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Demografía empresarial

A análise da demografía empresarial galega,

no presente traballo, lévase a cabo a través

do estudio dos datos proporcionados por

tres fontes diferentes, que conxuntamente

posibilitan ter unha visión máis completa e

diversa do tecido empresarial galego.

As fontes utilizadas son, en primeiro lugar,

os datos proporcionados pola Seguridade

Social (S.S.), en concreto os datos de em-

presas con traballadores inscritas na S.S.,

obtidos agrupando contas de cotización co

mesmo número de identificación fiscal; así

como os datos de traballadores autónomos

inscritos.

Outra das fontes utilizadas son os datos do

Rexistro Mercantil, en concreto o número de

sociedades creadas e inscritas no Rexistro

Mercantil, entendendo por tales, as socieda-

des creadas no ano de referencia, indepen-

dentemente da data na que comezaron a

realizar as súas operacións comerciais.

Finalmente, apórtanse tamén datos do Di-

rectorio Central de Empresas (Dirce), direc-

torio que se nutre, a súa vez, de moi dife-

rentes fontes, tributarias, xurídicas ou da

S.S, entre outras.  A explotación do Dirce

lévase a cabo baixo dúas unidades distintas,

a empresa e a unidade local; entendendo

por empresa a unidade organizativa de pro-

dución de bens e servizos, que exerce unha

ou máis actividades e un ou varios lugares.

A unidade local corresponde a unha em-

presa ou parte desta, situada nunha locali-

zación xeográfica concreta, e dende o que

se exercen actividades económicas por

conta da mesma empresa.

O dinamismo empresarial presenta unha

tendencia dispar. Dunha banda, un ano máis

descende o número de sociedades mercan-

tís creadas en Galicia en relación ao ano an-

terior, presentando unha taxa de variación

anual negativa significativamente superior á

de 2014 e que se sitúa no –7,1% (medra un

0,5% en España). Doutra banda, por se-

gundo ano consecutivo redúcese o número

de sociedades disoltas, sendo esta redución
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do 1,2% (unha caída do 5,3% no conxunto

do Estado).

No que respecta ás empresas inscritas na

Seguridade Social, tras os descensos do nú-

mero de empresas con traballadores inscri-

tas na Seguridade Social dende o comezo da

crise económica, en 2015 consolídase o

cambio de tendencia iniciado no ano ante-

rior. Neste senso, Galicia conta con 81.054

empresas con traballadores inscritas na Se-

guridade Social, un 0,9% máis que no ano

anterior, o que representa o 6,3% do total

estatal. Por contra, o número de traballado-

res autónomos, axentes fundamentais na

estrutura empresarial galega, rexistra unha

caída do 0,6% (fronte ao aumento do 0,7%

do número de traballadores autónomos de

l 3.1.1.

l 3.1.2.



163

media no Estado), situándose en 143.289

persoas, o 7,3% do total estatal. 

Empresas inscritas na Seguridade Social

O número de empresas con traballadores

inscritas na Seguridade Social en Galicia foi

de 81.054, a 31 de decembro de 2015. Esto

supón un incremento do 0,9% en relación

ao ano anterior. A pesar do sinalado au-

mento, o peso das mesmas no total estatal

diminúe unha décima (6,3%) a causa do

maior incremento das empresas con traba-

lladores inscritas na S.S de media no Estado

(2,5%). Asemade, cómpre resaltar que

dende o comezo da crise económica, o nú-

mero de empresas con traballadores inscri-

tas na S.S. descende en Galicia un 7,3%,

case catro puntos máis que en España. En

termos absolutos, desde 2008 Galicia perde

6.418 empresas con traballadores inscritas

na S.S.

A diferenza do acontecido en 2014, tanto

Galicia como España presentan taxas de

crecemento positivas do número de empre-

sas con traballadores inscritas na Seguri-

dade Social ao longo de todo o ano. Como

reflicte o cadro 3.1.2., a Comunidade Au-

tónoma rexistra unha evolución positiva

aínda que a un menor ritmo que no Estado

en todo 2015 agás no mes de xaneiro.

