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Por primeira vez dende que comezou a

crise económica no ano 2008, o número

de empresas con traballadores inscritas na

Seguridade Social experimenta, tanto en

Galicia como no conxunto do Estado, un li-

xeiro incremento, acabando o ano con

80.300 empresas, un 0,2% máis que no ano

anterior (0,8% no conxunto do Estado). No

que atinxe aos traballadores autónomos,

axentes fundamentais na estrutura empre-

sarial galega, no ano 2013 rexístrase unha

medra do 0,4% (sete décimas menos que

no total estatal), situándose en 144.135 tra-

balladores, o 7,4% do total estatal. 

O dinamismo empresarial presenta unha

tendencia dispar. Dunha banda, por pri-

meira vez dende o ano 2009 descende o

número de sociedades mercantís creadas

en Galicia en relación ao ano anterior, pre-

sentando unha taxa de variación anual ne-

gativa do 0,2% (medra un 0,8% en

España). Doutra banda, por primeira vez

dende o comezo da crise descende o nú-

mero de sociedades disoltas, sendo esta

redución superior ao 21%, máis de nove

puntos porcentuais por riba do rexistrado

no conxunto do Estado.

Neste ámbito, cómpre resaltar as leis esta-

tais 17/2014, de 30 de setembro, pola que

se adoptan medidas urxentes en materia de

refinanciamento e reestruturación de dé-

beda empresarial, e a lei 18/2014, de 15 de

outubro, de aprobación de medidas urxen-

tes para o crecemento, a competitividade e

a eficiencia. 

A devandita lei 17/2014 indica que unha vez

realizada a reestruturación do sector finan-

ceiro e saneados os balances bancarios, as

entidades de crédito e os demais acredores

financeiros poden e deben contribuír ao sa-

neamento das empresas que, a pesar do

seu elevado endebedamento, seguen a ser

produtivas. Para iso, a reforma céntrase na

mellora do marco legal preconcursal dos

acordos de refinanciamento. 

A lei 18/2014, de 15 de outubro, no marco

do seu eixe de mellora ao acceso ao finan-

ciamento, entre as súas medidas inclúe a

3.1.- Demografía empresarial
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articulación dun Programa de garantías do

ICO para favorecer o financiamento e a in-

ternacionalización da pequena e mediana

empresa española.

Empresas inscritas na Seguridade Social

O número de empresas con traballadores

inscritas na Seguridade Social en Galicia a

31 de decembro de 2014 ascendeu ata as

80.300 empresas, manténdose o seu peso

relativo no total estatal no 6,4%. En relación

á mesma data do ano anterior, rexístrase

unha medra do 0,2% –seis décimas menos

que no conxunto do Estado– que racha a

tendencia descendente iniciada no ano 2009. 

Ao longo do último ano, mentres que o con-

xunto de España presenta taxas de crece-

mento positivas nos doce meses, Galicia

presenta un incremento continuado a partir

do mes de xullo, descendendo no primeiro

trimestre do ano a un ritmo medio superior

ao 1,2%. Como reflicte o cadro 3.1.2., e ao

igual que no ano anterior, a Comunidade Au-

tónoma rexistra unha evolución peor que no

Estado.

A provincia de A Coruña foi a única que

mantivo un descenso do número de empre-

sas inscritas, cunha redución do –0,1% res-

pecto ao mesmo período do ano anterior.

Por contra, o maior incremento rexístrase na

provincia de Pontevedra, cun 0,6%, seguida

de Lugo, cun 0,5%, e Ourense onde o nú-

mero de empresas inscritas mantívose prac-

ticamente igual. Tras esta evolución, A

Coruña segue rexistrando o maior número

de empresas con 33.205, aproximadamente

o 41% do total galego, en tanto que Ponte-

vedra ten 29.228 empresas inscritas, o

36%.

A evolución do número de empresas entre

os anos 2013 e 2014 foi desigual a nivel

sectorial. Dunha banda, o número de em-

presas con traballadores inscritas en Galicia

na Seguridade Social aumenta no sector

servizos e nas actividades primarias (0,4%

e 2,2%, respectivamente). Doutra, os sec-

tores da construción e da industria rexistran

na Comunidade Autónoma unha redución

do –1,2% e –0,8%. No conxunto do Estado

o número de empresas descende tan só no

caso do sector primario (–4,9%), experi-

n 3.1.1.
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mentándose a medra  máis acusada no sec-

tor servizos, cun 1,5%.

No que atinxe ao tipo de empresas, do

cadro 3.1.3. dedúcese que se mantén a

distribución entre persoas físicas e xurídi-

cas, de xeito que case seis de cada dez em-

presas corresponden a persoas xurídicas

(59,5%) e  as restantes catro da cada dez

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

persoas xurídicas supoñen o 62,2% e as

persoas físicas, o 37,8% restante. 

