiro traballo, e fano antes no rural e semiurbano que nas 
cidades. Entre un mes e un ano e o que din que tardaron un 28,13%, e quen supera estes prazos son un 11,09%. Así pois, semella 
que para case que 9 de cada 10 mozos e mozas que conseguiron traballo a dificultade non foi moi grande(88,9%)

Máis da metade incorporáronse ao primeiro traballo cando aínda estaban estudando (54.2%) e parece un fenómeno especialmente 
urbano (63,8%), dez puntos porcentuais por riba das vilas e dezasete máis que no rural.

SÓ AOS qUE TRABALLAN OU TRABALLARON

que idade tiñas cando comezaches o teu primeiro traballo remunerado?

  Tamaño de hábitat Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Idade 20 19 20 20 19 20 19 18 21

 Cantos meses tardaches en atopar ese primeiro traballo?

Menos de 1 mes 60,8% 62,6% 62,0% 57,6% 64,4% 56,9% 67,4% 71,1% 54,7%

Entre un més e 3 meses 14,8% 14,8% 13,4% 16,2% 14,1% 15,7% 14,0% 15,7% 14,5%

Entre 3 e 6 meses 8,4% 8,2% 9,1% 8,1% 7,8% 9,2% 7,0% 6,4% 9,7%

Entre 6 meses e 1 ano 4,8% 3,7% 5,9% 5,2% 3,0% 6,9% 2,3% 2,0% 6,6%

Máis de 1 ano 3,6% 4,1% 2,7% 3,8% 3,0% 4,2% 0,0% 1,0% 5,3%

Non procede. 4,7% 2,9% 4,3% 7,1% 4,5% 4,9% 2,3% 1,5% 6,6%

Nc 2,8% 3,7% 2,7% 1,9% 3,3% 2,3% 7,0% 2,5% 2,5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Emancipación e inserción laboral
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A maioría, máis de sete de cada dez (72,66%) conseguiron o seu primeiro emprego cun contrato temporal ou en prácticas ao tem-
po que un 16,4% non tiñan contrato de traballo. 

SÓ AOS qUE TRABALLAN OU TRABALLARON

Iste traballo, tívéchelo cando estabas estudando ou despois de rematar os estudos?

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total Rural

Semiur-
bano

Urbano Home Muller
De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Cando estaba estudando 54,2% 46,5% 53,5% 63,8% 55,4% 52,9% 67,4% 56,4% 51,7%

Despois de rematar os estudos 44,8% 52,3% 46,0% 35,2% 43,4% 46,4% 27,9% 43,6% 47,3%

Non sabe 0,5% 0,8% 0,5% 0,0% 0,9% 0,0% 2,3% 0,0% 0,5%

Non resposta 0,5% 0,4% 0,0% 1,0% 0,3% 0,7% 2,3% 0,0% 0,5%

 que tipo de contrato tiñas nese primeiro traballo?

Temporal en prácticas, 
aprendizaxe ou en formación

36,6% 38,7% 39,0% 31,9% 36,8% 36,3% 30,2% 35,8% 37,7%

Outro temporal 36,1% 35,8% 34,2% 38,1% 35,3% 36,9% 18,6% 34,3% 38,9%

Fixo 3,9% 1,6% 2,7% 7,6% 3,9% 3,9% 9,3% 3,4% 3,6%

Funcionario 1,4% 2,1% 1,1% 1,0% 1,5% 1,3% 0,0% 1,5% 1,5%

Era por conta propia 1,1% 1,6% 0,5% 1,0% 0,6% 1,6% 2,3% 2,0% 0,5%

Era un negocio familiar 3,6% 4,9% 3,7% 1,9% 3,9% 3,3% 18,6% 2,9% 2,3%

Non tiña contrato de traballo 16,4% 14,4% 18,2% 17,1% 16,2% 16,7% 18,6% 19,1% 14,8%

NC 0,9% 0,8% 0,5% 1,4% 1,8% 0,0% 2,3% 1,0% 0,8%

Emancipación e inserción laboral
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Para un de cada catro casos a porta para o acceso a un traballo é fundamentalmente a axuda de amigos ou coñecidos (24,5%), e unha 
actitude proactiva, presentándose a un anuncio, ofrecendo o seu traballo, buscando ofertas na prensa ordinaria ou gobernamental 
(25,78%) e as ofertas de emprego do INEM ou empresas de traballo temporal (6,72%). Tamén a familia é unha fonte a ter en conta 
como o acredita a experiencia de case que dous de cada dez casos(19,69%). Con menor intensidade tamén teñen obtido traballo 
por ser requiridos/as por nunha empresa un 11,1%, mediante unha oposición (2%) ou doutros xeitos (9,69%).  Resumindo diríamos 
que tres son as estratexias empregadas para ter éxito na procura dun primeiro traballo: relacións sociais (amizades), familia e 
actitude activa de procura. Pese a todo só un de cada tres mozos e mozas (32,81%) acadaron un traballo relacionado cos seus 
estudios. A maioría tiveron que contentarse con un traballo doutra índole (65,31%) 

SÓ AOS qUE TRABALLAN OU TRABALLARON
Como atopaches ese traballo?

 Tamaño de hábitat Sex0 Idade

 
Total Rural

Semiur-
bano

Urbano Home Muller
De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Chamaronte da empresa 11,1% 17,3% 9,6% 5,2% 9,9% 12,4% 7,0% 11,3% 11,5%

Ofreciches o teu traballo e aceptaroncho 15,5% 14,8% 19,3% 12,9% 16,8% 14,1% 16,3% 15,7% 15,3%

Presentácheste a un anuncio 8,8% 6,6% 5,3% 14,3% 7,5% 10,1% 4,7% 8,3% 9,4%

Ingresaches por oposición 2,0% 1,6% 1,6% 2,9% 1,8% 2,3% 2,3% 1,5% 2,3%

Proporcionároncho teus pais 11,7% 13,6% 13,4% 8,1% 12,3% 11,1% 25,6% 12,7% 9,7%

Proporcionároncho outros familiares 8,0% 6,6% 9,1% 8,6% 8,1% 7,8% 11,6% 8,3% 7,4%

Proporcionároncho amigos ou coñecidos 24,5% 24,3% 24,1% 25,2% 26,6% 22,2% 25,6% 24,5% 24,4%

Por unha oferta de emprego (INEM,Servicios 
de colocación..)

4,5% 5,3% 4,3% 3,8% 4,8% 4,2% 2,3% 4,4% 4,8%

Nunha empresa de traballo temporal 2,2% 2,1% 2,1% 2,4% 3,3% 1,0% 0,0% 1,0% 3,1%

Pola prensa, BOE, DOG e similares 1,6% 1,2% 0,0% 3,3% 1,2% 2,0% 0,0% 2,0% 1,5%

Por unha bolsa de traballo 2,8% 1,2% 3,2% 4,3% 1,2% 4,6% 0,0% 2,9% 3,1%

Orientado dende os meu centro de estudios 5,5% 3,3% 5,3% 8,1% 4,5% 6,5% 0,0% 4,9% 6,4%

Doutro xeito 1,4% 1,6% 2,7% 0,0% 1,5% 1,3% 2,3% 1,5% 1,3%

NC 0,5% 0,4% 0,0% 1,0% 0,6% 0,3% 2,3% 1,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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Un/a de cada catro (25,8%) seguen nese traballo, e a maioría dos que mudaron fixérono voluntariamente 53,4% e en menor contía 
por remato do contrato (37,1%). É de destacar que para case que un terzo dos/as informantes,  ese primeiro traballo estaba moito 
ou bastante relacionado cos estudos realizados.

A maioría, un 74,1%, xa mudaron de traballo coma resultado dunha unha decisión voluntaria (53,4%) ou por finalización do contrato. 
Despois tiveron coma media tres traballos, ao longo dunha media de 9 anos, o que nos pon nunha perspectiva de estabilidade 
laboral de tres anos, o que propicia unha certa estabilidade da súa situación. Así, tres de cada cinco (61,94%) consideran pouco 
ou nada probable que no prazo dun ano poda perder, sen que se queira, o traballo. Aínda que neste caso elas parecen algo máis 
pesimistas (59,%)  que eles (65%).

Permanencia no primeiro traballo

Emancipación e inserción laboral
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Por outra parte non parece que a nosa mocidade teña serios problemas para atopar traballo xa que preguntados por cantos meses 
tardaron en atopar un novo, tras deixar o que tiñan, algo máis que un terzo (35,7%) aseguran que menos dun mes, ao tempo que 
un tres de cada dez (30,6%) afirman ter tardado entre un e seis meses, mentres que aqueles/as a quen máis lles custou non chegan 
máis alá dun ano o (15,9%). Tampouco parecen pesimistas, xa que preguntados/as pola posibilidade de perder o seu traballo, sen 
querelo, no horizonte dun ano, tres de cada cinco (61,9%) din que o ven coma pouco ou nada probable. 

SÓ AOS qUE TIVERON MáIS DE UN TRABALLO
Cantos anos pasaron entre o primeiro e o último traballo que tiveches?

  Tamaño de hábitat  Sexo  Idade

Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Media 19 18 18 20 21 16 21 15 20

 E a última vez que cambiaches de traballo, cantos meses tardaches en atopar outro?
Menos de 1 mes 35,7% 39,9% 37,0% 30,1% 33,9% 37,8% 25,0% 34,9% 36,8%

Entre un més e 3 
meses

18,3% 14,6% 16,4% 23,9% 20,5% 15,9% 25,0% 18,1% 17,9%

Entre 3 e 6 meses 12,3% 10,1% 16,4% 11,0% 11,8% 12,9% 15,0% 8,1% 14,2%

Entre 6 meses e 1 ano 12,7% 10,7% 13,7% 14,1% 15,0% 10,3% 5,0% 13,4% 12,9%

Máis de 1 ano 9,9% 12,4% 11,6% 5,5% 9,1% 10,7% 10,0% 12,8% 8,5%

Non procede. 6,0% 6,2% 1,4% 9,8% 5,9% 6,0% 10,0% 6,0% 5,7%

Nc 5,1% 6,2% 3,4% 5,5% 3,9% 6,4% 10,0% 6,7% 4,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

que probabilidade cres que tes de que no prazo dun ano perdas, sin querelo ti, o teu traballo actual?
Moi probabel 9,9% 8,5% 12,7% 9,2% 7,2% 12,7% 6,3% 11,0% 9,7%

Bastante probabel 13,2% 12,6% 10,6% 16,3% 14,0% 12,3% 21,9% 11,0% 13,3%

Pouco probabel 33,4% 32,7% 36,6% 31,4% 35,2% 31,6% 31,3% 32,5% 34,1%

Nada probabel 28,5% 31,7% 25,4% 27,5% 29,6% 27,5% 31,3% 27,3% 28,9%

Non sabe 8,7% 10,1% 9,2% 6,5% 8,4% 9,0% 3,1% 9,1% 9,1%

NC 6,3% 4,5% 5,6% 9,2% 5,6% 7,0% 6,3% 9,1% 4,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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Na actualidade a nosa mocidade traballadora faino maioritariamente en xornada completa e por conta allea, sendo esta a situación 
de tres de cada cinco (59,7%). Son os entornos rurais e semiurbanos que superan en catro puntos esta porcentaxe en detrimento 
dos urbanos (52,3%). De novo o factor de xénero amosase nunha diferenza á baixa de case oito puntos porcentuais. Coma correlato 
na situación nos empregos a xornada parcial, un 14,6% do total, invértense os termos e son máis elas (18,4%) que eles (10,8%).

A taxa de precariedade, entendida aquí como traballo ocasional, eventual ou temporeiro, afecta case once por cento (10,9%), 
fundamentalmente a mocidade mais nova, chegando ao 25% no caso de ter entre quince e dezanove anos. 
Menor é a proporción de quen traballa por conta propia que non chega a ser un de cada dez (9,11%). Asemade a porcentaxe de 
empresarios/as ou profesionais é dun 4%, semellante ao peso de quen traballa coma autónomos/as (4,5%).

SÓ A qUEN TRABALLA NA ACTUALIDADE

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Ocupación principal do enquisado

Traballan por conta allea

Nun emprego a xornada completa 59,7% 63,8% 62,0% 52,3% 63,6% 55,7% 28,1% 51,9% 66,9%

Nun emprego continuado a xornada parcial 14,6% 10,6% 15,5% 19,0% 10,8% 18,4% 37,5% 16,9% 11,0%

Ocasionalmente: unhas semanas si, outras non 3,6% 5,5% 2,1% 2,6% 4,8% 2,5% 6,3% 5,2% 2,6%

Eventual, temporal, temporeiro 7,3% 6,5% 7,0% 8,5% 5,2% 9,4% 18,8% 10,4% 4,5%

Traballan por conta propia

Como empresario(a)/como propietario(a) 2,8% 2,5% 4,9% 1,3% 3,2% 2,5% 0,0% 3,2% 2,9%

Como profesional 1,2% 1,5% 0,0% 2,0% 0,8% 1,6% 0,0% 1,3% 1,3%

Como traballador autónomo 4,5% 4,5% 2,1% 6,5% 6,0% 2,9% 0,0% 2,6% 5,8%

En réxime de axuda familiar 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,4% 3,1% 1,3% 0,0%

NC 5,7% 4,5% 5,6% 7,2% 4,8% 6,6% 6,3% 7,1% 4,9%

  100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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Concretando máis a actividade específica que realiza a nosa mocidade, e máis precisamente aqueles e aquelas que o fan por conta 
allea, pódese observar na seguinte gráfica a súa variedade. Nesta táboa reflíctese con claridade como a crise económica destes 
últimos anos afecta a quen traballa por conta allea. Evidéncianse este factor en algúns dos traballos por conta allea máis sensibles 
as crises económicas. 

Destaca que un/a de cada seis entrevistadas/os traballan como 
peóns sen cualificar (15,91%) o que supón un incremento 
deste tipo de traballos de case un 5% con respecto do ano 
2007. Pola contra diminúe en máis de un 11% o traballo 

cualificado na construción que pasa de ocupar a un 18,8% da contratación por conta allea a reducirse drásticamente ata un 7,6%, 
mentres que aumenta o emprego para os peóns e traballadores/as sen cualificación que pasa de ocupar un 11,1% fai tres anos a 
empregar neste a un 15,9%, un aumento de case cinco puntos porcentuais. Asemade aumenta o emprego de carácter subalterno 
nun 3,29% e diminúen nunha proporción semellante os postos de persoal técnico (3,15%). 
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Emancipación e inserción laboral

Situación laboral de quen traballa por conta allea
(comparativa 2007-2010)

2010 2007
Persoal cualificado de explotacións agrarias 0,48 0,79
Dirección de empresa, directivos/as (de empresas industriais) 0,95 0,78
Profesionais das forzas armadas 1,43 1,18
Capataces, encargados/as, contramaestres 1,9 1,49
Cadros superiores, empregados/as a nivel superior 3,8 1,69
Funcionariado de nivel medio (sen necesidade de título superior) 4,28 3,49
Traballadoras/es do campo sen cualificar 4,28 1,68
Empregadas/os subalternas/os 5,46 2,17
Funcionariado a nivel superior 5,94 5,28
Vendedoras/es, axentes comerciais 6,89 8,93
Persoal cualificado da construción, da industria e dos servizos 7,61 8,84
Empregadas/os de nivel medio 7,84 11,47
Profesionais por conta allea 8,79 9,29
Administrativos/as, empregados/as de oficina 9,74 10,58
Persoal técnico medio 11,4 8,25
Peóns e traballadores/as sen cualificar (construción, industria, servizos) 15,91 11,12
Ns/Nc 3,33 2,97
Total 100 100
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Por outra parte as rendas polo traballo que perciben son, coma media e segundo declaran de 960,7 €. Coma é de esperar gañan 
máis canto máis anos teñen, pero observase unha clara diferenza de xénero que lles costa ás mozas, coma media un 86 € 
mensuais. Dito en outros termos, mentres que eles gañan coma media 1.031€ elas so reciben 889€, unha diferenza dun 13,79% 
menor.

Asemade é importante considerar que 
situación respecto dos estudos é determinante 
da modalidade de emprego conseguido e, 
polo mesmo, da súa calidade. Así, cando o 
acceso ao primeiro traballo faise mentres se 
estuda, a probabilidade de ocupar un traballo 
sen contrato acada o 25,4%, mentres que si xa 
rematou a súa fase estudantil esta redúcese 
en case vinte puntos (5,9%). Asemade o ter 
finalizado ou non o período estudantil inflúe 
no acceso aos contratos temporais e de 
aprendizaxe ou prácticas: un 79,4% de quen xa 
remataron accede a estes traballos, porcentaxe 
que redúcese máis dunha ducia porcentual para 
quen aínda está estudando (67,5%).

SÓ A qUEN TRABALLA NA ACTUALIDADE

Cantos cartos ganas coma media ao mes? ( neto, despois de descontos)

  Tamaño de Hábitat  Sexo Idade

Total Rural Semiurbano Urbano Home Muller
De 15 a 19 

anos
De 20 a 24 

anos
De 25 a 29 

anos

Media 960,7 980,0 959,9 935,1 1031,1 888,9 485,9 813,3 1069,8

Emancipación e inserción laboral

SÓ A qUENES TRABALLAN OU TRABALLARON

Relación entre a situación nos estudos e o primeiro traballo

Este traballo, tivéchelo cando estabas estudando ou despois de rematar os estudos?

Cando estaba 
estudando

Tras rematar 
os estudos

Total
Ti

po
 d

e 
co

nt
ra

to

Temporal en prácticas, 
aprendizaxe ou en formación

30,3% 43,6% 36,6%

Outro temporal 36,9% 35,9% 36,1%

Fixo 1,4% 7,0% 3,9%

Funcionario 3,1% 1,4%

Era por conta propia 0,9% 1,4% 1,1%

Era un negocio familiar 4,6% 2,4% 3,6%

Non tiña contrato de traballo 25,4% 5,9% 16,4%

NC 0,6% 0,7% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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O perfil dos traballadores e traballadoras por conta propia ten outras particularidades. 

Algo máis dun terzo do total son pequenos ou medios empresarios (35,5%) e case que un de cada catro (24,4%) son empresarios 
sen asalariados/as, traballadores/as independentes, ou rexentes de explotacións familiares, e un 26,7% profesionais medios ou 
superiores.  Sendo de menor relevancia quen e empresario/a agrícolas ou cooperativistas (4,4%).

Para algo máis da metade a incorporación ao mundo laboral por conta propia faise en xornada completa (54,7%) con maior incidencia 
no ámbito rural, afectando a máis de tres de cada cinco (65,6%) e reducíndose nos outros contornos nos que abondan máis os contratos 
de media xornada que 
acadan preto do 25%. 
A metade das mozas 
(52%) incorporáronse 
en xornada comple-
ta, un 10% menos que 
no caso dos mozos, 
e colócanse por riba 
destes nos contratos 
a media xornada. Ase-
made, e coma era de 
esperar, a idade está 
relacionada co tipo de 
contrato: máis de tres 
de cada cinco mozos 
e mozas maiores de 25 
anos incorporábanse 
en xornada comple-
ta (62,8%), mentres 
que no caso dos/as 
máis xóvenes redúce-
se a dos de cada cinco 
(39,5%).

SÓ SE TRABALLAN POR CONTA PROPIA
En que traballas concretamente?