As catro provincias galegas presentan no úl-

timo ano un incremento do número de em-

presas inscritas, rexistrando Lugo o au-

mento máis acusado co 1,9% respecto ao

mesmo período do ano anterior. Por contra,

os menores crecementos corresponderon a

A Coruña e Pontevedra, co 0,6% e 1%, res-

pectivamente, situándose na provincia de

Ourense no 1,3%. Tras esta evolución, A

Coruña segue rexistrando o maior número

de empresas con 33.396, o 41,2% do total

galego, en tanto que Pontevedra ten 29.525

empresas inscritas, o 36,4%.

A evolución do número de empresas con

traballadores inscritas na Seguridade Social

foi desigual a nivel sectorial. Dunha banda,

e ao igual que acontecía no ano anterior, o

seu número aumenta tan só no sector ser-

vizos e nas actividades primarias (1,3% e

2,2%, respectivamente). Doutra, os secto-

res da construción e da industria rexistran

na Comunidade Autónoma unha redución do

1,3% e o 0,4%. A nivel provincial o número

de ditas empresas medra nas catro provin-

cias no caso do sector servizos, mentres que

no caso da industria este incremento tan só

se rexistra en Pontevedra. No conxunto do

Estado o número aumenta nos catro secto-

res, experimentándose o incremento máis

importante, ao igual que en Galicia, no sec-

tor primario (7,6%).

No que atinxe ao tipo de empresas, do

cadro 3.1.3. dedúcese que se mantén a

2015galicia
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distribución entre persoas físicas e xurídicas,

de xeito que case seis de cada dez empresas

corresponden a persoas xurídicas (59,5%)

e as restantes catro da cada dez son per-

soas físicas (40,5%). En España as persoas

xurídicas supoñen o 61,8% e as persoas fí-

sicas, o 38,2% restante. En relación ao ano

anterior, increméntase o número tanto de

empresas físicas como xurídicas, con varia-

cións positivas do 0,9% e 1% respectiva-

mente. Un crecemento relativo semellante,

que contrasta co acontecido a nivel estatal,

onde o incremento das persoas físicas é do

3,4%, e o do número de persoas xurídicas

do 1,9% en relación ao ano 2014.

• Perfil do traballador autónomo

Os traballadores integrados no réxime espe-

cial de traballadores autónomos da Seguri-

dade Social constitúen un elemento

fundamental do tecido empresarial, tanto en

Galicia como no conxunto de España. A 31

de decembro de 2015 había en Galicia un

total de 226.600 afiliados por conta propia

na Seguridade Social (217.546 no réxime

especial de traballadores autónomos), dos

que 143.289 persoas son “autónomos pro-

piamente ditos”, é dicir, non están integra-

dos en sociedades mercantís, cooperativas

ou outras entidades societarias, tampouco

l 3.1.4.
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son colaboradores familiares nin están re-

xistrados como parte dalgún colectivo espe-

cial de traballadores. A diferenza do

acontecido no ano anterior, Galicia presenta

en 2015 un descenso do 0,6%, o que con-

trasta co incremento do 0,7% rexistrado no

conxunto de España, polo que o seu peso

relativo se reduce ata o 7,3% do total esta-

tal de autónomos propiamente ditos. 

En relación á situación profesional dos au-

tónomos, distinguindo entre traballadores

autónomos con e sen asalariados, salienta

o descenso do 1,9% do número de traballa-

dores sen asalariados, fronte ao incremento

do 1,2% dos traballadores con asalariados.

O perfil maioritario destes empresarios au-

tónomos en Galicia segue sendo o dunha

persoa que traballa no sector servizos, sen

asalariados ao seu cargo, cunha soa activi-

dade, varón, cunha idade comprendida

entre 40 e 54 anos, de nacionalidade espa-

ñola, con cinco ou máis anos no seu nego-

cio, e que cotiza pola base mínima de

cotización. 

