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O sector servizos é un dos tres sectores económicos que, diferenciándose dos sectores primario e
secundario, non produce bens materias senón que lle presta servizos á poboación. Nos países
industrializados, o sector terciario ou servizos medrou en importancia, tanto polo número de
traballadores que ocupa como pola riqueza que xera, e converteuse deste xeito no sector principal da
actividade económica.

Características do sector terciario

Unha das características principais deste sector é a gran diversidade de actividades que abrangue.
Algunhas das máis salientadas son: a sanidade, a educación, o comercio, os transportes e as
comunicacións, o turismo, o lecer, a cultura e os deportes, etc. A máxima expansión do sector terciario
acadouse coa sociedade da información, que produciu o desenvolvemento técnico e científico, a
mundialización da economía e o crecemento dos intercambios.

O conxunto das actividades relacionadas coa técnica e a ciencia forma parte do chamado sector
terciario superior ou cuaternario. As persoas que traballan neste ámbito deben ter unha boa
formación académica e adoitan recibir uns salarios elevados. Como contraposición ao sector terciario
superior, hai un sector terciario banal dedicado a traballos que esixen pouca preparación e están mal
remunerados (servizos domésticos e de limpeza, venda ambulante...).

Na actualidade, as actividaddes do sector terciario distínguense por:

- Seren moi heteroxéneas, non soamente pola variedade de servizoss que existen ou pola
cualificación do personal, senón tamén polo tamaño das empresas que os ofrecen.

- Seren actividades intanxibles e inmateriais. O que se ofrece e se valora é a calidade da prestación
que se realiza, por exemplo, un servizo médico ou unha asesoría.

- Seren actividades imposibles de almacenar. Os servizos préstanse cando son necesarios ou
requiridos, polo que se adoitan localizar preto dos posibles usuarios.

- Seren actividades en expansión en todos os países do mundo.
- Estaren desigualmente repartidas, pois mentres que nuns países as actividades do sector terciario

ocupan a máis do 70% da poboación activa (76'6% en España no 2014), noutros, esta porcentaxe
non chega ao 30%.

Causas da terciarización

O dinamismo do sector terciario desde a década de 1960 deu lugar á chamada terciarización da
economía española, apreciable na súa crecente achega á ocupación e ao PIB. As causas do proceso de
terciarización foron moi variadas:

- O aumento do nivel de vida. Permite un maior consumo de servizos e esixe que sexan cada vez
máis numerosos e especializados.

- Os cambios económicos nos outros dos sectores:
• A mecanización agraria desde a década de 1960 provocou o trasvasamento de parte da

poboación agraria ao sector terciario.



• A evolución da industria favoreceu a terciarización. O desenvolvemento industrial da década
de 1960 impulsou o crecemento de servizos, como os transportes e as finanzas. A crise de
1975 conduciu ao sector terciario a moitos parados industriais. E a industria moderna
incorpora novas tecnoloxías que reducen a man de obra e tende a «terciarizarse», xa que
demanda numerosos servizos previos e posteriores á produción.

- Os cambios políticos derivados da creación da administración autonómica e europea, e da
implantación do Estado do benestar estimularon servizos como os administrativos, a sanidade e
a educación.

- Os cambios sociais impulsaron numerosos servizos. Entre eles destacan o envellecemento
demográfico (servizos asistenciais e actividades de ocio para a terceira idade); o aumento da
poboación estranxeira (novos servizos sociais); a dispoñibilidade de tempo libre (turismo,
hostalería, servizos culturais e de ocio); a incorporación da muller ao mundo laboral (gardarías,
axuda doméstica), e a demanda de calidade (control de calidade, atención ao cliente).

- A difusión das novas tecnoloxías crea novos servizos e fai cobrar protagonismo unha serie de
servizos avanzados que melloran a calidade e competitividade das empresas (enxeñaría, deseño,
servizos informáticos, asesoría técnica...), xunto a centros de investigación e centros tecnolóxicos
para promover a I+D (investigación e desenvolvemento tecnolóxico).

Contrastes na localización dos servizos

A localización do emprego en actividades de servizos mostra importantes diferenzas se se
considera o volume total de persoas ocupadas nas diferentes provincias. As de Madrid, Barcelona e
Valencia concentran case 5 millóns de empregos, equivalentes a máis dunha terceira parte do total,
seguidas por outras provincias litorais, xunto a Sevilla e Zaragoza.

Se se considera en cambio a proporción do emprego terciario sobre o total, as diferenzas disminúen,
cos valores máis altos en Madrid, o litoral mediterráneo (agás Cataluña) e ambos os arquipiélagos. Esa
distribución relaciónase coa influencia de diversos factores:

- Ante todo, relaciónase coa repartición da poboación e o seu nivel de renda, pois a maioría destas
actividades buscan estar cerca dos seus clientes potenciais e, polo tanto, aumentan en territorios
con altas densidades e elevado nivel de ingresos.

- Tamén inflúe a presenza de poboación estacional relacionada co desenvolvemento do turismo,
sobre todo, nas áreas litorais, pois iso engade un volume importante de consumidores dalgúns tipos
de servizos.

- Un terceiro factor é a densidade de empresas no territorio, pois son as principais demandantes
dalgúns servizos (desde o transporte e as telecomunicacións, aos servizos informáticos, xurídicos,
de mantemento e reparación, de deseño e enxeñaría, etc.).

- Por último, as administracións central, autonómica e local distribúense por todo o territorio, pero
a presenza de funcionarios e contratados nelas é maior naqueles provincias e cidades onde se
localiza a capitalidade nacional ou autonómica.

En resumo, os servizos teñen hoxe unha gran importancia e dinamismo, ata converterse na principal
fonte de emprego actual e para o futuro. Por esa razón, e porque as diferentes actividades tamén mostran
diversas tendencias de localización, xeran paisaxes específicas e, en ocasións, son fonte de impactos
negativos; a Xeografía interésase cada vez máis por este sector que conta con máis de 14 millóns de
empregos e dous terzos do valor da produción total obtida en España, así como a maior perspetiva de
crecemento.