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Empresarios/as de propiedades 
agrícolas 2,2% 5,6% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

Agricultoras/es sen asalariados/as e 
membros de cooperativas agrarias 2,2% 5,6% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0%

Grandes empresarias/os (con 50 ou 
máis asalariados/as na industria/con 50 
ou máis nos servizos)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Empresarios/as medios (con 25 a 50 
asalariados/as na industria/con 10 a 50 
nos servizos)

2,2% 0,0% 9,1% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

Pequenos/as empresarios/as (con 
menos de 25 asalariadas/os na 
industria/con menos de 10 nos servizos)

33,3% 27,8% 72,7% 12,5% 33,3% 33,3% 100,0% 15,4% 38,7%

Empresarias/os e comerciantes 
sen asalariados/as, artesáns/ás e 
traballadoras/es independentes, 
explotacións familiares

24,4% 27,8% 9,1% 31,3% 25,9% 22,2% 0,0% 38,5% 19,4%

Profesionais superiores (con titulación 
superior) 15,6% 16,7% 0,0% 25,0% 11,1% 22,2% 0,0% 7,7% 19,4%

Profesionais medios (con titulación 
media) 11,1% 5,6% 0,0% 25,0% 7,4% 16,7% 0,0% 15,4% 9,7%

Ns/Nc 8,9% 11,1% 9,1% 6,3% 11,1% 5,6% 0,0% 15,4% 6,5%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emancipación e inserción laboral
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A mocidade que está desempregada e/ou buscando o seu primeiro traballo medrou nestes anos, con seguridade como efecto da crise 
xeral do estado, pasando do 7,3% recollido no ano 2007, ao actual 12,42% do total no 2010. Mozos e mozas que maioritariamente 
buscan traballo activamente aínda que o camiño sexa en ocasións lento. Case que un/a de cada catro leva buscando traballo tres 
meses ou menos (24,8%) una porcentaxe que engadida á quen xa espera os seis meses por un emprego (34,23%) afecta a tres de 
cada cinco mozos e mozas (59,06%). Aqueles/as que máis resisten, e que xa levan entre dous e catro anos buscando traballo sen 
desanimarse son o 14,8%. Finalmente, son un 4% os que xa se renderon e xa non buscan. A estratexia de procura, como xa vimos 
reúne una serie de estratexias entre as que tamén están as institucionais, pero non en exclusiva. Así podemos observar como 
o tempo dedicado a atopar traballo non está emparellado co rexistro nas institucións públicas coma o SGC ou o INEM. Así, por 
exemplo,dos/as que levan ata tres meses buscando, e que coma vimos eran case un de cada catro (24,83%), só un 16,11% están 
inscritos nalgunha destas institucións, case un 9% menor. E do mesmo xeito, os que levan entre seis meses e un ano de procura , 
sendo o 34,23%, só están inscritos un 27,5%, case que sete puntos porcentuais menos.

SO AOS qUE ESTáN DESEMPREGADOS/AS OU BUSCAN PRIMEIRO EMPREGO
Canto tempo levas buscando emprego activamente?

  Tamaño de Hábitat Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 19 
anos

De 20 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

Menos dun mes 8,7% 7,8% 5,8% 13,0% 8,1% 9,5% 0,0% 15,2% 6,7%
De un a tres meses 16,1% 17,6% 7,7% 23,9% 18,6% 12,7% 21,4% 10,9% 18,0%
De tres a seis meses 17,4% 15,7% 21,2% 15,2% 14,0% 22,2% 7,1% 13,0% 21,3%
De seis meses a un ano 16,8% 17,6% 21,2% 10,9% 18,6% 14,3% 28,6% 21,7% 12,4%
De un a dous anos 9,4% 7,8% 13,5% 6,5% 9,3% 9,5% 14,3% 2,2% 12,4%
De dous a catro anos 4,0% 2,0% 5,8% 4,3% 2,3% 6,3% 0,0% 8,7% 2,2%
Máis de catro anos 1,3% 2,0% 0,0% 2,2% 1,2% 1,6% 0,0% 0,0% 2,2%
Non busca, Non inscrito 4,0% 3,9% 3,8% 4,3% 3,5% 4,8% 0,0% 4,3% 4,5%
Ns / Nc 22,1% 25,5% 21,2% 19,6% 24,4% 19,0% 28,6% 23,9% 20,2%

Canto tempo levas inscrito no INEM / SGC?
Menos dun mes 6,7% 5,9% 1,9% 13,0% 7,0% 6,3% 7,1% 8,7% 5,6%
De un a tres meses 9,4% 11,8% 5,8% 10,9% 10,5% 7,9% 7,1% 4,3% 12,4%
De tres a seis meses 12,8% 15,7% 13,5% 8,7% 9,3% 17,5% 0,0% 13,0% 14,6%
De seis meses a un ano 14,8% 15,7% 15,4% 13,0% 16,3% 12,7% 14,3% 17,4% 13,5%
De un a dous anos 8,1% 5,9% 15,4% 2,2% 11,6% 3,2% 14,3% 4,3% 9,0%
De dous a catro anos 6,0% 7,8% 9,6% 0,0% 4,7% 7,9% 0,0% 6,5% 6,7%
Máis de catro anos 2,0% 0,0% 1,9% 4,3% 2,3% 1,6% 0,0% 0,0% 3,4%
Non busca, Non inscrito 14,1% 9,8% 11,5% 21,7% 8,1% 22,2% 28,6% 15,2% 11,2%
Ns / Nc 26,2% 27,5% 25,0% 26,1% 30,2% 20,6% 28,6% 30,4% 23,6%

Emancipación e inserción laboral
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Agora ben, ao ollar a seguinte táboa podemos observar que hai un sólido acompañamento da procura de traballo mediante as 
diversas estratexias xa comentadas e a presenza nas listas dos organismo oficiais, o que pode ser un indicador da súa utilidade para 
a nosa mocidade.

Nesta situación tampouco son moi optimistas en atopar pronto traballo. Tres de cada dez (30,2%) desempregados/as ou que 
buscan o seu primeiro traballo, non saben ou xa non queren contestar, e máis de un/a de cada cinco (21,48%) cren que tardarán 
entre dous ou máis de catro anos. Pola súa parte quen é máis optimista, un 14,8% pensan que o conseguirán antes de tres meses; e 
entremedias un 29,5% apostan por conseguilos entre seis meses e un ano. E para iso un 28,2% estarían dispostos a coller calquera 
traballo, mentres que un/a de cada cinco (19,5%) só collerían un traballo relacionado coa súa formación e case que tres de cada dez 
(28,2%) tamén preferiría que estivese relacionado co seu curriculum, pero dispostos/as a outras oportunidades.

Emancipación e inserción laboral

SÓ AOS qUE ESTáN DESEMPREGADOS/AS OU BUSCAN PRIMEIRO EMPREGO

Canto tempo levas inscrito no INEM / SGC?

Menos 
dun mes

De un 
a tres 
meses

De tres 
a seis 
meses

De seis 
meses a 
un ano

De un 
a dous 
anos

De dous 
a catro 

anos

Máis de 
catro 
anos

Non 
busca, 

Non 
inscrito

Ns/Nc

Ca
nt

o 
te

m
po

 le
va

s 
bu

sc
an

do
 

em
pr

eg
o 

ac
ti

va
m

en
te

?

Menos dun mes 53,855 15,38% 7,69% 15,38% 7,69%

De un a tres meses 12,50% 41,67% 8,33% 8,33% 4,17% 20,83% 4,17%

De tres a seis meses 3,85% 50,00% 11,54% 3,85% 3,85% 3,08% 3,85%

De seis meses a un ano 12,00% 60,00% 4,00% 8,00% 8,00% 8,00%

De un a dous anos 7,14% 7,14% 57,14% 14,29% 7,14% 7,14%

De dous a catro anos 66,67% 33,33%

Máis de catro anos 50,00% 50,00%

                 (porcentaxes de fila)
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Pero a mocidade galega non tería moitos problemas para abrirse a outras oportunidades. De feito, case que máis de tres de cada 
cinco. Así, cando se lles pregunta si, en caso de ter a oportunidade de  atopar un traballo que mellorase a súa posición, pero 
desprazándose fora de Galicia, pero en España, tres de cada cinco (62,52%) faríano. Pero cando o traballo tiveran que facelo fora 
de España, noutro país calquera de Europa, a porcentaxe de mozas e mozos dispostos a trasladarse diminúe a dous de cada cinco 
(40,75%). E xa aqueles/as dispostos a saír fora de Europa para traballar redúcese a un 28,7%, como pódese apreciar na seguinte 
táboa.

Estudos

A TODAS E TODOS

No futuro, se tivese a oportunidade de atopar un emprego que mellorase a 
súa situación laboral, pero...

Fora de Galicia
Noutro país de 

Europa
Noutro país 

fóra de Europa

Con moita probabilidade 39,54% 24,07% 17,10%

Probabelmente 22,98% 16,68% 11,64%

É pouco probable 15,18% 24,07% 21,47%

Non 14,09% 26,67% 40,76%

Ns/Nc 8,21% 8,51% 9,03%

Total 100,00% 100,00% 100,00%
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A porcentaxe de mozas e mozos que teñen coma actividade exclusiva o estudo é dun 39,1%, un valor semellante ao acadado en 
2007. Pero engadíndolle aqueles/as que estudan e traballan con desigual dedicación chegan a ser máis da metade, un 56,3%

É importante a diferenza segundo hábitats e xénero, xa que mentres que preto de sete te de cada dez mozos ou mozas do entorno 
urbano (67,4%) estudan, só un 46,6% de quen vive no rural fano, o que supón case que un vinte por cento menor.

Asemade a dedicación dos varóns ao estudo e menor que no caso das mulleres, en concreto un 8,8% menor. 

Aqueles/as que poderíamos identificar coma  inactivos/as, laboralmente falando, son maioritariamente mulleres (catro mulleres 
por cada home)  e maioritariamente cunha dedicación á vida doméstica, incluíndo aquí tamén a axuda na horta ou co gando da 
casa.

Quen estuda ou estudou o ensino primario fíxoo, maioritariamente nun centro público (72,75%) e só algo máis que un de cada catro  
(26,7%) en centros privados, laicos ou relixiosos.

Unha vez rematados os primeiros estudos obrigatorios, unha minoría deixaron de estudar (8,1%) cunha incidencia maior na ámbito 
rural, que duplica ao semiurbano e triplica ao urbano. Algo máis que dous de cada cinco (44,4%) están facéndoo nun centro, escola, 
colexio ou instituto, na FP un 12,3%, e na  universidade están estudando case que un/a de cada tres (31,5%).

SÓ PARA OS qUE ESTáN ESTUDANDO

Tipo de centro no que realiza ou realizou a totalidade ou a maior parte dos estudos primarios 

 Tamaño de Hábitat Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Un centro estatal, público 72,8% 81,8% 73,5% 63,3% 73,5% 72,0% 70,5% 74,2% 73,1%

Un centro privado non relixioso 
(concertado ou non)

6,8% 4,2% 6,9% 9,1% 7,5% 6,1% 6,2% 5,9% 7,9%

Un centro privado relixioso (concertado ou non) 20,0% 14,0% 19,0% 26,7% 18,5% 21,4% 22,8% 19,4% 18,6%

N.C. 0,5% 0,0% 0,6% 0,9% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudos
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O nivel máis alto que ten acadado ate o de agora a nosa mocidade queda reflectido na seguinte táboa, onde pódese observar que 
case que dous de cada cinco (44,13%) teñen unha boa formación académica que abrangue o abano dende o bacharelato ata os 
estudos universitarios de especialización. A formación profesional formou a máis de unha quinta parte da nosa mocidade entre a 
FP.1 (7%) e o dobre na FP2 (15,5%).

Despois dos Estudos primarios obrigatorios ¿onde estudaches, ou estas estudando aínda?

 
Deixei de 
estudar

Na escola, 
colexio, 
instituto

Nun 
centro de 

enseñanza 
profesional

Nunha 
academia 
particular

Nunha 
escola de 
idiomas

Na 
Universidade 

ou Escola 
universitaria

Na 
Universidade 

a distancia
Na casa

Non 
contesta

 Total 2010 8,1% 44,4% 12,3% 1,2% 0,5% 31,5% 0,8% 0,3% 1,1%

 Tamaño de 
Hábitat 

Rural 13,8% 48,5% 12,6% 0,9% 0,7% 21,9% 0,7% 0,5% 0,5%
Semiurbano 5,7% 48,8% 13,6% 2,1% 0,6% 27,1% 0,9% 0,3% 0,9%
Urbano 4,3% 37,1% 10,9% 0,7% 0,2% 44,2% 0,7% 0,0% 1,8%

Sexo
Home 9,3% 46,7% 14,3% 1,2% 0,7% 26,0% 0,3% 0,2% 1,4%
Muller 6,9% 42,2% 10,3% 1,1% 0,3% 36,8% 1,1% 0,3% 0,8%

Idade
De 15 a 19 anos 3,1% 72,6% 7,4% 0,6% 0,3% 13,2% 0,0% 0,3% 2,5%
De 20 a 24 anos 9,2% 38,0% 14,8% 1,0% 0,8% 34,9% 0,5% 0,0% 0,8%
De 25 a 29 anos 10,6% 30,6% 13,5% 1,7% 0,4% 41,0% 1,4% 0,4% 0,4%

Estudos

Estudos realizados

Tamaño de hábitat Sexo S. 1. Idade
Total 
2010

Rural Semiurbano Urbano Home Muller
De 15 a 
19 anos

de 20 a 24 
anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Educ. Primaria 8,4% 13,0% 8,2% 3,9% 10,5% 6,3% 9,4% 6,0% 9,6%
Educ. secundaria obrigatoria 8,5% 11,6% 7,3% 6,5% 9,0& 8,1% 21,9% 4,9% 2,5% 11,6%
FP.1 7,0% 9,0% 7,3% 4,9% 9,3% 4,8% 1,9% 9,6% 8,4% 7,3%
Educ. secundaria non obrigatoria 16,5% 16,5% 17,7% 15,5% 16,9% 16,1% 41,7% 10,6% 4,4% 15,2%
Bacharelato 29,6% 21,7% 28,0% 30,4% 25,7% 27,5% 23,8% 39,4% 18,2% 29,2%
FP.2 15,5% 13,7% 16,5% 16,5% 15,7% 15,3% 0,9% 18,1% 23,0% 9,2%
Licenciatura ou grado universitario 15,3% 13,0% 13,1% 19,3% 11,9% 18,6% 0,3% 10,6% 29,1% 19,0%
Doctorados e Masters 2,2% 1,7% 1,8% 3,0% 1,0% 3,3% 0,0% 0,8% 4,8% 2,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



•47

En conxunto, e coma media, pódese dicir que acadan maior nivel as mozas e mozos das cidades, pero máis elas, tanto no 
bacharelato coma na universidade. A FP1 está máis masculinizada, na FP2  mozos e mozas empatan. Finalmente, na Universidade 
son as mulleres as que dominan 21,9% elas e 12,9% eles, un 9% de diferenza. Como pódese observar a distribución seméllase 
moito a do ano 2007, e poderíamos dicir que a única variación importante obsérvase no aumento dun 6,3% nos estudos de FP2. 

Unha vez superados os anos do ensino obrigatorio, a motivación é un factor determinante para seguir estudando, por iso non é 
de estrañar que máis dun terzo (36,5%) da nosa mocidade, tanto eles coma elas, e con pequenas variacións nas idades, informe 
de que a razón fundamental para seguir estudando é o poder conseguir un bo traballo ou gañar cartos, pero tamén o interese pola 
adquisición de cultura (5,5%) ou porque é, para elas especialmente (25,1%) pero tamén para eles (15,3%), o que máis lles satisfai, 
coma pódese observar na táboa.

Estudos
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Pero a nosa mocidade que aínda estuda ten 
ambicións. Un 63,3% din que les gustaría 
acadar un nivel universitario, ao tempo que 
outro 12,6% di que lle gustaría unha formación 
profesional de segundo grao. Así pois, a tres 
de cada catro mozas e mozos aspiran a ter 
unha alta cualificación. E as motivacións 
principais para seguir estudando son o futuro 
laboral para un terzo (33,3%), ou para ter 
unha boa titulación que facilite o acceso ao 
tipo de traballo do seu gusto (14,8%) , ou por 
satisfacción persoal, motivo que move a un de 
cada cinco mozas e mozos a seguir estudando 
(20,81%)

33,33%20,81%

14,81%

5,64%

5,47%

4,41%

3,88%

3,17%

2,82%

2,65%

2,29%

0,71%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Para conseguir logo un bo traballo

Porque é o que máis me satisfai
persoalmente e me realiza

Para obter un título

Para conseguir status e posición na vida

Para ter cultura

Ns/Nc

Para ser útil na sociedade

É o único camiño para logo poder gañar
cartos

Porque é a miña obrigación moral

É o que querían os meus pais

Obrigado por non ter traballo

Para non ter que buscar traballo tan
pronto

Motivación principal para seguir estudando [só quen estuda]

42,7

14,4

12,6

5,9

3,9

3,7

3,7

3,7

2,5

2,5

1,6

0,9

0,6

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Facultades universitarias

Doutoramentos, máster, posgraos

Formación profesional de segundo grao

Ns/Nc

Enxeñerías técnicas, escolas medias

1.º e 2.º de bacharelato, título de bacharelato

Profesorado EXB, maxisterio, ATS

Escolas técnicas superiores

Formación profesional de primeiro grao

Outros estudos superiores

3.º e 4.º da ESO (segundo ciclo)

Título de graduado escolar, certificado de escolaridade

Outras ensinanzas que esixen bacharelato superior

1.º e 2.º de BUP

3.º de BUP, título de bachaler (BUP)

Ensinanza non regrada equivalente ao bacharelato

1.º e 2.º da ESO (primeiro ciclo)

Ensinanza non-regrada equivalente ao bacharelato

Nivel que esperan acadar [só quen estuda]

Estudos
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A saída do sistema educativo

A idade media na que rematan os estudios está nos 19 anos, a mesma que fai tres anos, pero mentres que no ano 2007 máis 
da metade (54,9%) dicían que nalgún momento poderían seguir estudando, agora ese horizonte cae nunha ducia de puntos 
porcentuais (44,8%). 

Un terzo de quen deixou de estudar fíxoo para poñerse a traballar (36,58%) ou por outras razóns non explicitadas.

E, cres que nalgún momento poderías seguir estudando?

  Si Non Ns  Nc

Total 2010  44,8% 22,7% 7,1% 25,4%

Tamaño 
de 
hábitat 

Rural 42,9% 28,2% 6,4% 22,4%

Semiurbano 48,4% 25,3% 7,4% 18,9%

Urbano 44,3% 10,2% 8,0% 37,5%

Sexo
Home 45,3% 25,5% 6,3% 22,9%

Muller 44,2% 19,0% 8,2% 28,6%

Idade

De 15 a 19 anos 64,0% 16,0% 4,0% 16,0%

De 20 a 24 anos 50,0% 19,4% 8,3% 22,2%

De 25 a 29 anos 39,8% 25,2% 6,8% 28,2%

Total 2007  54,1% 20,7% 3,9% 21,4%

De entre as razóns que figuran nesta lista, 
Cal dirías que foi a que máis che motivou para deixar de estudar?