En comparación co perfil medio no conxunto

do Estado, salienta tanto a elevada pre-

senza dos autónomos galegos no sector

agrícola, que representan o 14,4% do total

estatal neste sector, como o maior peso das

mulleres (9%) e a presenza de maiores de

55 anos (8,6%). Asemade, cómpre mencio-

nar que aqueles autónomos que teñen unha

base de cotización entre a mínima e 1,5

veces a mínima e entre 1,5 e dúas veces,

supoñen case o quince por cento do total

estatal. Por contra, os autónomos de nacio-

nalidade estranxeira tan só representan o

2015galicia
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2,1% dos autónomos estranxeiros en Es-

paña, e os cotizantes por unha base de co-

tización de máis de tres veces a base

mínima, o 4,5%. 

Finalmente, no que respecta á evolución do

número de autónomos en función da anti-

güidade no negocio, salientar a redución do

número de traballadores autónomos con ne-

gocios de menos de 11 meses ou máis de 5

anos de antigüidade, fronte ao incremento

do número de traballadores autónomos con

negocios entre 1 e 5 anos de antigüidade.

Dinámica empresarial

O número de sociedades mercantís inscritas

no Rexistro Mercantil, independentemente

da data na que comezan a realizar as ope-

racións comerciais, volve a descender no úl-

timo ano ata as 3.964 empresas, o que

supón unha caída do 7,1% respecto ao ano

anterior. Por contra, no conxunto do Estado

o número de sociedades constituídas medra

un 0,5%, de xeito que o peso relativo das

empresas creadas en Galicia no total estatal

cae ata o 4,2%, case un punto inferior á im-

portancia relativa do PIB xerado. 

Na provincia de A Coruña constituíronse un

total de 1.649 empresas e na de Ponteve-

dra, 1.556 sociedades mercantís, o que

supón que case o 81% das sociedades

constituídas se concentran nestas dúas

provincias. Os datos do Rexistro Mercantil

reflicten que todas as provincias galegas

presentan un descenso do número de em-

presas inscritas, rexistrándose en Ponteve-

dra a caída máis acusada con 200

empresas menos que no ano anterior, se-

guida de Lugo, con 67 sociedades menos

que no ano precedente. 

Se se considera a relación entre o número

de sociedades constituídas por cada 10.000

habitantes como indicador da taxa de crea-

ción de empresas, Galicia creou no último

ano 14,5 sociedades por cada dez mil habi-

tantes fronte ás 20,3 no conxunto do Es-

tado. 

A devandita rateo descende no último ano

nas catro provincias galegas, sendo Ponte-

vedra a que presenta a caída máis intensa.

Non obstante, mantense como a provincia

coa taxa de creación de empresas máis ele-

vada, con 16,4 sociedades creadas en 2015

por cada 10.000 habitantes fronte ás 18,5

do ano anterior. Lugo sitúase no extremo

oposto e, tras unha caída lixeiramente infe-

rior á de Pontevedra, presenta o índice de

creación máis reducido, con 10,8 empresas

por cada 10.000 habitantes. Na provincia de

A Coruña esta taxa descende ata as 14,6 so-

ciedades por cada 10.000 habitantes, e en

Ourense ata as 12,3 sociedades.

O capital subscrito polas sociedades mer-

cantís creadas en Galicia situouse no ano

2015 nos 368,7 millóns de euros, dos que

máis de dous terzos (249,2 millóns) corres-

ponden a empresas da provincia de A Co-

ruña. En relación ao ano anterior o capital

subscrito aumenta case un 55%, polo que

dada a lixeira caída experimentada no con-

xunto do Estado (-0,7%) o seu peso relativo

no total estatal pasa do 3% no ano 2014 ao

5% en 2015. Esta evolución explícase fun-

damentalmente polo comportamento rexis-

trado en A Coruña, onde o capital subscrito

aumenta máis dun 104% en relación ao ano

anterior (127,3 millóns de euros), sendo

este incremento do 12,7% en Pontevedra

(9,9 millóns) e do 1,2% en Ourense (0,2 mi-

llóns de euros). Na provincia de Lugo o ca-

pital subscrito aumenta en máis dun 38% (7

millóns de euros).

Por outra banda, no ano 2014 o número de

empresas que ampliaron capital redúcese

novamente tanto en Galicia como en Es-

paña. Tras unha caída do 10,4% na Comu-

nidade Autónoma (1,3% no conxunto do

Estado) no último ano rexistráronse 1.520

ampliacións, o 4,7% do total estatal. A dife-

renza do acontecido no ano anterior, o capi-
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tal desembolsado nas ampliacións rexistrou

na Comunidade Autónoma unha medra do

13,4%, fronte ao descenso superior ao 19%

en España.

A nivel provincial, a pesar do descenso do

número de empresas que amplían capital na

provincia de Pontevedra, o capital desem-

bolsado nesta provincia aumenta case un

108%, acadando os 401,3 millóns de euros.

Por contra, o capital desembolsado des-

cende nas outras tres provincias galegas,

salientando Lugo e Ourense, con descensos

superiores ao 20%, mentres que en A Co-

ruña esta redución foi do 16%.

No que respecta á desaparición de socieda-

des, o número de empresas que se disolve-

ron en Galicia descendeu por segundo ano

consecutivo dende que comezou a crise eco-

nómica. Tras unha caída do 1,2%, máis de

catro puntos inferior á media española, o

número de sociedades mercantís disoltas foi

de 1.509, 19 sociedades menos que en

2014, o que representa o 7,3% do total es-

tatal (7% no ano anterior). A diferenza do

acontecido no último ano, onde as catro

provincias presentan unha redución do nú-

mero de sociedades disoltas, en 2015 este

descenso rexístrase tan só en Pontevedra

(18 empresas menos) e A Coruña (11 em-

presas disoltas menos).

En termos relativos, o número de socieda-

des mercantís disoltas en Galicia por cada

cen constituídas (índice de rotación), des-

2015galicia
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pois do significativo descenso de 2014,

volve a aumentar no último ano para si-

tuarse nas 38,1 empresas disoltas por cada

cen sociedades constituídas, máis de 16

puntos por riba da media española, que des-

cende ata as 21,9 empresas disoltas por

cada cen constituídas. Como reflicte o

cadro 3.1.7., este indicador mantense por

riba da media española ao longo de toda a

serie considerada.

Todas as provincias galegas presentan a

mesma tendencia que o conxunto de Gali-

cia, sendo o incremento máis acusado o re-

xistrado en Lugo. Ao igual que acontece

dende o ano 2009,  as catro provincias pre-

sentan un índice de rotación superior á

media española, acadando en Lugo un total

de 46,7 sociedades disoltas por cada cen

constituídas, fronte ás 38,9 de Pontevedra e

as 36,7 e 35,7 sociedades en Ourense e A

Coruña, respectivamente.

No que atinxe ao número de empresas en

concurso de acredores, entendidas como

debedoras concursais que exercen unha ac-

tividade empresarial, para distinguilas das

persoas físicas concursadas que non exer-

cen actividade empresarial (28 en Galicia en

2015, tres máis que no ano anterior) no úl-

timo ano confírmase a ruptura da tendencia

crecente iniciada en 2004, ano en que en-

trou en vigor a L.O. 8/2003, para a reforma

concursal e a Lei 22/2003, concursal. O nú-

mero total de empresas concursadas des-

cendeu en Galicia ata as 298, un terzo

menos que no ano anterior, situándose esta

porcentaxe no 25% no conxunto do Estado.

l 3.1.7.
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O 81,5% desas empresas concursadas en

Galicia son sociedades de responsabilidade

limitada (243 empresas), seguidas a moita

distancia polas sociedades anónimas e as

persoas físicas cun peso relativo lixeira-

mente superior ao 8% (25 e 24 empresas,

respectivamente).