Quería 
poñerme 

a 
traballar

Quería 
montar 
o meu 

negocio

Non me 
gustaba

Non era 
quen de 
rematar

Non tiña 
medios 

económi-
cos

Foi unha 
decisión 

dos meus 
pais

Por 
circuns-
tancias 

persoais

Outras 
Ns/Nc

36,58% 0,00% 12,98% 2,06% 6,49% 0,29% 10,62% 30,97%

38,46% 0,00% 14,10% 1,92% 6,41% 0,00% 11,54% 27,56%

37,89% 0,00% 14,74% 2,11% 7,37% 1,05% 10,53% 26,32%

31,82% 0,00% 9,09% 2,27% 5,68% 0,00% 9,09% 42,05%

40,10% 0,00% 16,67% 1,56% 6,77% 0,00% 7,29% 27,60%

31,97% 0,00% 8,16% 2,72% 6,12% 0,68% 14,97% 35,37%

56,00% 0,00% 8,00% ,00% 4,00% 0,00% 8,00% 24,00%

37,96% 0,00% 15,74% 3,70% 6,48% 0,93% 6,48% 28,70%

33,50% 0,00% 12,14% 1,46% 6,80% 0,00% 13,11% 33,01%

46,19% ,80% 12,46% 1,93% 3,69% ,48% 9,95% 25,30%

Estudos





En que e comoEn que e comoEn que e como
emprega o tempo de leceremprega o tempo de leceremprega o tempo de lecer

a mocidadea mocidadea mocidade
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Tempo libre e lecer

Parece  que os hábitos de ocio da nosa mocidade teñen 
cambiado nos últimos tres anos. Así, o total de horas 
dedicadas a esas actividades reducíronse nun 4,2%. 
Seguen a ser os mozos os que máis tempo dedican 
ó lecer, nunha proporción semellante a observada 
no ano 2007. Así, pois, o diríamos que o reparto do 
tempo libre e similar entre elas e eles, pero de menor 
intensidade.

 Horas semanais de tempo libre e lecer
(medias)

Horas semanais de tempo libre e lecer

  Media 2010 Media 2007

 Total 21,8 26,0

Tamaño de hábitat

Rural 21,6 25,1

Semiurbano 20,8 25,2

Urbano 22,8 27,5

Sexo
Home 23,5 28,2

Muller 20,2 23,8

Idade

De 15 a 19 anos 22,0 28,4

De 20 a 24 anos 22,9 28,3

De 25 a 29 anos 20,9 23,0
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En termos xerais vemos que a mocidade variou as actividades as que 
dedica o seu tempo libre. Baixou a proporción de mozos e mozas que 
van a concertos e os que van de excursión ou viaxan (un 13% menos 
en cada categoría), e os que van de copas supoñen un 8% menos. Por 
contra, subiu a proporción de xóvenes que empregan o ordenador no seu 
tempo de lecer que supoñen, no 2010, o 90% da mostra (fronte ao  75% 
que supoñían no 2007. Aínda que observamos que a actividade principal 
no tempo libre segue a ser ‘reunirse cos amigos’ (96%).
Por sexos podemos comprobar que, ao marxe da actividade principal 
‘saír cos amigos’ que e igual en ámbolos dous grupos, as mozas prefiren 
as actividades culturais asistir a museos, cine, teatro, conferencias ou 
colaborar cunha ONG. Mentres que os mozos prefiren facer deporte, 
utilizar o ordenador, xogar con videoxogos ou beber e ir de copas.
Segundo o hábitat de residencia observase que a mocidade do urbano 
viaxa máis así como asiste a conferencias, concertos, teatro, etc. 
Mentres que os mozos do rural prefiren xogar con videoxogos.

Facer deporte ou asistir a competicións deportivas

Viaxar ou saír de excursión

Saír ou reunirse cos amigos

Ir ao cine ou ao teatro

Empregar o ordenador

Beber, ir de copas ou discotecas

Ir a concertos

Escoitar música

Ir a museos, exposicións...

Asistir a conferencias, coloquios...

Xogar con videoxogos, consolas...

Colaborar cunha ONG ou asociación relixiosa

0,00% 50,00%

Total 2007

Total 2010

Actividades practicadas no tempo libre e de lecer

Actividades de tempo libre que practican
Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller 15 a 19 20 a 24 25 a 29

Facer deporte ou asistir a competicións deportivas 55,2% 54,8% 53,3% 56,9% 72,8% 38,1% 58,2% 52,8% 55,1%

Viaxar ou saír de excursión 48,8% 46,2% 47,6% 52,4% 44,8% 52,7% 40,9% 46,2% 56,3%

Saír ou reunirse cos amigos 95,8% 94,2% 97,3% 96,1% 95,4% 96,1% 96,0% 97,7% 94,0%
Ir ao cine ou ao teatro 58,9% 55,0% 60,8% 61,3% 50,6% 66,9% 57,8% 62,2% 56,9%
Empregar o ordenador 90,6% 86,0% 93,1% 93,2% 92,5% 88,7% 92,3% 91,6% 88,6%
Beber, ir de copas ou discotecas 71,9% 70,6% 69,3% 75,2% 74,4% 69,6% 59,7% 79,1% 74,3%
Ir a concertos 45,2% 37,1% 46,4% 52,2% 46,0% 44,4% 38,8% 46,7% 48,2%
Escoitar música 90,2% 87,2% 92,2% 91,6% 90,5% 89,9% 94,8% 90,6% 86,7%
Ir a museos, exposicións... 21,7% 17,0% 19,0% 28,2% 17,8% 25,4% 17,5% 21,2% 24,8%
Asistir a conferencias, coloquios... 18,8% 18,2% 16,0% 21,4% 16,1% 21,3% 12,6% 20,7% 21,3%
Xogar con videoxogos, consolas... 40,7% 42,7% 39,2% 39,9% 59,1% 22,9% 49,8% 38,8% 36,0%
Colaborar cunha ONG ou asociación relixiosa 13,3% 10,0% 14,8% 15,3% 11,9% 14,6% 14,8% 12,0% 13,3%
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En termos xerais observamos que, dende o 2007, descendeu 
catro horas, como media, o tempo dedicado o lecer mentres 
que no 2007 empregaban unhas 26 horas, hoxe reduciron ese 
tempo en cinco horas semanais, situándose nunhas 22 horas 
de media. Mentres que mantense practicamente igual as horas 
dedicadas a ver a televisión (no 2007 unhas 12,2 e baixando no 
2010 a 11,2). Asemade descenden tamén as horas nas que os 
mozos e mozas escoitan a radio pasando das 9,4 no 2007 as  5,9 
no 2010.

Por sexos observase, que os mozos dedican tres horas máis que 
as mozas ao tempo de lecer.

Cantas horas semanais dedicas a...
(medias)

 Cantas horas semanais, por termo medio, dedicas a...

  Tempo libre Ver a TV Escoitar radio

 Total 21,8 11,18 5,87

Tamaño de hábitat

Rural 21,6 11,60 5,70

Semiurbano 20,8 11,10 6,16

Urbano 22,8 10,83 5,81

Sexo
Home 23,5 11,28 6,29

Muller 20,2 11,09 5,47

Idade
 

De 15 a 19 anos 22,0 11,12 3,98

De 20 a 24 anos 22,9 11,28 5,90

De 25 a 29 anos 20,9 11,14 7,13
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Mantense o hábito da lectura, aínda que aumenta lixeiramente e 
sitúa a media de libros lidos en case cinco ao ano. Comprobamos, 
que ao igual que ocorría no 2007, as mozas leen máis libros que os 
mozos (5,6 elas e 3,7 eles.).

En canto a lectura en galego atopamos que son os e as máis xóvenes 
quen leen máis libros en galego: 1,63 coma media, moi semellante 
as cifras do 2007.

Libros lidos nos últimos 12 meses
(galego e castelán)

Libros lidos en galego
durante os últimos 12 meses

Excluíndo os libros de texto, cantos libros liches nos 
últimos doce meses?  

E deles, cantos en 
galego?

  2010 2007 2010 2007

 Total 4,65 3,92 0,90 0,74

Tamaño de 
hábitat

Rural 4,15 3,86 0,93 0,94

Semiurbano 4,32 3,66 0,98 0,66

Urbano 5,40 4,21 0,81 0,65

Sexo
Home 3,70 3,13 0,84 0,66

Muller 5,55 4,69 0,96 0,83

Idade

De 15 a 19 
anos

5,32 5,07 1,63 1,75

De 20 a 24 
anos

4,66 3,70 0,81 0,58

De 25 a 29 
anos

4,18 3,44 0,48 0,31
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A diario

Varias veces á semana

Unha vez á semana

Algunha vez todos os meses

Moi de vez en cando

Nunca
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2010 2007

Con que frecuencia les o xornal?

Con que frecuencia les o xornal?

  A diario
Varias veces á 

semana
Unha vez á 

semana
Algunha vez 

todos os meses
Moi de vez en 

cando
Nunca Nc

 Total 41,5% 24,1% 12,7% 4,4% 8,9% 8,2% 0,3%

Tamaño de 
hábitat

Rural 38,7% 25,9% 10,7% 4,7% 9,1% 10,5% 0,5%

Semiurbano 41,6% 21,4% 14,8% 3,9% 9,6% 8,7% 0,0%

Urbano 44,2% 24,4% 13,0% 4,6% 8,2% 5,5% 0,2%

Sexo
Home 51,3% 21,4% 9,8% 4,9% 7,5% 4,8% 0,3%

Muller 32,1% 26,7% 15,4% 3,9% 10,3% 11,5% 0,2%

Idade

De 15 a 19 anos 23,1% 21,2% 16,9% 7,4% 15,4% 15,1% 0,9%

De 20 a 24 anos 42,6% 26,8% 10,7% 3,8% 8,7% 7,4% 0,0%

De 25 a 29 anos 53,0% 23,8% 11,4% 2,9% 4,8% 4,1% 0,0%

Total 2007 46,19 27,11 11,8 3,62 7,29 4,08 0,0%

Con respecto á lectura da prensa diaria, comprobamos que non 
houbo moitos cambios dende o 2007.

Segue a ser a mocidade urbana a que presenta un maior índice dia-
rio de lectura (catro de cada dez) 

A prensa diaria segue a ter maior incidencia entre os homes que 
nas mulleres. Case que o dobre de mozos (cinco de cada dez) leen 
a prensa a diario, mentres que a proporción de mozas que o fan e 
de tres de cada dez.

Por idades, como era de esperar, o índice diario de lectura de pren-
sa aumenta cos anos. Entre os/as máis xóvenes só 2 de cada 10 
afirman ler a prensa tódolos días, fronte aos 5 de cada 10 mozos e 
mozas maiores de 25 anos.
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En termos xerais comprobamos que a lectura de revistas descendeu 
dende o 2007, sobre todo entre os lectores que non o fan a diario. 
Coma mostra podemos tomar os datos obtidos para quen dí que lee 
algunha revista varias veces a semana, onde a diferenza entre o ano 
2007 e o actual é dun 7% menor.

Entre os que leen revistas a diario, as diferenzas máis grandes 
atópanse na clasificación por hábitat e por idades: os lectores 
semiurbanos e os que se sitúan entre os 20 e os 24 anos son os grupos 
que presentan unha porcentaxe menor de lectores.

Con que frecuencia les algunha revista?

Con que frecuencia les algunha revista?

  A diario
Varias 

veces á 
semana

Unha vez á 
semana

Algunha 
vez todos
os meses

Moi de vez 
en cando

Nunca Nc

 Total 6,1% 15,3% 19,3% 16,4% 20,8% 20,7% 1,5%

Tamaño de 
hábitat

Rural 7,2% 17,9% 20,3% 13,5% 17,9% 21,7% 1,4%

Semiurbano 4,2% 15,4% 19,0% 17,5% 20,8% 21,4% 1,8%

Urbano 6,4% 12,5% 18,7% 18,5% 23,5% 19,1% 1,4%

Sexo
Home 5,3% 13,4% 15,6% 17,1% 21,6% 25,5% 1,5%

Muller 6,9% 17,0% 22,9% 15,7% 20,0% 16,0% 1,5%

Idade

De 15 a 19 anos 7,1% 12,6% 16,6% 18,5% 19,4% 24,6% 1,2%

De 20 a 24 anos 4,1% 16,8% 19,1% 14,3% 21,7% 22,7% 1,3%

De 25 a 29 anos 7,0% 15,7% 21,3% 16,8% 20,9% 16,4% 1,9%

 Total 2007 7,10% 22,3% 21,6% 18,9% 18,9% 11,2% 0,0%
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A mocidade galega segue a preferir gastar os seus cartos 
principalmente en saír (case que 5 de cada 10) e ir de compras 
(algo menos de 3 de cada 10). Estas son as actividades  preferidas 
por sete de cada dez mozas e mozos (70,3%)

O perfil dos que destinan os seus cartos principalmente a saír 
responde a un mozo varón (54%), urbano (53%) e menor de 19 
anos.

O perfil dos que destinan a maioría dos seus cartos a ir de compras 
responde a una moza (34%) rural (30%) e menor de 19 anos.

Por xéneros comprobamos que os mozos galegos prefiren saír 
(54%) ou a informática (5%) para gastar os seus cartos, mentres que 
as mozas prefiren ir de compras (34%). Nas restantes categorías 
non hai diferenzas significativas, no que atinxe a diferenciación 
por xéneros.

En que emprega a maioría dos seus cartos a mocidade galega

No que atinxe a actividades realizadas durante o teu tempo libre, en cal empregas a maioría dos teus cartos dispoñibles para este efecto? 

  Tamaño de hábitat Sexo  Idade

 
Total 2010 Rural

Semiur-
bano

Urbano Home Muller
De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 2007

Saír 47,75% 44,99% 43,98% 53,30% 54,16% 41,57% 50,46% 48,72% 45,13% 49,88%

Música 4,17% 3,50% 3,92% 5,01% 4,24% 4,09% 5,54% 4,08% 3,31% 7,02%

Actividades culturais (cine, teatro, 
concertos)

5,42% 4,20% 6,33% 5,92% 4,24% 6,55% 4,00% 5,87% 6,00% 4,43%

Informática 3,50% 3,96% 2,11% 4,10% 5,60% 1,47% 4,31% 2,81% 3,52% 2,58%

Viaxes 6,75% 6,53% 7,53% 6,38% 6,62% 6,87% ,92% 7,65% 9,94% 7,21%

Ir de compras 25,58% 30,30% 28,61% 18,68% 16,98% 33,88% 28,31% 25,00% 24,22% 22,15%

Outros 5,50% 4,90% 6,63% 5,24% 7,13% 3,93% 4,92% 5,10% 6,21% 5,27%

Ns/Nc 1,33% 1,63% 0,90% 1,37% 1,02% 1,64% 1,54% 0,77% 1,66% 1,46%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Compróbase  con satisfacción o descenso na utilización do coche 
propio cando os xóvenes saen a divertirse pola noite, neste ano un 
10% menor que fai tres anos (2007:47% 2010: 37%).

Aínda así a utilización do vehículo propio como medio para saír de 
noite increméntase coa idade (14-19: 20% 25-29: 47%).

O motivo principal para utilizar o coche é “vivir lonxe” dos sitios de 
diversión (51%). Así tamén se explica que son os mozos e as mozas 
que residen no rural os que o utilizan con maior frecuencia (47%).

Tempo libre e lecer

Razón para utilizar o coche cando saen divertirse

Cando saes só ou con amigos a divertirte, adoitades ir en coche? Por algunha destas razóns? [Só ós que utilizan coche]

 
Si, moitas 

veces

Si, algunha 
que outra 

vez

Non,
Nunca

Porque vivo lonxe 
dos sitios de 

diversión

Porque así podo ir 
a máis sitios

Porque me gusta 
saír co meu coche  

a divertirme
Nc

 Total 2010 37,5% 26,2% 36,3% 50,9% 37,2% 8,5% 3,4%

Tamaño de 
hábitat

Rural 47,1% 25,9% 27,0% 55,9% 34,5% 7,0% 2,6%

Semiurbano 38,0% 30,1% 31,9% 49,6% 37,6% 8,8% 4,0%

Urbano 27,8% 23,5% 48,7% 45,3% 40,4% 10,2% 4,0%

Sexo
Home 37,9% 24,8% 37,4% 48,0% 38,2% 10,6% 3,3%

Muller 37,2% 27,5% 35,4% 53,7% 36,2% 6,6% 3,5%

Idade

De 15 a 19 20,0% 22,2% 57,8% 48,2% 43,8% 6,6% 1,5%

De 20 a 24 42,3% 27,0% 30,6% 54,0% 35,3% 7,4% 3,3%

De 25 a 29 45,3% 28,2% 26,5% 49,6% 36,1% 10,1% 4,2%

 Total 2007 47,6% 28,7% 23,3% 48,5% 39,9% 8,7% 2,9%
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Con respecto o 2007 case que duplicouse a proporción de 
xóvenes que non saen nunca de noite (2007: 5% 2010: 8%), 
así como descenderon os/as que saen os fins de semana, 
pasando do 54% no 2007 ao 35% no 2010.

 O perfil de quen sae os fins de semana responde a un mozo 
(38%) residente no rural (39%) que ten entre 20 e 24 anos

Adoitas saír polas noites e/ou as fins de semana

 Adoitas saír polas noites e/ou as fins de semana?

  
Non saio nunca 

de noite
Saio con pouca 

frecuencia

Saio con certa 
frecuencia, como 

unha ou dúas 
veces ao mes

Saio todas ou 
case todas as fins 

de semana
Nc

 Total 2010 8,17% 25,33% 31,00% 35,00% 0,50%

Tamaño de 
Hábitat

Rural 8,16% 23,54% 29,14% 38,69% 0,47%

Semiurbano 9,64% 29,82% 26,20% 34,04% 0,30%

Urbano 7,06% 23,69% 36,45% 32,12% 0,68%

Sexo
Home 7,30% 24,45% 28,69% 38,88% 0,68%

Muller 9,00% 26,19% 33,22% 31,26% 0,33%

Idade

De 15 a 19 anos 13,85% 21,85% 31,38% 32,62% 0,31%

De 20 a 24 anos 4,85% 22,45% 31,38% 40,56% 0,77%

De 25 a 29 anos 7,04% 30,02% 30,43% 32,09% 0,41%

 Total 2007 4,86% 19,05% 21,50% 53,71% 0,89%



 •62

����������

����������

�����

���������

�����

����


�����

	�������������

	�������������

	�������������

����� ������ ������ ������ ������

����

���

	������������

��������� ����

Tempo libre e lecer

Por hábitat de residencia comprobamos que 
son os/as residentes urbanos quen volve 
máis tarde para a casa (56%) ou incluso ao 
día seguinte (14%).

Por sexos compróbase que é maior a 
proporción de mozos (16%) que volven a 
casa ao día seguinte que de mozas (11%).

Por idades o comportamento é o esperado, 
retrásase a hora de volta á casa a medida 
que as e os mozos van facéndose maiores. 
O 11% dos mozos menores de 19 anos 
volven a casa entre as 12 e as 2, fronte ao 
6% dos mozos maiores de 25 que tamén 
volven a esa hora. Só o 9% da franxa baixa 
de idade pasa a noite fora da casa, fronte o 
15% dos mozos e mozas maiores de 25 que 
tampouco volta a casa ata o día seguinte.

 A que hora adoitas a volver á casa?

En caso de que saias de noite, a que hora adoitas volver normalmente a casa?