Os catro grandes sectores produtivos pre-

sentan en Galicia un descenso do número de

empresas concursadas, a diferenza do que

acontece no conxunto do Estado onde au-

menta no caso do sector primario. Tal e

como reflicte o cadro 3.1.8., no ano 2015

un total de 154 empresas concursadas per-

tencen ao sector servizos (49 menos que no

ano anterior), por diante da construción, con

72 empresas (43 menos), e a industria, con

40 empresas (40 menos que en 2014). Ao

igual que acontecía no ano anterior, as tres

ramas de actividade económica con maior

número de empresas concursadas son as de

comercio por xunto, con 59 empresas con-

cursadas (16 menos que en 2014), a cons-

trución de edificios e promoción inmobiliaria,

con 51 (22 menos) e o resto da construción,

con 21 (21 menos que no ano anterior). 

No que respecta ao tamaño das empresas

concursadas segundo o número de asalaria-

dos, un 22,1% das empresas tiñan un ou

dous traballadores (66 empresas), en tanto

que o 17,4% (52 empresas) tiñan entre tres

e cinco asalariados. Asemade, cómpre men-

cionar que o número de empresas en con-

curso de máis de 50 traballadores ascende

a 11, o 3,7% do total en Galicia.

Tomando como referencia a explotación es-

tatística do Directorio Central de Empresas

l 3.1.10.
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(Dirce) elaborado polo INE, o cadro 3.1.10.

mostra as empresas existentes en Galicia a

comezos do ano 2015 (último dato dispoñi-

ble). No último ano ráchase a tendencia

descendente do número de empresas exis-

tentes en Galicia dende que comezou a

crise, situándose a un de xaneiro de 2015

nas 195.595 empresas (3.850 máis que na

mesma data do ano anterior), mantendo o

seu peso relativo no total estatal no 6,1%.

Das sinaladas 195.595 empresas existentes

en Galicia, segundo o Dirce, 104.603 son

sen asalariados. O devandito incremento

ven explicado fundamentalmente pola evo-

lución do número de empresas no sector

servizos onde todas as ramas de activi-

dade, agás as de transporte e hostalería,

presentan un maior número de empresas,

rexistrándose tamén unha medra en rela-

ción á mesma data do ano anterior no sec-

tor da construción.

O 78,4% das empresas existentes perten-

cen ao sector servizos, onde salientan, por

número de empresas, as actividades de

“Comercio por xunto e ao retallo; reparación

de vehículos de motor e motocicletas”, con

case 49.800 empresas, seguidas das activi-

dades de “Hostalería”, con 19.640 empre-

sas, e as “Actividades profesionais,

científicas e técnicas”, con 19.256. O sector

da construción acolle ao 15,2% das empre-

sas galegas (29.7425 empresas) e a indus-

tria e enerxía, o restante 6,4% (12.548

empresas). 

A distribución das empresas segundo o seu

número de asalariados (cadro 3.1.11.) re-

flicte o reducido tamaño das mesmas, de

xeito que o 53,5% das empresas galegas

rexistradas polo Dirce non teñen asalaria-

dos, punto e medio menos que no total es-

tatal, e que o 43% teñen menos de 10

asalariados, 2,2 puntos porcentuais por riba

do rexistrado en España. Ao igual que no

ano anterior, só un 3,6% das empresas ga-

legas teñen 10 ou máis asalariados, sendo

esta porcentaxe do 4,2% no conxunto do

Estado.

Outro indicador que permite caracterizar a

estrutura produtiva de Galicia en relación á

media estatal é o índice de especializa-

ción relativa (IER), que mostra a partici-

pación dun determinado sector ou

actividade en Galicia con relación á partici-

pación desta actividade no total estatal.