 
Entre as 12 

e a 2
Entre a 2 e 

as 4
Despois 

das 4

Non volvo 
ata a mañá 

seguinte
Nc

 Total 2010 6,26% 27,22% 52,27% 13,52% 0,73%

Tamaño 
de hábitat

Rural 7,36% 28,93% 51,02% 11,93% 0,76%

Semiurbano 6,67% 29,67% 49,00% 14,33% 0,33%

Urbano 4,90% 23,77% 55,88% 14,46% 0,98%

Sexo
Home 6,59% 23,99% 52,01% 16,30% 1,10%

Muller 5,94% 30,40% 52,52% 10,79% 0,36%

Idade

De 15 a 19 11,43% 38,21% 39,64% 9,29% 1,43%

De 20 a 24 3,49% 19,57% 62,47% 14,48% 0,00%

De 25 a 29 5,35% 26,73% 51,67% 15,37% 0,89%

 Total 2007 5,51% 24,24% 52,37% 17,52% 0,36%
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A porcentaxe de xuventude que participa habitualmente no botellón 
descendeu dende 2007 en case que 5 puntos.

Por hábitat, compróbase que no rural a porcentaxe de mozos ou mozas 
que participan habitualmente no botellón descende sensiblemente (rural: 
5,3% urbano: 13%).

O perfil dos participantes no botellón responde a un mozo (11,4%) que vive 
no urbano (12,5%) menor de 20 anos (12,6%).

 O perfil dos que non participan nunca responde a unha moza (22%) 
residente no rural (24%) e menor de 19 anos (26%).

Independentemente de que consumas ou non alcohol, tes 
participado nalgunha ocasión nun botellón?

Independentemente de que consumas ou non alcohol, tes participado nalgunha ocasión
 nun botellón ou consumo na rúa de bebidas alcohólicas?

 
Si, 

habitualmente
Si, con bastante 

frecuencia
Si, cando xorde 

a ocasión
Si, moi de 

cando en vez
Nunca Nc

 Total 2010 9,33% 8,25% 27,08% 34,75% 19,58% 1,00%

Tamaño de 
hábitat

Rural 5,36% 5,36% 31,00% 34,27% 23,54% 0,47%

Semiurbano 10,24% 7,23% 28,61% 34,34% 18,67% 0,90%

Urbano 12,53% 11,85% 22,10% 35,54% 16,40% 1,59%

Sexo
Home 11,38% 11,71% 27,33% 31,92% 17,15% 0,51%

Muller 7,36% 4,91% 26,84% 37,48% 21,93% 1,47%

Idade

De 15 a 19 anos 12,62% 9,85% 24,00% 26,77% 26,46% 0,31%

De 20 a 24 anos 11,22% 8,67% 31,12% 34,69% 13,27% 1,02%

De 25 a 29 anos 5,59% 6,83% 25,88% 40,17% 20,08% 1,45%

 Total 2007 13,77% 13,97% 27,30% 22,25% 21,95% 0,75%
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Aumenta a responsabilidade da mocidade en canto ao emprego dos coches cando van a participar nun botellón, xa que crece nun 
8,3% o número de mozos e mozas, máis elas que eles, que nunca van en coche a eses eventos, situándose 63,67% fronte ao 55,41% 
do ano 2007.

Por conseguinte redúcese, aínda que lixeiramente a utilización do coche propio cando saen a facer botellón, hábito que diminúe 
case en catro puntos porcentuais (3,64%). Aínda así máis que un/a de cada tres faino sempre ou de vez en cando. É maior, coma 
xa ocorría no 2007, a porcentaxe de mozos e mozas, nesto non hai diferenzas, do rural que empregan os coches nestas situacións. 
Práctica que tamén medra coa idade.

A metade de quen insiste en empregar o coche nestas situacións aínda bebendo alcohol recorren a un condutor abstemio nunha 
proporción aproximada á observada no ano 2007 (52,31%). Dous de cada cinco din que beben con moderación, un 18,73%, case que 
catro puntos porcentuais menos que fai tres anos.

E cando saes tomar unhas copas ou a un botellón, tamén 
adoitas ir en coche?

[Só a quen bebe e usa o coche] E nesa situación que fas?

 Si, sempre
Si, de vez 
en cando

Non, 
nunca

Nc
Bebo alcohol 
coma sempre

Bebo con 
moderación

Organizámonos e 
algún de nós non 
bebe e conduce

(N.P.) Non 
consome 
alcohol

Nc

Total 2010 18,50% 15,75% 63,67% 2,08% 7,06% 18,73% 52,31% 18,00% 3,89%

Rural 27,04% 18,41% 51,98% 2,56% 8,21% 16,92% 51,79% 19,49% 3,59%

Semiurbano 19,28% 17,47% 61,75% 1,51% 5,74% 21,31% 54,10% 13,11% 5,74%

Urbano 9,57% 11,85% 76,54% 2,05% 6,38% 19,15% 51,06% 21,28% 2,13%

Home 18,17% 16,98% 63,16% 1,70% 9,66% 22,22% 52,17% 12,08% 3,86%

Muller 18,82% 14,57% 64,16% 2,45% 4,41% 15,20% 52,45% 24,02% 3,92%

De 15 a 19 
anos

11,69% 8,62% 77,23% 2,46% 10,61% 15,15% 57,58% 9,09% 7,58%

De 20 a 24 
anos

21,43% 16,84% 59,95% 1,79% 8,67% 17,33% 55,33% 18,00% 0,67%

De 25 a 29 
anos

20,70% 19,67% 57,56% 2,07% 4,62% 21,03% 48,21% 21,03% 5,13%

Total 2007 22,14% 20,55% 55,41% 1,90% 9,07% 22,40% 51,05% 15,80% 1,67%
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En termos xerais podemos dicir que a mocidade galega 
decántase polo uso, do chamado, autobús nocturno, 
Independentemente da idade do sexo ou do hábitat. 
Practicamente, en tódalas categorías os que se decantan 
polo si superan o 70%.

Na idade e onde se aprecian máis diferenzas, tal e como era 
de esperar, a proporción vai diminuíndo na medida en que 
aumenta a idade (15-19: 84% e 25-29: 66%).

Tempo libre e lecer

Se houbese un servizo de autobuses que puideses utilizar para desprazarte 
aos sitios de diversión e regresar despois á casa nel, empregaríalo en lugar 

do coche particular?  

Se houbese un servizo de autobuses que puideses utilizar para 
desprazarte aos sitios de diversión e regresar despois á casa nel, 

empregaríalo en lugar do coche particular?

 Si Non Nc

 Total 2010 74,3% 22,8% 2,9%

Tamaño de 
hábitat

Rural 75,3% 22,6% 2,1%

Semiurbano 74,4% 23,2% 2,4%

Urbano 73,1% 22,8% 4,1%

Sexo
Home 73,5% 25,1% 1,4%

Muller 75,0% 20,6% 4,4%

Idade

De 15 a 19 anos 84,0% 12,9% 3,1%

De 20 a 24 anos 76,0% 21,4% 2,6%

De 25 a 29 anos 66,3% 30,6% 3,1%

 Total 2007 74,1% 22,6% 3,5%
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Experiencia sexual

Case que nove de cada dez mozas e mozos de Galicia considérase ben 
informadas/os no que atinxe á sexualidade.
Así mesmo, observamos que maioritariamente (entre o 50 e o 60%), 
independentemente da idade o sexo ou o hábitat de residencia, obtivo a 
información a través dos canais formais, a escola, a familia, etc. Seguíndolle 
en importancia aínda que moi por detrás (entre o 25% e o 30%) os canais 
informais. Neste sentido destaca a importancia obtida por ditos canais con 
respecto do ano 2007 (2007: 19%, 2010: 58%)
Observase tamén que o peso dos canais formais diminúen coa idade (pasan 
do 63% na franxa de menor idade ao 55% nos mozos de máis de 25 anos.
Tamén é satisfactoria a información sobre métodos anticonceptivos, 
independentemente das circunstancias individuais, cerca do 90% dos mozos 
considéranse ben informados.

Información sexual

Información sobre a sexualidade

Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Consideras que 
tes unha boa 

información sobre 
a sexualidade?

Si, suficiente 87,92% 88,34% 90,36% 85,65% 88,96% 86,91% 82,77% 86,48% 92,55% 88,99%
Si, pero non demasiado 8,17% 7,93% 7,53% 8,88% 7,81% 8,51% 10,77% 9,18% 5,59% 8,61%
Non 2,17% 2,10% 1,20% 2,96% 2,21% 2,13% 3,69% 2,04% 1,24% 1,88%
Nc 1,75% 1,63% 0,90% 2,51% 1,02% 2,45% 2,77% 2,30% 0,62% 0,51%

 Principalmente, 
como adquiriches 
a información que 

tes?

De xeito formal (escola, familia, libros) 58,08% 61,54% 62,05% 51,71% 53,99% 62,03% 63,38% 57,91% 54,66% 19,34%
De xeito Formal (por un/ha profesora/
or no centro de estudos

5,50% 5,36% 6,63% 4,78% 4,75% 6,22% 7,08% 5,36% 4,55% 12,82%

De xeito formal (un/ha axente do 
centro Quérote no teu centro)

3,17% 3,03% 1,51% 4,56% 1,53% 4,75% 5,85% 2,30% 2,07% 66,06%

De xeito informal (amizades) 28,33% 26,34% 26,51% 31,66% 34,80% 22,09% 19,08% 28,83% 34,16% 0,52%
Ns/Nc 4,92% 3,73% 3,31% 7,29% 4,92% 4,91% 4,62% 5,61% 4,55% 1,26%

Considéraste 
informado sobre 

os métodos 
anticonceptivos 

existentes?

Si 88,08% 89,51% 92,77% 83,14% 86,76% 89,36% 86,77% 88,01% 89,03% 87,40%
Medianamente (non ler) 7,83% 7,23% 5,12% 10,48% 9,34% 6,38% 7,08% 7,40% 8,70% 9,94%
Non 2,50% 2,33% 1,20% 3,64% 2,72% 2,29% 3,08% 2,81% 1,86% 2,07%

Nc 1,58% 0,93% 0,90% 2,73% 1,19% 1,96% 3,08% 1,79% 0,41% 0,71%
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Experiencia sexual

É de destacar o incremento que tivo a difusión dos centros da 
Dirección Xeral de Xuventude desde o ano 2007.

No tocante ao centro Quérote a porcentaxe de mozos/as que 
a coñecen creceu máis do dobre dende o estudio anterior, 
pasando do 13 ao 30%.

A súa páxina web non tivo una difusión tan ampla como a do 
centro, pero tamén tivo un crecemento salientable pasando dun 
9 a  un 15% a proporción de mozos que din coñecela.
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Coñeces o centro Quérote - 2010

Información sobre a sexualidade

 Coñeces ou escoitaches 
falar do centro quérote 
de asesoramento 
afectivo sexual para a 
mocidade?

Si, coñézoo 30,50% 27,74% 24,70% 37,59% 25,47% 35,35% 36,00% 33,16% 24,64% 13,17%

Non, pero 
escoitei 
falar del

15,17% 15,62% 12,95% 16,40% 15,79% 14,57% 11,69% 17,09% 15,94% 10,41%

Non 52,42% 55,24% 60,54% 43,51% 57,22% 47,79% 49,85% 46,68% 58,80% 75,13%

Nc 1,92% 1,40% 1,81% 2,51% 1,53% 2,29% 2,46% 3,06% 0,62% 0,75%

Coñeces ou escoitaches 
falar da páxina web 
do centro quérote 
de asesoramento 
afectivo sexual para a 
mocidade?

Si, coñézoa 15,00% 13,52% 15,36% 16,17% 12,05% 17,84% 18,15% 16,33% 11,80% 9,82%

Non, pero 
escoitei 
falar dela

11,75% 9,09% 11,14% 14,81% 11,21% 12,27% 8,92% 13,78% 12,01% 6,54%

Non 69,50% 74,36% 69,58% 64,69% 73,01% 66,12% 68,62% 65,31% 73,50% 81,15%

Nc 3,75% 3,03% 3,92% 4,33% 3,74% 3,76% 4,31% 4,59% 2,69% 3,49%
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Comprobamos que a xuventude galega ten unha actitude aberta con respecto a súa sexualidade, tal e como xa vimos no estudo anterior, 
e neste sentido, atopamos que, independentemente da súa situación concreta, máis un 80% dos entrevistados non teñen ningún tipo de 
prexuízo en falar abertamente sobre o tema.
Case que 9 de cada 10 dos mozos galegos mantiveron relacións sexuais 
completas, e non se observa ningunha diferenza por hábitat ou por sexo. 
Si observamos que, como era de esperar, a porcentaxe de mozos que xa 
tiveron experiencias sexuais completas incrementase coa idade.
Con respecto as condutas sexuais de risco, comprobamos que o temor ao 
SIDA descendeu sensiblemente dende o ano 2007 (pasou do 31 ao 13% 
como causa de abstinencia sexual) mentres que se incrementa o temor a un 
embarazo, que pasa do 6 ao 26%.
Tamén é de destacar a diminución do peso de motivos por razóns morais ou 
relixiosas como motivo da abstención sexual (pasa dun 15% no 2007 a un 5% 
no 2010).

Experiencia sexual

 Poderías contestar con sinceridade a unha serie de preguntas sobre o teu comportamento sexual?
Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Si 83,7% 84,8% 85,5% 81,1% 81,8% 85,4% 83,7% 82,4% 84,7% 80,9%
Non 12,9% 11,2% 13,6% 14,1% 15,6% 10,3% 12,9% 13,3% 12,6% 16,2%

Ns/Nc 3,4% 4,0% 0,9% 4,8% 2,5% 4,3% 3,4% 4,3% 2,7% 2,9%

SÓ A QUEN DI QUE SI PODE CONTESTAR CON SINCERIDADE (83,67%)

 Aínda que fose só unha vez 
na túa vida, tiveches...?

Relacións sexuais completas (con 
penetración)

88,3% 87,4% 89,8% 88,2% 88,6% 88,1% 65,1% 95,0% 98,5% 85,3%

Relacións sexuais incompletas 
(sen penetración)

1,8% 1,4% 2,5% 1,7% 1,5% 2,1% 3,7% 1,5% 0,7% 5,0%

Non tiveches relacións sexuais 
de ningún tipo

9,2% 10,2% 7,0% 9,8% 9,5% 8,8% 30,1% 2,2% 0,7% 8,8%

Nc 0,7% 1,1% 0,7% 0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 1,2% 0,0% 92,0%
Nalgunha ocasión desexaches 
manter relacións sexuais 
completas e decidiches 
non facelo por algunha das 
seguintes razóns?

Por temor a un embarazo 26,2% 25,4% 32,1% 22,2% 23,3% 28,9% 30,5% 22,1% 27,3% 6,2%
Por razóns morais ou relixiosas 5,4% 4,3% 7,3% 5,0% 5,5% 5,3% 4,8% 5,8% 5,4% 15,5%
Por temor ao contaxio da Sida 13,0% 14,2% 14,9% 10,3% 12,4% 13,6% 12,3% 12,2% 14,0% 31,4%
Por fidelidade á túa parella 37,1% 38,4% 38,2% 35,0% 40,8% 33,8% 33,7% 36,5% 39,2% 31,7%
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Experiencia sexual

Con respecto a idade de iniciación sexual non houbo ningunha variación 
con respecto aos datos obtidos no 2007.

Con respecto á utilización dalgún método anticonceptivo comprobamos 
que co aumento da idade aumenta a proporción de mozos que recoñecen 
non ter utilizado ningún método anticonceptivo a primeira vez que 
mantivo relacións. Aínda así as porcentaxes son baixas supoñendo 
soamente o 9% nas franxas máis altas.

No demais vemos que non hai diferenzas con respecto os resultados 
acadados no 2007. 

Método anticonceptivo utilizado na primeira relación sexual 
completa

SÓ A qUEN TIVO RELACIÓNS SEXUAIS COMPLETAS

Tamaño de Hábitat Sexo Idade

Total 2010 Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller De 15 a 19 

anos
De 20 a 24 

anos
De 25 a 29 

anos Total 2007

A que idade tiveches a túa 
primeira relación sexual completa?

17 17 17 17 17 17 16 17 18 17

Que idade tiña a túa primeira 
parella sexual?

18 18 18 18 17 19 17 18 19 18

A primeira vez que mantiveches relacións sexuais completas, empregaches algún tipo de método anticonceptivo ou profilaxis? Que método empregaches?

Non 7,2% 8,8% 5,9% 6,7% 10,1% 4,6% 4,0% 6,8% 8,9% 7,0%

Si, un preservativo ou condón 90,3% 87,7% 91,0% 92,4% 88,8% 91,7% 93,8% 90,6% 88,6% 90,1%

Si, a píldora anticonceptiva 1,6% 2,5% 2,4% 0,0% 0,5% 2,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5%

Si, un DIU 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 0,1%

Si, a píldora do día despois 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 0,4%

Coito interrompido 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 0,25% 0,3%

Métodos naturais (ogino) 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,00%

Nc 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,3% 0,74% 0,6%
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Experiencia sexual

Nesta pregunta novamente atopamos outra proba da boa 
educación sexual da mocidade galega, case que 9 de cada 10 
utilizaron algún método anticonceptivo no ultimo contacto 
sexual.

Nos motivos para non utilizalo atopamos que 
satisfactoriamente descendeu, con respecto ao 2007, a falta 
de confianza para suxerilo. E aumenta sensiblemente (case 
8 puntos)  ‘por non telo a man’.

SÓ A qUEN TIVO RELACIÓNS SEXUAIS COMPLETAS

Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

A última vez que mantiveches relacións sexuais completas, empregaches algún tipo de método anticonceptivo ou profilaxe?

Si 88,0% 86,8% 89,0% 88,5% 87,4% 88,7% 91,0% 88,9% 86,1% 87,8%

Non 11,3% 12,6% 10,2% 10,8% 11,9% 10,7% 8,5% 10,7% 12,9% 11,1%

Ns/Nc 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,3% 1,0% 1,1%

Cal foi a razón ou razóns polas que non o empregaches (resposta múltiple)

Por falta de confianza, por non 
atreverte a suxerirllo á túa parella

4,0% 7,5% 3,8% 0,0% 0,0% 8,2% 13,3% 3,0% 1,9% 8,9%

Porque a túa parella non quería usalo 10,0% 10,0% 11,5% 8,8% 17,6% 2,0% 6,7% 9,1% 11,5% 8,6%

Por carecer de preservativo á man 32,0% 30,0% 26,9% 38,2% 31,4% 32,7% 66,7% 39,4% 17,3% 23,5%

Outra 42,0% 42,5% 50,0% 35,3% 31,4% 53,1% 6,7% 33,3% 57,7% 55,2%

Nc 12,0% 10,0% 7,7% 17,6% 19,6% 4,1% 6,7% 15,2% 11,5% 14,5%

Razóns aducidas para non utilizar ningún método anticonceptivo

´
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Experiencia sexual

Nos datos arroxados no 2010 comprobamos que a promiscuidade sexual segue 
a ser baixa e mantense nos mesmos resultados que no 2007 (Como xa sinalamos 
a fidelidade á parella é o principal motivo para absterse de ter relacións sexuais).
Con respecto ao uso do preservativo, atopamos que non hai diferenzas 
significativas nin por sexo, nin por idade nin hábitat. Tamén observamos que 
descendeu levemente (2%) a proporción de suxeitos que desexaron utilizalo 
nalgunha ocasión e non o fixeron.
Entre os motivos para non usalo destaca a alta incidencia da negativa da parella 
entre os mozos do urbano (34,8%) así como nos que teñen entre 20 a 24 anos.
A falta de confianza como motivo para non usalo tamén ten unha presenza 
alta no urbano (13%). E é moito máis importante entre os mozos que entre as 
mozas (9 de cada 10 mozo aduce esta razón fronte só a 3 de cada 10 das mozas 
entrevistadas).

SÓ A qUEN TIVO RELACIÓNS SEXUAIS COMPLETAS
Con cantas persoas mantiveches relaciones sexuais completas durante os últimos doce meses? 

Tamaño de hábitat Sexo Idade
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller De 15 a 

19 anos
De 20 a 
24 anos

De 25 a 29 
anos

Total 
2007

 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nalgunha relación sexual dos últimos doce meses, quixeches empregar ou que a túa parella empregase un preservativo e non o fixeches?

Si, quixen 9,1% 10,5% 9,5% 7,5% 10,7% 7,7% 10,3% 10,2% 7,8% 11,3%
Non 85,9% 83,3% 84,0% 90,2% 83,5% 88,2% 83,3% 86,7% 86,5% 84,5%

Ns/Nc 4,9% 6,2% 6,6% 2,3% 5,8% 4,1% 6,3% 3,1% 5,7% 8,3%
Cal foi a razón principal pola que non o empregastes aínda querendo ti?

Por falta de confianza, por non atreverte 
a suxerirllo á túa

6,4% 3,1% 4,3% 13,0% 9,1% 2,9% 0,0% 6,7% 10,0% 13,4%

Porque a túa parella non quería usalo 19,2% 12,5% 13,0% 34,8% 20,5% 17,6% 44,4% 13,3% 10,0% 25,5%
Por carecer de preservativo á man 35,9% 31,3% 47,8% 30,4% 31,8% 41,2% 38,9% 43,3% 26,7% 33,0%

Outra 7,7% 15,6% 4,3% 0,0% 4,5% 11,8% 0,0% 13,3% 6,7% 17,5%
Nc 30,8% 37,5% 30,4% 21,7% 34,1% 26,5% 16,7% 23,3% 46,7% 10,7%

Razóns aducidas para non utilizar ningún método anticonceptivo

´
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Novas tecnoloxías

A expansión das novas tecnoloxía, e especialmente de internet, é 
imparable. O uso de Internet incrementouse coma promedio de tódolos 
servizos sobre os que se preguntou nun  25,9% dende 2007. A consulta 
diaria do correo electrónico medrou un 20%, pero a lectura diaria de 
información na rede aumentou un 60%, ou a busca de información nun 
28%. Unha dinámica de comunicación na que, coma non podía ser doutro 
xeito, a mocidade está á vangarda.

A CONTINUACIÓN GUSTARÍAME qUE ME RESPONDESES A ALGUNHAS CUESTIÓNS SOBRE NOVAS TECNOLOXÍAS

Con que frecuencia accedes a cada un dos seguintes servizos de internet?

 2010 Acumulado 2010 Acumulado 2007

 
Varias 
veces 
ao día

Varias 
veces á 
semana

Varias 
veces 

ao mes

Case 
nunca

Nunca Nc

Diaria-
mente 
ou case 
sempre

Varias 
veces 

ao mes

Diaria-
mente 
ou case 
sempre

Varias 
veces 

ao mes

Correo electrónico 59,4% 25,2% 5,5% 4,9% 3,2% 1,8% 84,6% 5,5% 64,6% 10,4%

Buscar información ou documentación 48,8% 31,3% 8,8% 5,3% 3,8% 2,1% 80,1% 8,8% 52,0% 22,7%

Buscar emprego 11,3% 11,8% 10,3% 18,0% 46,0% 2,6% 23,1% 10,3% 13,5% 10,5%

Ler páxinas informativas (diarios....) 36,3% 24,3% 10,3% 10,3% 16,1% 2,8% 60,6% 10,3%  14,6%

Relacionarse con outras persoas (chatear, 
foros, redes de contactos...)

55,0% 22,0% 6,4% 5,8% 8,7% 2,2% 77,0% 6,4% 40,8% 10,5%

Baixar música, vídeos e películas 31,2% 28,3% 16,8% 9,3% 12,2% 2,2% 59,5% 16,8% 38,1% 16,3%

Realizar cursos a distancia (e - learning) 4,1% 4,4% 7,8% 19,1% 62,5% 2,1% 8,5% 7,8% 3,1% 3,4%

20
10
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Novas tecnoloxías

Incrementouse, aínda que non de xeito alarmante, 
a desconfianza cara a internet. Aumentou en catro 
puntos a proporción da mocidade que confesa 
sentirse bastante preocupado  (24,9%). De todos os 
xeitos en termos xerais, podemos dicir, que non é 
unha cuestión preocupante para os nosos mozos e 
mozas. O 41%  da mocidade galega di sentirse pouco 
preocupado.

Coméntase que o uso da informática e das comunicacións pode pór en perigo a intimidade da 
cidadanía. En que medida te sentes preocupado por este tema?

Coméntase que o uso da informática e das comunicacións pode pór en perigo a intimidade da cidadanía. 
En que medida te sentes preocupado por este tema?

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Moi preocupado 6,5% 5,4% 7,5% 6,8% 5,4% 7,5% 4,0% 5,4% 9,1% 7,3%

Bastante preocupado 24,9% 22,8% 28,9% 23,9% 23,3% 26,5% 19,4% 26,3% 27,5% 20,6%

Pouco preocupado 40,8% 40,8% 38,3% 42,6% 38,4% 43,0% 44,6% 41,1% 37,9% 38,5%

Nada preocupado 23,8% 26,6% 22,0% 22,3% 29,0% 18,7% 26,2% 24,2% 21,7% 29,7%

Ns 1,6% 1,4% 0,9% 2,3% 1,9% 1,3% 2,2% 1,0% 1,7% 1,9%

Nc 2,5% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 2,9% 3,7% 2,0% 2,1% 2,0%
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Mobbing (Novas Tecnoloxías)

A metade da mostra (51,42%) di ter visto que alguén 
colgara na rede información sensible de outras 
persoas, o que é unha incidencia preocupante. 
Pero é que un 42,5% coñece casos nos que deixou 
comentarios ofensivos ou outros tantos que roubaron 
as claves a alguén para acceder ó seu correo. É un tema 
preocupante que afecta á metade dos mozos e mozas 
da nosa sociedade.

u

Sucedeuche algunha vez...?

Pode que algunhas das seguintes situacións estean sucedéndolle a un amigo ou amiga, ou a un compañeiro, que non sexas ti, a través do 
teléfono móbil ou de internet de xeito reiterado. Por iso, gustaríanos saber se tes visto que...

 
Véxoo a 

diario
Téñoo visto 
moi a miúdo

Téñoo visto 
algunha vez

Nunca o vin NC

Alguén colgou en internet datos comprometidos que poden prexudicalo/a algunha imaxe 
súa comprometida, datos delicados, cousas que poden prexudicalo/a ou avergoñala/o e 
dalo a coñecer no seu contorno de amizades? 

4,3% 8,9% 38,2% 44,5% 4,1%

Alguén o deu de alta cunha foto incluída nunha web onde figure máis fea/o, ou menos 
intelixente, etc.? 3,4% 6,3% 27,2% 58,1% 5,0%

Alguén creou un perfil ou espazo falso co seu nome en redes sociais ou foros, onde se 
escriban a modo de confesións en primeira persoa cousas persoais, demandas explícitas 
de contactos sexuais etc.? 

2,8% 7,3% 27,1% 58,3% 4,6%

Alguén deixou comentarios ofensivos en foros ou chats facéndose pasar por el ou ela? 3,2% 10,3% 29,1% 53,1% 4,4%
Alguén deu de alta o seu enderezo de correo electrónico en sitios para que logo sexa 
vítima de spam, de contactos con descoñecidos...? 2,5% 6,3% 18,1% 67,8% 5,3%

Alguén roubou a súa chave de correo electrónico para ler as súas mensaxes ou bloquearllo? 2,3% 7,2% 31,6% 54,5% 4,4%
Alguén fixo circular rumores nos que se lle achaque un comportamento reprochable, 
ofensivo ou desleal? 2,8% 5,8% 28,1% 58,8% 4,6%

Alguén lle enviou mensaxes ameazantes por email ou SMS, ou o/a perseguiu e o/a 
axexou nos lugares de internet que máis frecuenta? 2,1% 4,7% 21,3% 67,4% 4,6%
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Novas tecnoloxías

Aínda que as taxas de coñecemento sobre a páxina da 
Xunta segue a ser baixa, cómpre salientar que se duplicou 
dende o 2007, pasando do 7,5% de coñecemento ao 14,2%. 
Pero si consideramos tamén o coñecemento indirecto dela, 
podemos concluír que un de cada tres (33,92%) mozos ou 
mozas coñecen  a páxina, o que supón un incremento do 
7,35%

Coñeces a páxina Xuventude.net da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia?

Coñeces a páxina Xuventude.net da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia?

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Si 14,2% 12,8% 14,8% 15,0% 11,5% 16,7% 13,8% 11,7% 16,4% 7,5%

Non, pero 
escoitei 
falar dela

19,8% 18,9% 19,6% 20,7% 21,1% 18,5% 19,1% 21,2% 19,0% 19,0%

Non 63,0% 66,0% 61,1% 61,5% 64,2% 61,9% 62,5% 64,3% 62,3% 72,8%

Nc 3,1% 2,3% 4,5% 2,7% 3,2% 2,9% 4,6% 2,8% 2,3% 0,8%

,





CondutasCondutasCondutas
de Riscode Riscode Risco
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Comprobamos que a taxa de embarazos non desexados subiu con respecto á 
do 2007 en case dous puntos, aínda que segue a manterse entre cotas baixas 
(case que 7 %).

Resulta rechamante que maioritariamente, as mulleres nesta situación 
estaban casadas ou convivían en parella (case que 6 de cada 10, elevándose a 
7 no caso de residir nun núcleo poblacional semiurbano).

A resposta maioritaria a esta situación é a de continuar co embarazo, no caso 
do ámbito semiurbano (6 de cada 10), mentres que no ámbito rural ou urbano 
optan polo aborto voluntario (entre 4 ou 5 de cada 10).

Experiencia sexual

Estabas casada cando sucedeu?

SÓ AS MULLERES qUE TIVERON RELACIÓNS SEXUAIS COMPLETAS
“No noso país cada vez hai máis mozas que quedan embarazadas sen desexalo. Ti, algunha vez, quedaches embarazada sen desexalo?

Tamaño de hábitat Sexo Idade
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Muller

De 15 a 19 
anos

De 20 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

Total 
2007

Si 6,7% 6,7% 7,6% 6,0% 6,7% 7,4% 4,2% 8,5% 5,0%

Non 90,9% 92,6% 87,8% 91,6% 90,9% 89,5% 94,6% 88,4% 91,8%

Ns/Nc 2,4% 0,6% 4,6% 2,4% 2,4% 3,2% 1,2% 3,0% 3,2%

que idade tiñas cando che sucedeu?
 19 19 19 19 19 17 18 20 20

Estabas casada ou tiñas parella estable coa que convivías cando che sucedeu?
Si 58,1% 54,5% 70,0% 50,0% 58,1% 57,1% 71,4% 52,9% 50,4%

Non 32,3% 45,5% 20,0% 30,0% 32,3% 28,6% 14,3% 41,2% 47,0%

Ns/Nc 9,7% 0,0% 10,0% 20,0% 9,7% 14,3% 14,3% 5,9% 2,6%

E que decidiches ou como se resolveu o embarazo?
E que decidiches ou cómo se resolveu o embarazo?

Decidín continuar co embarazo 35,5% 27,3% 60,0% 20,0% 35,5% 14,3% 28,6% 47,1% 45,8%

Resolveuse por si só, cun aborto espontáneo 12,9% 9,1% 10,0% 20,0% 12,9% 28,6% 28,6% 0,0% 14,2%

Resolveuse cun aborto voluntario 38,7% 54,6% 20,0% 40,0% 38,7% 42,7% 28,6% 41,2% 35,4%

Ns/Nc 12,9% 9,1% 10,0% 20,0% 12,9% 14,3% 14,3% 11,8% 4,7%
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Alcohol e tabaco

Comprobamos que a idade de iniciación no consumo de alcohol 
segue ligada coa idade de iniciación no consumo de tabaco: entre 
os 15 e os 16 anos.

A porcentaxe dos que fuman a diario (26%) descendeu en 4 puntos 
dende 2007 (30%).

Entre os que confesan fumar a diario non hai diferenciación por 
xéneros pero si por hábitat de residencia: no rural case que 3 de 
cada 10 mozos, mentres que no urbano descende a 2,6; e tamén por 
idades, tal e como era de esperar a porcentaxe de mozos ou mozas 
que confesan fumar tódolos días aumenta coa idade: 17% na franxa 
máis baixa de idade fronte ao 30% na franxa máis alta.

Actualmente, es fumador/a de tabaco, ou fumabas anteriormente?

“A que idade tomaches por primeira 
vez algunha bebida alcohólica?

“Actualmente, es fumador/a de tabaco ou fumabas anteriormente?
Aproximadamente a 
que idade fumaches 

por primeira vez?

 
Non, nunca 

fumei
Non fumo, pero 
si era fumador

Só fumo 
ocasionalmente

Fumo 
diariamente

Nc

Total 2010 15 52,2% 9,6% 11,7% 26,2% 0,4% 15

Tamaño de 
Hábitat

Rural 15 51,3% 7,5% 11,7% 29,4% 0,2% 16
Semiurbano 15 51,8% 12,0% 13,0% 22,6% 0,6% 16

Urbano 16 53,3% 9,8% 10,7% 25,7% 0,5% 15

Sexo
Home 15 50,4% 10,0% 12,4% 26,7% 0,5% 16
Muller 16 53,8% 9,2% 11,0% 25,7% 0,3% 15

Idade

De 15 a 19 
anos

15 64,0% 5,5% 13,2% 16,9% 0,3% 15

De 20 a 24 
anos

16 55,6% 6,9% 8,7% 28,3% 0,5% 15

De 25 a 29 
anos

16 41,4% 14,5% 13,0% 30,6% 0,4% 16

Total 2007 15 49,9% 7,8% 11,1% 30,4% 0,8% 15
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Alcohol e tabaco

Xunto cos datos da táboa anterior teríamos que mirar os que esta 
agora nos presenta, pola vinculación que teñen. Certamente, 
mentres que a percepción do risco diminúe entre a mocidade, 
estes mesmos rapaces e rapazas acoden máis a charlas 
preventivas sobre o consumo de alcohol, tabaco ou drogas en 
xeral. Quen asistiu “algunhas veces” aumentou un 13%, pero 
os que “nunca asistiron” reducíronse  dun 47,8% a un 27,3%. En 
outras palabras aproximadamente sete de cada dez (un 71,5%) 
dos mozos e mozas acudiu como mínimo unha vez a algunha 
destas actividades. Quenes acudiron algunha ou bastantes veces 
chegan ao 51,2%. Por iso chama a atención na notable relaxación 
na percepción do perigo entre mozos e mozas.

Recibiches ou participaches nalgunha actividade
preventiva sobre o consumo de drogas?

“Recibiches ou participaches nalgunha actividade preventiva sobre o tabaco, o abuso de alcohol 
ou o consumo doutras drogas, por exemplo, charlas na túa escola ou instituto? “

Non, nunca
Poucas 
veces

Si, 
algunhas 

veces

Si, 
bastantes 

veces

Si, moitas 
veces

Ns/Nc

Total 2010 27,3% 16,6% 41,2% 10,0% 3,7% 1,3%

 Tamaño de 
hábitat 

Rural 24,0% 16,3% 45,5% 9,8% 3,0% 1,4%

Semiurbano 29,8% 12,7% 41,9% 10,8% 3,6% 1,2%

Urbano 28,5% 19,8% 36,4% 9,6% 4,3% 1,4%

Sexo
Home 27,5% 17,8% 42,3% 9,2% 2,2% 1,0%

Muller 27,0% 15,4% 40,1% 10,8% 5,1% 1,6%

Idade

De 15 a 19 anos 13,2% 13,8% 48,3% 18,2% 5,8% 0,6%

De 20 a 24 anos 28,1% 14,0% 42,9% 10,2% 3,6% 1,3%

De 25 a 29 anos 36,0% 20,5% 35,0% 4,3% 2,3% 1,9%

Total 2007 47,8% 12,2% 28,2% 8,2% 3,2% 0,4%
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Drogas

A accesibilidade ás drogas dáse con máis facilidades en 
pubs, discotecas (80%) ou incluso no propio barrio (63%) 
que nos centros académicos (36%).

Con respecto ao acceso ás drogas, comprobamos 
satisfactoriamente que descendeu con respecto ao 2007 
en tódolos contextos: onde viven (2007: 71% 2010: 63%); 
no centro de estudos (2007: 47% 2010: 36%), en pubs ou 
discotecas (2007: 86% 2010: 81%).

Facilidade no acceso a drogas

ESTáN MáIS BEN DE ACORDO, OU MáIS BEN EN DESACORDO COAS SEGUINTES FRASES

É fácil conseguir drogas onde vivo
“É fácil conseguir drogas no meu 

centro de estudos” 
“É fácil conseguir drogas en festas, 

pubs ou discotecas”
Máis ben de 

acordo
Máis ben en 
desacordo

Ns/Nc
Máis ben de 

acordo
Máis ben en 
desacordo

Ns/Nc
Máis ben de 

acordo
Máis ben en 
desacordo

Ns/Nc

Total 2010 62,5% 22,8% 14,7% 36,4% 39,6% 24,0% 80,6% 8,5% 10,9%

Tamaño 
de hábitat

Rural 59,2% 28,9% 11,9% 34,7% 41,5% 23,8% 81,6% 9,6% 8,9%

Semiurbano 70,2% 16,9% 13,0% 35,2% 39,2% 25,6% 83,1% 6,9% 9,9%

Urbano 59,9% 21,4% 18,7% 39,0% 38,0% 23,0% 77,7% 8,7% 13,7%

Sexo
Home 65,0% 22,8% 12,2% 38,9% 38,4% 22,8% 80,5% 8,8% 10,7%

Muller 60,1% 22,9% 17,0% 34,0% 40,8% 25,2% 80,7% 8,2% 11,1%

Idade

De 15 a 19 
anos

52,9% 29,5% 17,5% 37,2% 48,0% 14,8% 74,5% 10,8% 14,8%

De 20 a 24 
anos

64,8% 21,9% 13,3% 35,5% 38,3% 26,3% 81,9% 6,9% 11,2%

De 25 a 29 
anos

67,1% 19,0% 13,9% 36,6% 35,0% 28,4% 83,6% 8,3% 8,1%

Total 2007 71,1% 20,4% 8,5% 46,6% 33,1% 20,3% 85,7% 7,5% 6,8%



•83

Drogas

En termos xerais vemos que creceu o número de entrevistados que non coñece xente que consuma drogas xa sexa cannabis (2007: 
9% 2010: 12%) ou calquera outra (2007: 17% 2010: 22%).
Con respecto ao ámbito de residencia atopamos que é no urbano onde parece ser que o consumo está máis espallado, en ambos 
os dous casos (cannabis e outras sustancias) a proporción de mozos que teñen probado algún tipo de sustancia é moito máis alta, 
chegando a duplicar a proporción con respecto ao rural (urbano 28% rural 15%).
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Consumo de cannabis Consumo de drogas distintas do cannabis

(Referente ao consumo de cannabis)
Cales das seguintes frases se poden aplicar ao teu caso?

(Referente a drogas distintas do cannabis)
Cales das seguintes frases se poden aplicar ao teu caso?