Atendendo ao número de empresas reflec-

tido no Dirce, as ramas de actividade co ín-

dice de especialización relativa máis elevado

seguen sendo, cadro 3.1.12., as de “Fabri-

cación doutro material de transporte”, e

2015galicia
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“Outras industrias extractivas”, que presen-

tan un índice de especialización superior a 2

(2,72 e 2,13, respectivamente).

Finalmente, cabe mencionar dous estudos

que nos permiten medir a facilidade para

facer negocios e a taxa de actividade em-

prendedora. Dunha banda, o Banco Mundial

no seu informe Doing Business, que na súa

edición de 2015 recolle datos de CC.AA.,

compara as regulacións que afectan a cinco

etapas do ciclo de vida dunha pequena e

mediana empresa local: apertura dunha

empresa; obtención de permisos de cons-

trución; obtención de electricidade; rexistro

de propiedades e comercio transfronteirizo.

Segundo este informe Galicia –analizouse a

cidade de Vigo por ser a máis poboada– é a

Comunidade onde é máis difícil facer nego-

cios, obtendo o peor resultado no caso da

obtención de permisos de construción

(neste caso está entre o peor 25% das eco-

nomías do mundo analizadas) e do rexistro

de propiedades, ocupando o 16 lugar no que

á apertura dunha empresa se refire tras Me-

lilla, Ceuta e Navarra, e o 13 na obtención

de electricidade tras Murcia, Aragón, Melilla,

Canarias e Ceuta.

Doutra banda, segundo datos do Global En-

trepeneurship Monitor 2015, a taxa de acti-

vidade emprendedora en España para ese

ano aumenta con respecto ao ano anterior

e se sitúa no 5,7%. Por Comunidades Autó-

nomas, o índice TEA oscilou entre 2,2 e

8,8%, coas Illas Baleares e Castela–A Man-

cha á cabeza e Ceuta, País Vasco e Asturias

á cola. Galicia sitúase aproximadamente na

media estatal.

Empresas de economía social

Por economía social enténdese aquel con-

xunto das actividades económicas e empre-

sariais, que no ámbito privado levan a cabo

aquelas entidades que, de conformidade cos

principios recollidos na Lei 5/2011, de 29 de

marzo, perseguen ben o interese colectivo

l 3.1.12.
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dos seus integrantes, ben o interese xeral

económico ou social, ou ambos. Engloba,

entre outras, ás cooperativas, mutualida-

des, fundacións e asociacións que leven a

cabo actividade económica, sociedades la-

borais, empresas de inserción, centros es-

peciais de emprego, confrarías de

pescadores, sociedades agrarias de trans-

formación e as entidades singulares creadas

por normas específicas que se rexan polos

principios establecidos na devandita lei. Este

marco normativo complétase no último ano

coa Lei 31/2015, de 9 de setembro, pola

que se modifica e actualiza a normativa en

materia de autoemprego e se adoptan me-

didas de fomento e promoción do traballo

autónomo e da Economía Social.

A diferenza do acontecido en 2014, no último

ano rexístrase un incremento tanto do nú-

mero de cooperativas activas ou en funciona-

mento como dos seus socios iniciais. A 31 de

decembro de 2015, o número de sociedades

situouse nas 923 (27 máis que na mesma

data do ano precedente) e o de socios ini-

ciais, en 9.282 (276 persoas máis que en

2014).

A nivel estatal, continúa a elevada concen-

tración das sociedades cooperativas en Ca-

taluña e Andalucía, que en conxunto

agrupan o 40,2% das cooperativas españo-

las e case o 33% dos traballadores. Por vo-

lume de traballadores, cabe salientar o caso

do País Vasco, onde con só o 7,6% das coo-

perativas existentes no conxunto do Estado,

acolle máis do 18% do total de traballadores

deste tipo de sociedades, situándose como

a segunda Comunidade Autónoma con

maior número de socios tras Andalucía.