Coñezo 
xente que 
consome 
cannabis

Téñenme 
ofrecido 
cannabis

Probei o 
cannabis

Consumín 
cannabis 
durante o 

último mes

Ningunha 
destas 

(espontánea)
Ns/Nc

Coñezo 
xente que 
consome 

drogas

Téñenme 
ofrecido 
drogas

Probei 
drogas

Consumín 
drogas  

durante o 
último mes

Ningunha 
destas Ns/Nc

Total 2010 45,7% 11,3% 21,0% 7,5% 12,1% 2,5% 48,3% 16,2% 7,9% 2,0% 21,6% 4,1%
Rural 50,6% 9,6% 14,7% 7,7% 14,7% 2,8% 52,2% 14,5% 5,8% 1,6% 21,2% 4,7%

Semiurbano 42,5% 13,9% 19,9% 8,1% 13,9% 1,8% 46,1% 19,0% 7,5% 2,4% 22,3% 2,7%
Urbano 43,3% 10,9% 28,0% 6,8% 8,2% 2,7% 46,0% 15,7% 10,3% 2,1% 21,4% 4,6%
Home 42,4% 12,2% 22,8% 10,5% 10,0% 2,0% 45,2% 18,0% 11,0% 2,9% 18,8% 4,1%
Muller 48,8% 10,3% 19,3% 4,6% 14,1% 2,9% 51,2% 14,4% 4,9% 1,1% 24,2% 4,1%

De 15 a 19 
anos 45,5% 14,5% 14,5% 5,8% 17,5% 2,2% 48,6% 13,8% 3,7% 1,2% 27,4% 5,2%

De 20 a 24 
anos 45,9% 9,7% 21,4% 8,2% 10,7% 4,1% 47,2% 17,3% 7,7% 2,6% 20,2% 5,1%

De 25 a 29 
anos 45,5% 10,4% 25,1% 8,1% 9,5% 1,4% 48,9% 16,8% 11,0% 2,1% 18,8% 2,5%

Total 2007 45,6% 13,3% 18,8% 12,2% 8,6% 1,6% 49,3% 18,3% 8,8% 3,1% 17,2% 3,3%
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Drogas

É importante destacar, por preocupante, que segundo a táboa adxunta a mocidade galega está relaxando a súa percepción do 
risco que comporta o consumo de drogas e similares.

Coma se pode apreciar nestes datos (que inclúen en baixo as diferenzas entre proporcións) a percepción das sustancias que no 
2007 eran consideradas por mozos e mozas como moi perigosas, hoxe en día van perdendo ese perfil. Son xa, para un 5% deles 
elas,  menos perigosas as drogas sintéticas ou de deseño, os opiáceos, os pegamentos ou disolventes. Polo contrario aumenta a 
percepción do perigo que supón o alcohol, os porros e os cigarros. 

Da seguinte lista de drogas, dime se as consideras....

Moi perigosa Bastante perigosa Pouco perigosa Nada perigosa Ns/Nc

2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007

Sintéticas ou de deseño (éxtase, LSD, anfetas) 73,8% 78,8% 19,7% 17,2% 1,8% 1,3% 0,2% 0,2% 4,6% 2,5%

Opiáceos (heroína, morfina, crack...) 81,2% 86,5% 13,3% 10,8% 1,3% 0,7% 0,1% 0,0% 3,9% 1,9%

Pegamento ou disolvente 55,4% 61,2% 23,8% 24,8% 9,3% 7,6% 1,3% 0,9% 10,2% 5,5%

Alcohol 21,0% 14,4% 34,2% 38,9% 37,9% 41,3% 5,0% 4,1% 1,9% 1,4%

Cocaína 69,8% 69,3% 24,7% 25,7% 2,6% 3,3% 0,3% 0,2% 2,8% 1,5%

Cannabis (porros) 24,8% 17,3% 30,5% 37,5% 33,8% 38,2% 4,2% 5,3% 2,8% 1,7%

Substancias dopantes 42,2% 41,7% 34,2% 39,5% 13,0% 11,6% 1,6% 1,1% 9,1% 6,1%

Cigarros/tabaco 21,8% 15,6% 33,5% 27,3% 36,8% 38,9% 6,1% 6,9% 1,8% 1,4%

Diferenzas 2010-2007 Diferenzas 2010-2007 Diferenzas 2010-2007 Diferenzas 2010-2007 Diferenzas 2010-2007

Sintéticas ou de deseño (éxtase, LSD, anfetas) -5,00% 2,43% 0,51% 0,00% 2,06%

Opiáceos (heroína, morfina, crack...) -5,37% 2,53% 0,57% 0,06% 1,96%

Pegamento ou disolvente -5,77% -1,00% 1.68% 0,39% 4,69%

Alcohol 6,63 -4,70% -3,39% 0,93% 0,54%

Cocaína 0,46% -1,07% -0,72% 0,04% 1,29%

Cannabis (porros) 7,43% -3,03% -4,41% -1,14% -1,16%

Substancias dopantes 0,45% -5,37% 1,45% 0,50% 2,97%

Cigarros/tabaco 6,27% -3,80% -2,04% -0,80% 0,36%
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Drogas

Na mesma tónica que a táboa anterior, pódese ver unha variación nos 
motivos para consumir estas sustancias. Mentres que no ano 2007 a 
metade da mocidade que as consumía facíano por buscar emocións 
ou por curiosidade, no 2010 estas motivacións perden en 15% no 
imaxinario xuvenil reducíndose a un 35,8%. Mentres tanto aumenta un 
5,4% a integración no grupo de amigos (“non ser un bicho raro”) 

Razón para consumir drogas

Razóns para experimentar coas drogas (resposta múltiple)

 
Buscar 

emocións
Curiosidade

Evadirse dos 
problemas

Diversión
Desinhibirse/ 

soltarse

Non ser menos ca os 
meus amigos/Non ser 

un bicho raro

Outras
(espontáne)

Ns/Nc

Total 2010 35,8% 37,3% 36,4% 45,8% 31,9% 44,8% 2,7% 2,3%

Tamaño 
de hábitat

Rural 35,7% 36,4% 33,1% 45,7% 26,1% 43,6% 2,8% 2,5%

Semiurbano 34,0% 38,3% 40,4% 43,7% 31,3% 46,1% 3,0% 1,5%

Urbano 37,4% 37,6% 36,7% 47,4% 38,0% 44,9% 2,3% 1,6%

Sexo
Home 36,7% 36,5% 33,4% 46,5% 29,0% 42,1% 2,9% 2,5%

Muller 35,0% 38,1% 39,3% 45,0% 34,7% 47,3% 2,5% 2,0%

Idade

De 15 a 19 anos 35,4% 36,0% 35,1% 46,8% 20,6% 53,2% 0,9% 4,3%

De 20 a 24 anos 39,9% 37,2% 38,0% 45,4% 36,5% 40,3% 3,8% 1,8%

De 25 a 29 anos 39,3% 38,3% 36,0% 45,3% 35,8% 42,7% 2,9% 1,2%

Total 2007 51,3% 41,6% 35,8% 47,5% 38,3% 39,4% 2,1% 0,5%
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Violencia

Como se observa nos datos, mantense a tónica do ano 
2007  no de que maioritariamente a xuventude galega 
apenas é vítima de  agresións . No peor dos casos, 
recibir insultos con ameazas graves que afectan a algo 
máis que un de cada cinco (23,9%)

Fuches algunha vez vítima dalgunha das seguintes agresións?

Varias veces Algunha vez Nunca Ns/Nc
Fuches agredido fisicamente por amigos 1,3% 11,5% 86,2% 1,1%

Sufriches maltrato na escola ou lugar de traballo 1,2% 8,4% 89,3% 1,2%

Os teus pais pegáronche 1,8% 15,3% 81,8% 1,1%

A túa parella pegouche 0,5% 2,8% 95,0% 1,7%

Algún profesor pegouche 1,8% 11,8% 84,8% 1,5%

Obrigaronte a realizar algunha práctica sexual que 
a ti non che apetecía

0,3% 1,3% 97,2% 1,3%

Fuches agredido fisicamente por descoñecidos 0,8% 13,0% 85,4% 0,8%

Recibiches insultos con ameazas graves 3,0% 20,9% 75,2% 0,9%

Un axente da policía pegouche 0,4% 2,7% 95,9% 1,0%

Un axente privado de seguridade pegouche 0,3% 2,7% 96,2% 0,9%

Media 2010 1,1% 9,0% 88,7% 1,1%

Media 2007 1,5% 9,5% 88,3% 0,7%
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Violencia

En termos xerais seguimos a comprobar a baixa incidencia que teñen as 
condutas violentas entre a mocidade galega. Podemos observar na táboa que 
na maioría das condutas non superan a proporción de 2 de cada 10 mozos.

Como excepción a esta tónica xeral constatamos que as condutas 
que presentan máis incidencia no 2010 son as mesmas que no 2007: a 
participación en enfrontamentos entre cuadrillas, xa sexa activa ou coma 
espectador, aínda que ten unha incidencia alta (45%) descendeu case que 
7 puntos dende o 2007.  Esnaquizar cousas, coma raiar coches, queimar 
papeleiras ou romper farois mantense nas mesmas cotas que no 2007, 
case que 5 de cada 10 admite ter participado, polo menos, algunha vez. 
Finalmente, a proporción de mozos ou mozas que ten participado de algún 
xeito en pelexas entre amigos ou compañeiros, vemos que creceu case que 
3 puntos dende o estudo anterior, case que 7 de cada 10 mozos/as admite 
ter participado algunha vez.

quizáis tamén, nalgún momento da túa vida, puideches participar ou presenciar en diversas 
agresións, maltratos ou outros tipos de violencia física. Poderías dicirme se esa foi a situación para 

cada unha das seguintes situacións que che vou ler?
(Frecuencias acumuladas das respostas “Algunha vez” e “Varias veces”)

Tamaño de hábitat Sexo  Idade
 Total 

2010
Rural

Semiur-
bano

Urbano Home Muller
De 15 a 19 

anos
De 20 a 24 

anos
De 25 a 29 

anos
Total 
2007

Derramos nas cousas, como raiar coches, 
queimar papeleiras ou romper farois

50,5% 52,0% 52,1% 47,8% 57,7% 43,5% 49,8% 49,2% 52,0% 52,1%

Asaltos ou atracos con intención de roubo ou 
outra finalidade

10,0% 8,4% 10,5% 11,2% 12,4% 7,7% 9,8% 9,4% 10,6% 12,5%

Agresión á policía 13,3% 10,7% 16,3% 13,7% 16,3% 10,5% 8,9% 12,8% 16,8% 18,0%

Agresións a algún profesor 18,6% 18,4% 25,9% 13,2% 19,0% 18,2% 19,7% 15,8% 20,1% 18,1%

Pelexas entre amigos e/ou compañeiros de 
estudos ou traballo

71,3% 74,4% 73,8% 66,5% 73,5% 69,2% 74,2% 71,7% 69,2% 67,9%

Pelexas coa parella 21,1% 22,1% 22,9% 18,7% 18,2% 23,9% 21,5% 20,2% 21,5% 24,7%
Pelexas cos pais 22,5% 25,4% 21,7% 20,3% 20,2% 24,7% 25,8% 21,4% 21,1% 23,0%
Enfrontamentos entre grupos, bandas xuvenís 45,3% 45,7% 50,9% 40,5% 46,3% 44,2% 46,5% 46,4% 43,5% 51,9%
Forzar a alguén a realizar unha práctica sexual 
que non lle apetecía

0,9% 0,5% 1,5% 0,9% 0,8% 1,0% 1,5% 0,5% 0,8% 2,0%

quizais tamén, nalgún momento da túa vida, puideches presenciar ou participar en diversas agresións, maltratos ou outros tipos de violencia física. Poderías 
dicirme se esa foi a situación para cada unha das seguintes situacións que che vou ler? (Frecuencias acumuladas das respostas “Algunha vez” e “Varias veces”)
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Mobbing escolar

O mobbing escolar tamén está presente na nosa comunidade escolar e non precisamente de xeito discreto. Se consideramos a quen 
coñece situacións deste tipo, sexa por telas visto moitas veces ou algunhas, podemos estar falando de porcentaxes de exposición 
altos. Así a práctica de ignorar a alguén (facerlle o baleiro) pode chegar ao 63,5%, a exclusión das actividades de participación 
sitúase no 46,52%. Son porcentaxes altas de prácticas que aínda que non participen todos/as nelas, van conformando unha 
imaxe de “normalidade” para estas situacións. Os alcumes, ou falar mal de alguén acadan tamén valores elevados. As prácticas 
acosadoras menos estendidas, por fortuna, son o acoso sexual e as ameazas serias con paus ou navallas.

 Moitas 
veces

Varias 
veces

Algunha 
vez

Nunca Ns/Nc

Ignoralo/a (pasar del/a ou 
facerlle o baleiro)

12,7% 13,2% 37,9% 30,2% 5,9%

Non deixarlle participar 7,7% 7,7% 31,1% 47,7% 5,8%

Insiltala/o 12,7% 12,7% 29,6% 37,3% 7,6%

Poñerlle alcumes que lle 
ofendan ou ridiculicen

19,3% 18,8% 30,1% 26,8% 5,0%

Falar mal del ou dela 25,3% 20,1% 28,6% 20,7% 5,2%

Esconderlle as cousas 7,4% 9,5% 25,5% 51,6% 6,1%

Romperlle as cousas 3,0% 3,0% 15,4% 72,7% 5,9%

Roubarlle cousas 3,1% 3,7% 15,4% 71,3% 6,5%

Pegarlle 2,8% 4,4% 19,3% 67,4% 6,1%

Amenazala/o só para 
meterlle medo

3,6% 6,2% 22,4% 62,1% 5,8%

Acosalo/a  sexualmente 0,4% 0,9% 2,5% 89,8% 6,4%

Obrigalo/a  a facer cousas 
que non quere con ameazas 
(pedirlle cartos, facerlle as 
tarefas para outro, ...)

1,2% 1,9% 10,2% 79,9% 6,8%

Ameazala/o  con navallas, 
paus, etc.

0,9% 0,7% 4,1% 88,0% 6,2%

ACOSO ESCOLAR
Situacións de acoso escolar vistas polo enquisado ou pola enquisada

Proporción de mocidade que nunca sufriu acoso escolar



Cultura e Participación Cultura e Participación Cultura e Participación 
PolíticaPolíticaPolítica
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Interese pola Política

• En termos xerais hai que dicir que a mocidade galega non está 
especialmente interesada pola política. A 4 de cada 10 entrevistados 
interésalles pouco e case que a 3 de cada 10 non lles interesa 
nada. Hai máis interese entre a mocidade urbana que a rural ou 
semiurbana. Por idades, comprobamos que o interese pola política 
crece a medida que aumenta a idade.

• Probablemente a explicación dos datos anteriores a teñamos na 
segunda táboa. A 3 de cada 10 mozos a política é algo que a miúdo 
lles resulta complicado.

En que medida dirías que che interesa a política?

  Tamaño de hábitat Sexo Idade

 
Total 2010 Rural

Semiur-
bano

Urbano Home Muller
De 15 a 19 

anos
De 20 a 24 

anos
De 25 a 29 

anos
Total 2007

En que medida dirías que che interesa a política? Dirías que che interesa... 
Moito 7,2% 4,9% 8,7% 8,2% 9,2% 5,2% 3,7% 6,6% 9,9% 8,8%

Bastante 20,7% 17,7% 19,0% 24,8% 21,2% 20,1% 15,7% 21,2% 23,6% 23,8%

Pouco 40,2% 42,7% 38,3% 39,2% 38,2% 42,1% 39,1% 39,0% 41,8% 41,5%

Nada 28,5% 31,2% 31,3% 23,7% 27,7% 29,3% 37,5% 29,1% 21,9% 23,7%

Non sabe 0,4% 0,0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,6% 0,5% 0,2% 0,7%

Nc 3,1% 3,5% 2,1% 3,4% 3,2% 2,9% 3,4% 3,6% 2,5% 1,6%

Con que frecuencia a política che parece tan complicada que non podes entender moi ben o que está pasando?
Nunca 16,8% 17,7% 15,7% 16,6% 20,0% 13,6% 12,3% 14,5% 21,5% 13,5%

Ás veces 43,2% 43,4% 44,0% 42,4% 41,8% 44,5% 41,8% 42,6% 44,5% 45,1%

A miúdo 32,6% 31,5% 33,7% 32,8% 28,9% 36,2% 37,5% 35,2% 27,1% 37,1%

Ns 3,8% 2,8% 3,9% 4,8% 4,9% 2,8% 4,9% 3,8% 3,1% 1,4%

Nc 3,7% 4,7% 2,7% 3,4% 4,4% 2,9% 3,4% 3,8% 3,7% 2,9%
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Participación Política

O máis salientable é o escaso interese que o asociacio-
nismo ten entre a nosa xuventude, independentemente 
do perfil da asociación da que esteamos a falar. De feito 
nos últimos tres anos medrou algo o desinterese, que xa 
afecta a tres de cada cinco.
As asociacións que presentan unhas porcentaxes máis 
altas de interese son as ONGs, con un 60,3% de acepta-
ción e que son, as que presentan unha porcentaxe maior 
de mocidade a que gustaríalle colaborar nelas e case un 
20% de colaboradores/as ou de mozos e mozas que xa 
colaboraron.. 
Aínda así descendeu o interese xeral nestas asociacións 
dende 2007 nun 4,5%.

Dime, para cada un dos seguintes movementos e organizacións, se:

Cada vez é maior o número de grupos ou movementos que se organizan para defender intereses diversos. Dime, para cada un dos 
seguintes movementos e organizacións, se:

 Colaboras
Colabo-
raches

Gustaríache 
colaborar

Non ten ningún 
interese

Ns/Nc

 ONG 8,9% 10,7% 40,7% 29,3% 10,5%

Asociacións de estudantes 1,7% 10,3% 19,6% 61,7% 6,8%

Asociacións e organizacións de tipo relixioso 2,4% 5,2% 4,0% 84,2% 4,3%

Asociacións e grupos educativos, artísticos ou culturais 5,5% 7,5% 28,9% 53,2% 4,9%

Partidos políticos ou sindicatos 4,5% 3,6% 11,4% 76,2% 4,3%

Asociacións, grupos deportivos ou clubs de fútbol profesional 11,7% 17,5% 18,3% 48,5% 4,1%

Grupos relacionados coa muller/grupos feministas 1,3% 1,8% 21,1% 70,0% 5,8%

Asociacións, organizacións ou grupos xuvenís 4,2% 7,5% 24,6% 57,9% 5,8%

Sociedades locais ou rexionais: agrupacións de festas, confrarías 5,1% 9,6% 16,2% 63,9% 5,3%

Asociacións veciñais 4,1% 7,2% 12,0% 71,6% 5,2%

Media 2010 4,9% 8,1% 19,7% 61,6% 5,7%

Media 2007 5,7% 8,9% 21,6% 58,8% 5,0%
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Participación Política

Na mesma liña que a táboa anterior, vemos que a participación activa 
tampouco é moi abondosa entre os nosos mozos.

A mocidade galega é máis proclive a firmar unha petición ou participar 
nunha campaña de recollida de sinaturas (33%), é moi remiso a dar 
cartos a unha organización política (5%) ou a boicotear ou deixar de 
consumir certos produtos (13%).

Realizaron algunha das seguintes accións nos últimos 12 meses

Tamaño de hábitat Sexo Idade

Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Asinar unha petición nunha campaña de recollida de sinaturas 33,3% 30,3% 36,4% 33,9% 30,1% 36,5% 25,8% 33,2% 38,5%

Participar en manifestacións ou actividades de protesta 23,5% 21,0% 25,0% 24,8% 22,4% 24,5% 21,2% 21,9% 26,3%

Levar ou mostrar insignias ou adhesivos dalgunha campaña 19,1% 18,4% 19,6% 19,4% 16,3% 21,8% 18,5% 19,1% 19,5%

Poñerse en contacto cun político ou cunha autoridade 
estatal, autonómica ou local

16,3% 16,3% 17,5% 15,5% 19,5% 13,3% 9,2% 14,5% 22,6%

Mercar certos produtos deliberadamente por motivos 
políticos, éticos ou ambientais

15,1% 12,6% 13,3% 18,9% 13,6% 16,5% 9,8% 15,6% 18,2%

Boicotear ou deixar de empregar certos produtos 12,6% 10,5% 13,3% 14,1% 12,1% 13,1% 7,4% 13,8% 15,1%

Darlle cartos a un grupo ou organización política 4,8% 4,0% 3,9% 6,4% 5,9% 3,8% 1,8% 4,1% 7,5%

Media 2010 17,8% 16,2% 18,4% 19,0% 17,1% 18,5% 13,4% 17,5% 21,1%

Media 2007 19,5% 18,3% 19,1% 21,0% 20,7% 18,3% 17,3% 19,9% 20,5%

Realizaron algunha das seguintes accións nos últimos 12 meses
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Percepción da Sociedade

A nosa mocidade segue pensando, igual que hai tres anos, 
que fundamentalmente vivimos nunha sociedade moi 
desigual, pero valórano dun xeito un pouco máis morno, a 
lo menos un 3,9% menor. Ao tempo que medran aqueles e 
aquelas con unha mentalidade máis igualitarista. 

En xeral, e pensando na nosa sociedade, ti dirías que vivimos...

En xeral, e pensando na nosa sociedade, ti dirías que vivimos... 

  
Nunha sociedade na que as 

desigualdades son moi grandes
Nunha sociedade 

fundamentalmente igualitara
Ns/Nc

Total 2010  71,0% 20,2% 8,8%

Tamaño de 
hábitat

Rural 73,2% 16,6% 10,3%

Semiurbano 70,8% 21,1% 8,1%

Urbano 69,0% 23,0% 8,0%

Sexo
Home 70,8% 20,4% 8,8%

Muller 71,2% 20,0% 8,8%

Idade

De 15 a 19 69,8% 21,2% 8,9%

De 20 a 24 70,2% 19,1% 10,7%

De 25 a 29 72,5% 20,3% 7,2%

Total 2007  74,9% 18,4% 6,7%
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Ideoloxía

Como media, a mocidade sitúase no centro político un 
pouco máis a esquerda cos seus proxenitores. Ao marxe 
destas pequenas diferenzas, o núcleo familiar sitúase no 
centro do espectro político, e as súas beiras ordenan o 
conxunto de partidos: EU sería o partido máis á esquerda, 
de seguido estarían o BNG e o PSdG-PSOE e a dereita 
situarían o PPdG.
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Aquí tes unha escala cunha fila de casiñas que van dende “esquerda” ata “dereita”. De acordo coas 
túas opinións políticas, en que lugar da escala te situarías ti, a teus pais e aos seguintes partidos? 

Aquí tes unha escala cunha fila de casiñas que van dende “esquerda” ata “dereita”. De acordo coas túas opinións políticas, en que lugar da escala te 
situarías ti, a teus pais e aos seguintes partidos?

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 2010 Rural Semiurbano Urbano Home Muller
De 15 a 19 

anos
De 20 a 24 

anos
De 25 a 29 

anos
2007

Medias
Autosituación 4,5 4,8 4,6 4,2 4,6 4,4 4,9 4,4 4,4 4,0
Situación Pai 5,4 5,4 5,5 5,3 5,5 5,4 5,5 5,1 5,6 5,2
Situación nai 5,1 5,3 5,1 4,9 5,1 5,1 5,2 5,0 5,2 5,0

Situación do PPdG? 8,2 8,3 8,2 8,1 8,1 8,3 7,8 8,2 8,5 8,1
Situación do  PsdG? 3,6 3,3 3,5 3,9 3,6 3,5 3,5 3,7 3,5 3,8
Situación do  BNG? 3,2 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2

Situación de EU? 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,3 2,6
Desviacións típicas

Autosituación 2,1 2,2 2,1 1,8 2,1 2,1 1,9 2,1 2,2 2,0
Situación Pai 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,3 2,4 2,6 2,6
Situación nai 2,3 2,5 2,4 2,1 2,3 2,4 2,2 2,2 2,5 2,4

Situación do PPdG? 1,9 2,0 2,1 1,7 1,8 2,0 2,2 1,9 1,7 2,4
Situación do  PsdG? 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,2 1,9 2,2
Situación do  BNG? 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0

Situación de EU? 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7 1,9 1,7 1,5 1,8
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Ideoloxía

•  Con respecto ao 2007 comprobamos que 
aumentou catro puntos a proporción dos que 
séntense tan españois coma galegos.

•  Independentemente do hábitat, sexo ou da idade, 
para a mocidade galega a cuestión nacionalista 
non é algo problemático. Case que tres de cada 
cinco entrevistados síntese tan español como 
galego.

•  Un de cada cinco síntese máis galego que español, 
nesta opción comprobamos que o sentimento 
nacionalista evoluciona coa idade.

Con cal das seguintes frases te identificas en maior medida?

Con cal das seguintes frases te identificas en maior medida?

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Síntome unicamente español 3,3% 2,3% 3,3% 4,3% 3,6% 3,1% 3,7% 2,3% 3,9% 2,7%

Síntome máis español ca galego 3,3% 3,0% 4,5% 2,7% 3,4% 3,3% 4,6% 3,6% 2,3% 4,7%

Síntome tan español coma galego 58,4% 59,9% 57,5% 57,6% 58,2% 58,6% 59,4% 57,7% 58,4% 54,1%

Síntome máis galego ca español 22,5% 21,7% 22,6% 23,2% 22,4% 22,6% 19,4% 23,2% 24,0% 25,3%

Síntome unicamente galego 6,4% 7,9% 5,4% 5,7% 6,3% 6,5% 7,1% 6,4% 6,0% 9,2%

Ns 2,3% 1,4% 2,1% 3,2% 2,4% 2,1% 1,8% 2,3% 2,5% 2,0%

Nc 3,8% 3,7% 4,5% 3,2% 3,7% 3,8% 4,0% 4,6% 2,9% 2,0%
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Ideoloxía

• O reparto do espazo nacionalista é moi semellante ao que 
observamos no espazo político. A situación propia é semellante 
á dos pais aínda que a esquerda deles. E ao redor sitúan aos 
partidos: o BNG estaría no extremo do eixo nacionalista galego 
seguido de EU e finalmente o PSdG. Ao mesmo tempo que no 
extremo do nacionalismo español quedaría situado o PPdG.
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Autosituación nacionalista galego/a e situación do contorno

Autosituación nacionalista galego/a e situación do contorno

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 19 
anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Medias
Autosituación 5,2 5,5 5,1 4,9 5,2 5,2 5,5 5,1 5,0 5,2
Situación Pai 4,8 5,1 4,9 4,4 4,7 4,8 5,0 4,8 4,6 4,7
Situación nai 4,6 4,9 4,8 4,2 4,5 4,8 5,0 4,5 4,6 4,7
Situación do PPdG? 2,9 3,1 3,1 2,5 3,0 2,8 3,6 2,5 2,8 2,5
Situación do  PsdG? 4,0 4,2 4,2 3,8 3,9 4,1 4,5 3,9 3,8 4,1
Situación do  BNG? 8,0 7,8 8,2 8,1 7,9 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0
Situación de EU? 5,0 5,0 5,2 4,8 4,9 5,0 5,3 5,1 4,7 4,9

Desviacións típicas
Autosituación 2,7 2,7 2,5 2,7 2,7 2,6 2,5 2,8 2,7 2,4
Situación Pai 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6
Situación nai 2,6 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5
Situación do PPdG? 2,9 3,0 2,9 2,6 2,9 2,8 3,0 2,6 2,9 2,7
Situación do  PsdG? 2,3 2,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,5
Situación do  BNG? 2,5 2,9 2,3 2,2 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4
Situación de EU? 2,7 2,9 2,8 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,9
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Conducta de voto

A mocidade galega non 
cambia de signo político 
pero os datos queren 
apuntar a un posible 
cambio. Se no ano 2007 
inclinábanse pola esquerda 
(PSdG, BNG e EU, que 
xuntos rozaban a metade 
da mocidade (49,8%), 
neste 2010 só sumarían 
un 30% do total. Mentres 
tanto a dereita (PPdG) 
pasaría do 11,6% a un 
18,8%.

Nas eleccións autonómicas 
pasaría algo semellante xa 
que o PPdG subiría case 
que 6 puntos (un 5,8%) 
mentres que a esquerda 
perdería un 20% dos seus 
simpatizantes mozos 
pasando do 51,7% do 2007 
ao 31,2% neste ano.

Comportamento electoral I

A pesar de que pode que non teñas aínda idade para votar, se houbese eleccións mañá, a que partido votarías?

Eleccións xerais

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

PPdG 18,8% 22,8% 20,2% 13,7% 18,7% 18,8% 22,8% 14,0% 19,9% 11,6%

PSdGPSOE 17,0% 15,4% 16,3% 19,1% 16,1% 17,8% 14,5% 18,9% 17,2% 27,9%

BNG 9,9% 9,6% 9,9% 10,3% 11,2% 8,7% 7,1% 10,5% 11,4% 18,8%

EU 3,1% 1,9% 3,3% 4,1% 2,4% 3,8% 1,2% 3,3% 4,1% 4,3%

Outros 3,8% 3,3% 3,6% 4,3% 4,8% 2,8% 2,8% 3,3% 4,8% 2,1%

En branco 13,4% 12,6% 13,0% 14,6% 14,3% 12,6% 12,0% 14,8% 13,3% 8,4%

Non votaría 14,7% 14,5% 17,2% 13,0% 14,9% 14,4% 17,2% 14,8% 12,8% 12,3%

Ns 11,5% 11,0% 11,4% 12,1% 10,7% 12,3% 16,3% 10,5% 9,1% 8,5%

Nc 7,9% 9,1% 5,1% 8,9% 7,0% 8,8% 6,2% 9,9% 7,5% 6,1%

Eleccións autonómicas

PPdG 16,9% 21,2% 16,9% 12,8% 17,5% 16,4% 18,2% 13,3% 19,0% 11,1%

PSdGPSOE 13,1% 12,8% 13,6% 13,0% 11,5% 14,6% 9,2% 14,8% 14,3% 20,0%

BNG 16,8% 17,0% 14,8% 18,0% 17,0% 16,5% 13,2% 17,9% 18,2% 29,3%

EU 1,3% 0,7% 0,9% 2,1% 1,4% 1,1% 0,9% 1,8% 1,0% 2,4%

Outros 3,1% 2,6% 3,0% 3,6% 3,9% 2,3% 1,5% 2,6% 4,6% 3,1%

En branco 12,8% 11,4% 13,3% 13,9% 12,6% 13,1% 14,2% 13,8% 11,2% 7,2%

Non votaría 14,5% 13,5% 17,5% 13,2% 14,9% 14,1% 16,0% 14,3% 13,7% 11,7%

Ns 13,2% 11,2% 14,5% 14,1% 13,2% 13,1% 19,4% 11,7% 10,1% 8,6%

Nc 8,4% 9,6% 5,7% 9,3% 8,0% 8,8% 7,4% 9,9% 7,9% 6,2%
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Conducta de voto

Abstencionismo I

Só a quen dí non votar

  Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Por que motivos principalmente optas por non ir votar?

Non serve para nada 15,7% 15,4% 14,5% 17,2% 18,9% 12,5% 16,9% 15,9% 14,5% 25,2%

Non me gustan os candidatos 18,8% 16,9% 19,4% 20,3% 16,8% 20,8% 13,6% 19,0% 23,2% 10,4%

Non creo nos partidos políticos 38,7% 46,2% 41,9% 28,1% 41,1% 36,5% 30,5% 44,4% 40,6% 39,1%

Dáme preguiza 5,2% 6,2% 6,5% 3,1% 2,1% 8,3% 6,8% 6,3% 2,9% 3,0%

Porque me gustaría poder votar en listas 
abertas

7,3% 4,6% 6,5% 10,9% 8,4% 6,3% 13,6% 3,2% 5,8% 8,2%

Outra 6,8% 4,6% 6,5% 9,4% 8,4% 5,2% 5,1% 4,8% 10,1% 9,2%

Ns/Nc 7,3% 6,2% 4,8% 10,9% 4,2% 10,4% 13,6% 6,3% 2,9% 4,9%

Pero, que partido dirías que che atrae máis?

PPdG 4,0% 4,7% 3,4% 3,9% 5,6% 2,6% 6,7% 2,0% 3,8% 3,5%

PSdGPSOE 11,5% 8,7% 12,8% 12,8% 7,0% 15,6% 8,1% 11,9% 13,8% 9,3%

BNG 5,4% 6,0% 5,1% 5,0% 3,7% 6,9% 3,0% 7,3% 5,7% 9,0%

EU 0,9% 0,7% 0,9% 1,1% 0,5% 1,3% 0,7% 1,3% 0,6% 5,9%

Outros 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 4,2% 2,6% 1,5% 4,6% 3,8% 2,0%

Ningún NON LER 19,6% 21,5% 20,5% 17,3% 20,6% 18,6% 25,9% 17,9% 15,7% 28,4%

Ns 12,6% 11,4% 13,7% 12,8% 14,0% 11,3% 17,0% 11,3% 10,1% 9,6%

Nc 42,7% 43,6% 40,2% 43,6% 44,4% 41,1% 37,0% 43,7% 46,5% 32,3%
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Conducta de voto

Abstencionismo II

Principais motivos para non ir a votar:

Como xa vimos na táboa anterior a 
abstención é a terceira opción política 
entre a nosa mocidade.

Chama a atención o descrédito dos 
partidos políticos, case que 4 de cada 
10 mozos din non crer neles. Este 
descrédito é moito máis alto no rural ou 
no semiurbano (máis de 4 de cada 10) co 
no urbano (algo menos de 3 de cada 10). 
É máis alto entre os mozos que entre as 
mozas, e crece a medida que aumenta a 
idade.

Como segundo motivo para esa alta 
taxa de abstención é que non lles gustan 
os candidatos, case que dous de cada 10.

¿que partido che atrae máis?: 

O dato que máis destaca nesta táboa son os que dun ou outro xeito non responden á pregunta. 2 de cada 5, directamente non 
contestan, e un de cada 10 no se decanta por ningún partido.

Entre os que se decantan por algún partido é o PSdG-PSOE o que ten máis acollida (1 de cada 10).

Por que motivos optas principalmente por non ir votar?



PolíticasPolíticasPolíticas
InstitucionaisInstitucionaisInstitucionais
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Políticas Institucionais

As accións realizadas pola Consellería de Xuventude que teñen máis 
eco entre a mocidade son: 

Carné Xove (79%) 

Campamentos de verán (72%)

Oficinas de Información (36%) e Xuventude Galicia Net (23%).

Pero se falamos de uso de esas actividades habería que destacar: 

Carné Xove (46%)

Campamentos de verán (27%) e as 

Oficinas de Información (36%).

queremos preguntarche agora por algunhas das accións que dende o Goberno de Galicia se están a realizar a prol da mocidade. Para cada unha das 
seguintes gustaríanos que nos dixeses se a coñeces, se participaches nelas e o teu grao de satisfacción expresado nunha puntuación de 0 a 10.

queremos preguntarche agora por algunhas das accións que dende o 
goberno de Galicia se están a realizar a prol da mocidade

Coñece Gozou Valoración
  % da Mostra % dos que coñecen Media
Campamentos de verán 71,58 26,5 37,02 8,03
Campos de traballo 29,17 3,67 12,57 7,73
Carné Xove 78,58 46,33 58,96 7,28
Xuventude Galicia Net 22,75 6,67 29,3 7,25
Xuventur 9,17 1,83 20 7,31
Roteiros para a xuventude 8,67 1,83 21,15 7,8
Parlamento Xove 7,25 0,83 11,49 7,33
Xuventude crea 6,42 1,00 15,58 7,00
Oficinas de información 
xuvenil 35,58 14,58 40,98 6,71

Xuventude en acción 8,58 1,33 15,53 8,63
A xuventude no mundo 4,08 0,83 20,41 8,14
Iniciativa Xove 8,08 1,25 15,46 6,71
Campaña LIBRE 3,67 0,83 22,73 8,50
Programa Leonardo 19,58 1,83 9,36 7,24 





IdentidadeIdentidadeIdentidade
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Unión Europea

En conxunto medra entre a mocidade galega a identificación coa Unión Europea 
e, polo mesmo, a súa valoración.

Nos últimos tres anos a identificación positiva como cidadán da UE ten 
aumentado en case oito puntos porcentuais, pasando do 67% do ano 2007 ao 
74,8% neste 2010, una diferenza dun 7,8%

Séntese contento de ser un cidadán da Unión Europea?

Sénteste contento de ser un cidadán da Unión Europea?
 Tamaño de hábitat  Sexo Idade 

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Si 74,8% 76,7% 72,6% 74,7% 72,5% 77,1% 77,8% 73,5% 73,9% 67,0%
Non 6,3% 7,2% 6,0% 5,5% 7,1% 5,4% 3,7% 7,7% 6,8% 8,0%
Indiferente 16,0% 14,0% 17,8% 16,6% 17,8% 14,2% 14,5% 15,6% 17,4% 23,0%
Ns 0,8% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,9% 0,5% 0,8% 1,0%
Nc 2,2% 1,6% 2,1% 2,7% 2,0% 2,3% 3,1% 2,8% 1,0% 1,0%

Afirmacións que describen mellor o que a UE significa para o entrevistado (Porcentaxe sobre o total dos casos – resposta múltiple)
Unha forma de construír un mundo mellor 20,3% 22,4% 19,3% 19,1% 21,2% 19,5% 26,2% 17,3% 18,8% 18,7%
Un goberno europeo 26,4% 24,0% 21,4% 32,6% 25,6% 27,2% 25,5% 25,3% 28,0% 27,4%
A posibilidade de ir a onde queira dentro da UE 47,2% 48,0% 45,2% 47,8% 43,3% 50,9% 51,7% 42,3% 48,0% 46,6%
Unha garantía de paz duradeira na UE 19,7% 18,2% 22,3% 19,1% 21,2% 18,2% 24,0% 15,6% 20,1% 17,1%
Un medio de mellorar a situación económica na UE 34,8% 29,1% 35,2% 40,1% 31,2% 38,3% 37,5% 31,6% 35,6% 38,8%
Unha forma de crear empregos 21,5% 22,1% 20,2% 21,9% 20,0% 22,9% 23,1% 22,7% 19,5% 14,4%
Unha forma de protexer os dereitos da cidadanía 16,7% 15,4% 18,7% 16,4% 16,3% 17,0% 19,4% 14,3% 16,8% 12,8%
Máis burocracia, unha perda de tempo e cartos 11,4% 11,9% 10,2% 11,8% 12,1% 10,8% 6,5% 13,3% 13,3% 12,6%
Un soño, unha utopía 5,6% 4,7% 7,2% 5,2% 7,3% 3,9% 4,0% 5,1% 7,0% 8,9%
O risco de perder a nosa diversidade cultural 6,9% 7,7% 6,6% 6,4% 6,5% 7,4% 7,1% 7,1% 6,6% 9,4%
Outra 1,9% 1,9% 1,5% 2,3% 2,7% 1,1% 1,8% 1,5% 2,3% 3,4%
Ns/Nc 9,6% 10,3% 11,4% 7,5% 10,4% 8,8% 8,9% 10,5% 9,3% 6,9%
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Uso da lingua

O uso de galego creceu case que 6 puntos, como media, entre a mocidade 
galega, no 2007 a xuventude que utilizaba o galego supuña case que o 
29%, mentres que no 2010 aumentou ate o 34%.