En relación ao conxunto do Estado, Galicia

acolle o 4,5% das sociedades cooperativas

e o 3,1% dos traballadores neste tipo de

empresas. 

Ao longo do ano 2015 constituíronse en Ga-

licia un total de 65 sociedades cooperativas,

cun total de 298 socios iniciais, o que repre-

sentou o 4,8% do total de cooperativas

constituídas en España e o 3,5% dos socios.

A diferencia do ano anterior, baixa o número

de cooperativas constituídas (4) e o número

de cooperativistas das mesmas (203).

O maior número de cooperativas inscritas

pertence á categoría de traballo asociado,

con 53 sociedades, por diante das catro

cooperativas agrarias, que rexistran 24 so-

cios iniciais, e das cooperativas de vivenda,

que rexistran 23 socias iniciais. No ámbito

das cooperativas de traballo asociado cons-

tituídas en Galicia no último ano, 36 per-

tencen ao sector servizos, 9 á industria, 9

ao sector primario e 5 ao sector da cons-

trución.

No concernente ao número de sociedades

laborais, no ano 2015 mantense a tendencia

descendente de anos anteriores tanto en

2015galicia
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Galicia como en España, sendo novamente

máis acusada a caída na Comunidade Autó-

noma. Tras un descenso do 7,4% en rela-

ción ao ano anterior, o número de

sociedades laborais (SA e SL) sitúase a 31

de decembro en Galicia 539 fronte ás

10.313 sociedades  do conxunto do Estado,

o que representa o 5,2% do total estatal. No

eido do emprego, as sociedades laborais ga-

legas tiñan 2.722 socios iniciais, o que re-

presenta o 4,2% dos socios no conxunto do

Estado (64.484 socios iniciais) (cadro

3.1.13.).

No ano 2015 volve a reducirse o número de

sociedades laborais rexistradas e o número

de socios iniciais. Nese ano rexistráronse en

Galicia un total de 35 sociedades laborais

(42 en 2014), que agruparon a 134 socios

(12 menos). Do mesmo xeito que acontece

en Galicia, no conxunto do Estado descende

tanto o número de sociedades laborais

como o de socios das mesmas, acollendo

Galicia o 6,8% do total estatal de socieda-

des laborais rexistradas e o 7% dos socios

iniciais.

O sector servizos acolle case o 75% das so-

ciedades laborais rexistradas en Galicia (26

sociedades) e o 72,4% dos socios (97 socios

iniciais). No ano 2015, rexístranse catro so-

ciedades laborais industriais menos, unha

máis na construción e unha máis no sector

servizos. 

Finalmente, no concernente ás característi-

cas dos traballadores da economía social en

situación de alta laboral na Seguridade So-

cial, cadro 3.1.15., 59 de cada 100 persoas

que traballan en Galicia nestas sociedades

son homes; o 42% teñen unha idade com-

prendida entre 40 e 54 anos, e 38%, entre

25 e 39 anos; e 83 de cada 100 traballado-

res realiza a súa actividade a tempo com-

pleto. 

Asemade, pódese destacar que o 44% dos

traballadores da economía social en Galicia

–excluídos os autónomos– mantén unha an-

tigüidade no negocio superior a cinco anos

(31,5% de media no conxunto do Estado) e

que un 15,9% dos traballadores mantén

unha antigüidade inferior a seis meses

(34,9% de media estatal). 

O tamaño das sociedades de economía so-

cial galegas é reducido, de xeito que no

35,1% das sociedades traballan menos de

10 persoas (esta porcentaxe ascende ao

40,1% na provincia de A Coruña), e no

24,3% das mesmas hai máis de cen traba-

lladores (43,9% en Ourense).

O 51,3% do emprego total da economía so-

cial corresponde ao sector servizos, seguido

da industria, con case 33 de cada 100 tra-

balladores, e da construción e da agricul-

tura, co 8%. o
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