En calquera caso, tamén comprobamos que o uso do galego segue a 
predominar no ámbito doméstico (45%).

Asemade sitúase por debaixo do 30% nos cibercontactos (sms, chat, 
email….) ou, como era de esperar, cando se fala cun descoñecido para 
preguntarlle, por exemplo, un enderezo.

que lingua empregas habitualmente nas seguintes situacións?

 Galego Castelán Outra Depende Nc
Cando falas cos que viven na casa 44,8% 46,3% 0,3% 7,8% 0,8%
Nas tendas, ao ir de compras 34,0% 56,3% 0,1% 8,8% 0,8%
Cando contestas ao teléfono 33,6% 57,2% 0,1% 8,3% 0,8%
Cando escribes un email, un SMS, chateas etc. ou 
lle escribes unha carta a un amigo/a

28,2% 57,1% 0,4% 13,4% 0,9%

Cando lle preguntas un enderezo a un descoñecido 26,6% 63,7% 0,2% 8,7% 0,9%
Cando te dirixes a un policía municipal 34,3% 59,3% 0,1% 5,2% 1,1%
Cando estás cos amigos/as 37,3% 47,5% 0,2% 14,1% 0,9%
Cando intentas ligar ou facer amigos 32,2% 56,5% 0,2% 10,2% 1,0%
Na relación diaria coa túa parella 35,2% 54,3% 0,6% 6,0% 3,9%
En situacións amorosas 33,8% 55,4% 0,3% 7,8% 2,6%
Cando tomas notas para o teu propio uso 35,1% 56,9% 0,3% 7,1% 0,7%

           Media 2010 34,1% 55,5% 0,2% 8,9% 1,3%
           Media 2007 28,8% 60,9% 0,2% 9,1% 1,1%

que lingua empregas habitualmente nas seguintes situacións?
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Relixión

En termos xerais podemos observar que dende o 2007 descendeu 
a porcentaxe de mozos que se declaran católicos (2007:43% 
2010:40%). Ao mesmo tempo que aumenta o número dos que 
se din non crente (2007:20% 2010:27).  Por hábitats de residencia 
podemos dicir que a medida que aumenta o tamaño do hábitat 
diminúe a porcentaxe de mozos e mozas que se declaran católicos 
(rural: 46% urbano: 33%). Por idades vemos que a mocidade 
incluída na franxa intermedia de idade é máis remisa a confesarse 
católica (36%), ao mesmo tempo que son os que presentan unha 
probabilidade máis alta de confesarse non crente (29%).  O perfil 
dos que se declaran católicos podería dicirse que responde a unha 
moza (43%) que vive no rural (46%) que ten entre 15 e 19 anos 
(44%).

Como te defines en materia relixiosa?

Identificación relixiosa
 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Como te defines en materia relixiosa?
Católico 39,8% 46,4% 40,7% 32,8% 36,8% 42,7% 44,0% 36,2% 40,0% 43,1%
Crente doutra relixión 1,3% 1,2% 1,5% 1,4% 1,0% 1,6% 0,6% 1,3% 1,9% 1,1%
Non-crente 27,2% 24,5% 27,4% 29,6% 29,4% 25,0% 28,6% 29,1% 24,6% 19,7%
Agnóstico 12,5% 10,5% 10,5% 15,9% 12,7% 12,3% 8,6% 13,0% 14,7% 11,3%
Indiferente 14,7% 13,5% 15,7% 15,0% 15,3% 14,1% 12,9% 16,1% 14,7% 21,7%
Nc 4,5% 4,0% 4,2% 5,2% 4,8% 4,3% 5,2% 4,3% 4,1% 3,1%

Con que frecuencia acodes ás celebracións da túa confesión relixiosa?
Todos os días 0,4% 0,0% 0,0% 1,3% 0,9% 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 0,8%
Polo menos unha vez á semana 9,5% 9,8% 12,1% 6,7% 8,5% 10,3% 14,5% 8,2% 6,9% 7,6%
De cando en vez 24,5% 23,5% 21,4% 28,7% 25,1% 24,0% 30,3% 25,2% 19,8% 28,8%
En celebracións sinaladas 52,0% 55,9% 54,3% 44,7% 50,7% 53,1% 42,1% 49,7% 60,9% 51,3%
Nunca 12,3% 10,3% 10,0% 17,3% 13,5% 11,4% 11,0% 15,0% 11,4% 11,0%
Nc 1,2% 0,5% 2,1% 1,3% 1,3% 1,1% 1,4% 2,0% 0,5% 0,5%

-

Como te defines en materia relixiosa?





Valores Valores Valores 
e contra valorese contra valorese contra valorese contra valorese contra valorese contra valores
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Inmigración

En termos xerais comprobamos o descenso nas porcentaxes 
dos que pensan que no noso país viven demasiadas ou moitas 
persoas de outra nacionalidade.

 Por hábitat atopamos que na medida en que crece o tamaño 
de hábitat crece tamén a porcentaxe de mocidade que sostén 
que temos demasiados residentes doutra nacionalidade no 
noso país (urbano: 28% rural: 39%).

 Pola contra, como era de esperar, crecen a porcentaxe dos 
que pensan que isto é bo a medida que aumenta o tamaño de 
hábitat (rural:35% urbano: 42%).

En termos xerais, que dirías respecto ao número de persoas doutra 
nacionalidade, raza, relixión ou cultural que viven no noso país?

En termos xerais, que dirías respecto ao número de persoas doutra nacionalidade, raza, relixión ou cultura que vive no noso país?

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Demasiadas 33,8% 38,9% 34,9% 27,8% 35,5% 32,1% 32,0% 33,9% 34,8% 35,7%
Moitas 
(aínda que non demasiadas)

39,7% 36,1% 41,6% 41,7% 35,8% 43,4% 41,5% 42,3% 36,2% 44,9%

Non son moitas 20,3% 19,1% 18,7% 22,8% 21,7% 19,0% 20,9% 18,9% 21,1% 16,3%
Nc 6,3% 5,8% 4,8% 7,7% 7,0% 5,6% 5,5% 4,8% 7,9% 3,1%

Cres que é moi bo, bo, malo ou moi malo para a nosa cultura o feito de que inmigre ao noso país xente procedente doutras culturas?
Moi bo 6,8% 6,3% 5,7% 8,2% 6,5% 7,2% 5,8% 7,1% 7,2% 8,1%
Bo 37,9% 35,4% 36,1% 41,7% 37,2% 38,6% 35,1% 35,5% 41,8% 34,8%
Nin bo nin malo 30,3% 29,1% 34,0% 28,5% 28,9% 31,6% 31,7% 30,1% 29,4% 34,2%
Malo 17,2% 21,2% 16,3% 13,9% 18,8% 15,5% 20,0% 19,4% 13,5% 17,6%
Moi Malo 2,8% 3,0% 3,9% 1,8% 3,7% 2,0% 1,8% 3,3% 3,1% 2,6%
Ns/Nc 5,0% 4,9% 3,9% 5,9% 4,9% 5,1% 5,5% 4,6% 5,0% 2,7%
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Inmigración

En xeral descende lixeiramente a aceptación dos 
distintos colectivos de “diferentes” na veciñanza 
Respecto a 2007 e coma media a aceptación 
reduciuse nun 2,04%. Non é un dato preocupante 
por canto é constante en tódalas categorías.

Poderíamos concluír que neste tema a situación 
non ten cambiado moito nestes últimos anos.

Das seguintes persoas dime cales che molestaría ter como veciñas [medias 0-10]

A continuación vouche ler unha lista de persoas pertencentes a distintos grupos sociais ou culturais. Para cada un deles dime ata que punto che 
amolaría telos como veciños

Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Unha persoa que estivo no cárcere 4,4 4,3 4,4 4,6 4,3 4,5 4,7 4,3 4,3 7,9
Prostitutas 4,9 4,8 4,9 4,8 4,5 5,2 5,3 4,9 4,5 6,4
Suramericanos 3,0 3,1 3,2 2,7 3,1 2,9 3,2 3,1 2,7 5,1
Norteamericanos 2,1 2,3 2,3 1,8 2,2 2,0 2,3 2,1 2,0 4,2
Drogadictos 6,1 6,0 6,1 6,4 5,9 6,3 6,2 6,0 6,2 8,0
Xitanos 5,5 5,2 5,5 5,7 5,5 5,4 5,2 5,5 5,6 7,7
Persoa con problemas psíquicos 4,1 3,6 4,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1 4,2 6,7
Africanos de raza negra 2,3 2,5 2,5 1,8 2,3 2,2 2,4 2,3 2,1 3,7
Persoa de clase social moi diferente á túa 1,7 1,6 2,1 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 1,7 3,9
Marroquís 3,5 3,7 3,8 3,2 3,6 3,5 3,5 3,7 3,4 5,2
Xente con sida 2,5 2,7 2,6 2,3 2,6 2,4 2,8 2,6 2,3 4,7
Árabes e musulmáns 3,5 3,8 3,9 3,0 3,6 3,5 3,4 3,8 3,4 5,2
Europeos do Leste 3,4 3,4 3,7 3,0 3,6 3,2 3,2 3,5 3,4 5,5
Asiáticos 2,5 2,7 2,9 2,1 2,6 2,4 2,7 2,6 2,3 4,1
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Discriminación de Xénero

Resulta moi satisfactorio 
comprobar que máis de cin-
co de cada 10 mozas nunca 
se sentiron discriminadas 
fronte aos mozos.
Por outra banda comproba-
mos que, nesa mesma pro-
porción, teñen como meta 
traballar a tempo completo, e 
un 25% desexaría polo menos 
traballar a tempo parcial.

������������

¿que che gustaría facer cando teñas 35 anos? Algunha vez te sentiches discriminada fronte aos 
homes nalgunha das seguintes situacións?

SÓ AS MULLERES
Algunha vez te sentiches discriminada fronte aos homes nalgunha das seguintes situacións?

Tamaño de hábitat Sexo Idade

 Total Rural
Semiur-

bano
Urbano Muller

De 15 a 19 
anos

De 20 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

No fogar dos teus pais ou de quen fai as súas veces 9,5% 9,0% 11,2% 8,6% 9,5% 6,7% 12,5% 8,8%

Na escola, instituto ou universidade 9,5% 7,2% 10,7% 10,9% 9,5% 7,9% 9,1% 10,9%

Ao solicitar un emprego 6,5% 4,5% 7,1% 8,1% 6,5% 1,2% 4,3% 12,2%

Nas túas relacións amorosas ou de parella 6,4% 5,0% 7,1% 7,2% 6,4% 4,8% 7,2% 6,7%

Non, nunca 55,5% 59,3% 56,2% 51,1% 55,5% 53,9% 55,8% 56,3%

NS / Nc 19,5% 19,9% 14,2% 23,1% 19,5% 29,1% 18,8% 13,4%

Agora gustaríanos saber algo sobre os teus plans para o futuro. que che gustaría facer cando teñas 35 anos?

Traballar a tempo completo, en calquera caso 50,4% 50,2% 55,0% 47,1% 50,4% 37,6% 53,4% 56,7%

Traballar a tempo parcial ou en traballos temporais 26,5% 25,8% 27,8% 26,2% 26,5% 30,9% 24,5% 25,2%

Dedicarme en exclusiva ás tarefas do fogar e ao 
coidado dos maiores

1,6% 2,3% 1,2% 1,4% 1,6% 0,6% 1,4% 2,5%

Nc 21,4% 21,7% 16,0% 25,3% 21,4% 30,9% 20,7% 15,5%
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Ecoloxía

O que máis chama a atención é o cambio de perspectiva 
cara á cuestión ecolóxica. 

No 2007 máis de oito de cada dez mozos e mozas  
sostiña que era un problema inmediato e urxente, 
mentres que no 2010 descende a intensidade do 
problema que, na opinión dun 23%, é unha cuestión de 
cara ao futuro. Unha rebaixa nas expectativas alentadas 
polo imaxinario ecolóxico nas últimas décadas.

Por idades os que teñen máis de 20 anos seguen a 
pensar que é un problema urxente mentres que a 
franxa máis baixa da idade opina que é unha cuestión 
de cara ao futuro.

Por hábitat de residencia observamos que a urxencia 
da cuestión ecolóxica ten máis presenza no ámbito 
urbano (74%), mentres que no rural mantense unha 
perspectiva a medio prazo (26%).

Para ti a conservación do medio é...

Para ti a conservación do medio é…

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Un problema inmediato e urxente 69,7% 66,2% 68,1% 74,3% 68,3% 71,0% 58,8% 70,7% 76,2% 81,6%

Máis ben un problema de cara ao 
futuro

23,0% 26,1% 24,7% 18,7% 22,9% 23,1% 31,4% 22,2% 18,0% 14,5%

Unha moda pasaxeira 2,2% 2,1% 2,4% 2,1% 2,7% 1,6% 1,5% 2,3% 2,5% 1,6%

Non che parece un problema 2,6% 2,8% 2,7% 2,3% 3,6% 1,6% 4,6% 2,6% 1,2% 1,4%

Ns/Nc 2,6% 2,8% 2,1% 2,7% 2,5% 2,6% 3,7% 2,3% 2,1% 1,1%
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Ecoloxía

En termos xerais vemos que, dende o 2007 (45,5%) creceu a 
proporción (50,1%) de xuventude que opina que os mozos son os 
máis preocupados polo medio.
Con respecto á orixe comprobamos que creceu dende o 2007 (21,5%) 
a proporción de mozos que opinan que a preocupación polo medio é 
maior nas cidades (25,2%).
Por hábitat de residencia vemos que no urbano sosteñen que os 
mozos/as se preocupan máis (54,2%) mentres que no rural opínase 
que son os maiores (30.5%).
Por idades vemos tamén que a medida que aumenta a idade crece 
a proporción dos que sosteñen que os mozos/as se preocupan máis, 
case que 6 de cada 10 nos maiores de 25 anos. Mentres que 4 de 
cada 10 xóvenes menores de 19 anos sosteñen que son os maiores 
os que máis se preocupan polo medio.

quen cres que ten máis respeto e preocupación polo medio:

qUEN CRES qUE TEN MáIS RESPETO E PREOCUPACIÓN POLO MEDIO:
 A xente nova ou a maior?

 Tamaño de hábitat  Sexo Idade

 
Total 
2010

Rural
Semiur-

bano
Urbano Home Muller

De 15 a 
19 anos

De 20 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Total 
2007

Os novos 50,1% 46,4% 49,4% 54,2% 49,9% 50,2% 41,8% 49,2% 56,3% 45,5%
Os maiores 25,5% 30,5% 25,0% 21,0% 26,3% 24,7% 37,8% 25,3% 17,4% 22,0%
Ambos (NON LER) 14,3% 14,5% 15,1% 13,4% 14,3% 14,2% 11,4% 14,5% 15,9% 23,5%
Ningún (NON LER) 5,5% 4,7% 6,3% 5,7% 4,4% 6,5% 3,4% 6,4% 6,2% 6,3%
Ns/Nc 4,7% 4,0% 4,2% 5,7% 5,1% 4,3% 5,5% 4,6% 4,1% 2,8%

Os/as habitantes das cidades ou os/as habitantes dos pobos?
Os habitantes das cidades 25,2% 23,1% 23,5% 28,5% 23,9% 26,4% 27,7% 26,3% 22,6% 21,5%
Os habitantes das vilas 51,3% 54,5% 53,0% 46,9% 53,1% 49,6% 52,3% 52,0% 50,1% 52,7%
Ambos (NON LER) 14,9% 16,8% 13,6% 14,1% 15,3% 14,6% 12,6% 13,5% 17,6% 18,7%
Ningún (NON LER) 2,9% 2,1% 3,3% 3,4% 2,9% 2,9% 1,5% 2,6% 4,1% 3,6%
Ns/Nc 5,7% 3,5% 6,6% 7,1% 4,8% 6,5% 5,8% 5,6% 5,6% 3,6%
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Cando se analizan as distintas condutas relacionadas coa ecoloxía comprobamos que aquelas que teñen maior acollida son as que 
teñen que ver co carácter cívico máis que coa conciencia ecolóxica. O uso de papeleiras ou de colectores é unha conduta habitual 
para máis de 7 de cada 10 xóvenes. O uso do transporte público, o aforro doméstico da auga ou o uso de papel reciclado só son 
habituais en dous ou en tres xóvenes de cada 10, e aínda descende máis a proporción cando preguntamos pola merca de produtos 
que non danen o medio.

Ecoloxía

 Habitualmente Algunhas veces Nunca Ns/Nc

Empregaches as papeleiras públicas para botar 
papeis?

86,9% 9,1% 1,6% 2,4%

Empregas os contedores públicos para depositar 
certos obxectos (vidro, cartón, papel...)

75,2% 16,3% 5,9% 2,6%

Utilizas o transporte público 33,3% 34,8% 29,0% 2,8%

Pos en práctica medidas domésticas para 
economizar auga

32,8% 28,2% 36,1% 2,9%

Mercas produtos que non danen o medio 18,7% 37,2% 39,6% 4,6%

Empregas papel reciclado 20,2% 30,5% 45,9% 3,4%

Poderías dicirme se habitualmente, algunhas veces ou nunca…
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Universo: 
Poboación galega de ambos sexos con idades comprendidas entre os 15 e os 29 anos residentes en Galicia.

Mostra:
Para o conxunto de Galicia 1200 enquisas divididas en catro submostras de 300 elementos, una para cada una das catro 
provincias.

Afixación:
Non proporcional para o conxunto de Galicia e proporcional para cada provincia.

Puntos de mostraxe:
Provincia de A Coruña: 24 concellos en 17 comarcas

Provincia de Lugo: 22 concellos en 13 comarcas

Provincia de Ourense: 19 concellos en 12 comarcas

Provincia de Pontevedra: 21 concellos en 10 comarcas

Procedemento de mostraxe:
Polietápico, estratificado por conglomerados (comarcas), con selección das unidades primarias mostrais de xeito aleatorio e 
proporcional para cada provincia e, das unidades derradeiras (individuos) por rutas aleatorias e cuotas de idade e sexo.

Os cuestionarios administráronse mediante entrevista persoal nos domicilios.

Erro mostral para Galicia: Para un nivel de confianza do 95,5% (2 sigma) e p=q, o erro é de ± 2,89

Para cada una das provincias:
A Coruña: Para un nivel de confianza do 95,5% (2 sigma) e p=q, o erro é de ± 5,77

Lugo: Para un nivel de confianza do 95,5% (2 sigma) e p=q, o erro é de ± 5,77

Ourense: Para un nivel de confianza do 95,5% (2 sigma) e p=q, o erro é de ± 5,77

Pontevedra: Para un nivel de confianza do 95,5% (2 sigma) e p=q, o erro é de ± 5,77

Data de realización:
22 de Novembro ao 12 de Decembro de 2010

Dirección: Julio Cabrera Varela e Ester Filgueira López

Traballo de campo: Quadernas Consultoría S.L. / Estratexias: Análise e Investigación Social S.L.N.E.

FICHA TÉCNICA
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