• Perfil do traballador autónomo

Un elemento fundamental do tecido empre-

sarial, tanto en Galicia como no conxunto de

España, son os traballadores integrados no

réxime especial de traballadores autónomos

da Seguridade Social. A 31 de decembro de

2014 había en Galicia un total de 227.717

afiliados por conta propia na Seguridade So-

cial (218.115 no réxime especial de traba-

lladores autónomos), dos que 144.135

persoas son “autónomos propiamente

ditos”, é dicir, non están integrados en so-

ciedades mercantís, cooperativas ou outras

entidades societarias, tampouco son colabo-

radores familiares nin están rexistrados

como parte dalgún colectivo especial de tra-

balladores. A diferenza do acontecido no

ano anterior, en 2014 rexístrase unha medra

n 3.1.2.

n 3.1.3.
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do 0,4%, sete décimas menos que no con-

xunto do España, polo que o seu peso rela-

tivo descende ata o 7,4% do total estatal de

autónomos propiamente ditos. 

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 coti-

zación. 

En comparación co perfil medio no con-

xunto do Estado, cómpre salientar tanto a

elevada presenza dos autónomos galegos

no sector agrícola, que representan o

14,9% do total estatal neste sector, como

o maior peso das mulleres (9,2%) e a pre-

senza de maiores de 55 anos (8,9%). Ase-

made, cómpre mencionar que aqueles

autónomos que teñen unha base de cotiza-

n 3.1.4.
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ción entre a mínima e 1,5 veces a mínima

e entre dúas e tres veces, supoñen o

15,7% e 14,6% do total estatal. Por contra,

os autónomos de nacionalidade estranxeira

tan só representan o 2,2% dos autónomos

estranxeiros en España, e os cotizantes por

unha base de cotización de máis de tres

veces a base mínima, o 4,4%. 

Dinámica empresarial

O número de sociedades mercantís inscritas

no Rexistro Mercantil, independentemente

da data na que comezan a realizar as ope-

racións comerciais, tras catro anos consecu-

tivos de crecemento, descende no ano 2014

un 0,2% respecto ao ano anterior, acadando

as 4.266 empresas (4.252 son sociedades

limitadas). Por contra, no conxunto do Es-

tado o número de sociedades constituídas

medra un 0,8%, de xeito que o peso relativo

das empresas creadas en Galicia no total es-

tatal cae ata o 4,5%, porcentaxe 7 décimas

inferior á importancia relativa do PIB xe-

rado. 

Na provincia de Pontevedra constituíronse

un total de 1.756 empresas e na de A Co-

ruña, 1.669 sociedades mercantís, o que

supón que máis do 80% das sociedades

constituídas se concentran nestas dúas pro-

vincias. Os datos do Rexistro Mercantil re-

flicten que A Coruña foi a provincia co maior

descenso no número de sociedades consti-

tuídas, con 134 empresas menos que en

2013, seguida de Lugo, con dous sociedades

menos. Pola contra, nas provincias de Pon-

tevedra e Ourense constitúense 114 e 12

sociedades máis que no ano precedente,

respectivamente. 

Se se considera a relación entre o número

n 3.1.5.
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de sociedades constituídas por cada 10.000

habitantes como indicador da taxa de crea-

ción de empresas, Galicia creou no último

ano 15,5 sociedades por cada dez mil habi-

tantes fronte ás 20,2 sociedades mercantís

no conxunto do Estado. 

Pontevedra continúa presentando a taxa de

creación de empresas máis elevada das

catro provincias galegas, con 18,5 socieda-

des creadas por cada 10.000 habitantes, por

debaixo da media española (20,2). No ex-

tremo oposto, Lugo e Ourense, cunha crea-

ción de 12,7 e 12,6 empresas por cada

10.000 habitantes, respectivamente, se-

guen sendo as que teñen o índice de crea-

ción máis reducido. En relación ao ano

anterior, A Coruña foi a única que rexistrou

en 2014 unha redución desta taxa, que se

sitúa en 14,7 sociedades por cada 10.000

habitantes.

O capital subscrito polas sociedades mer-

cantís creadas en Galicia situouse no ano

2014 nos 238,3 millóns de euros, o que sig-

nificou un descenso do 3,1% en relación ao

ano anterior. Tendo en conta a medra expe-

rimentada no conxunto do Estado (10,1%),

o peso relativo do capital subscrito por estas

sociedades en Galicia no total estatal, pasa

do 3,7% no ano 2013 ao 3% no ano 2014.

O devandito descenso ven motivado pola re-

dución experimentada nas provincias de

Pontevedra e Ourense, con 46,9 e 18,7 mi-

n 3.1.6.
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llóns de euros menos, respectivamente, que

supera á medra de case 55 millóns de euros

(781,4%) en A Coruña e de 3,2 millóns

(21,3%) en Lugo. 

Por outra banda, no ano 2014 o número de

empresas que ampliaron capital descende

tanto en Galicia como en España. Tras unha

caída do 3,1% na comunidade autónoma

(5,4% no conxunto do Estado) no último

ano rexistráronse 1.696 ampliacións, o

5,2% do total estatal. A diferenza do acon-

tecido no ano anterior, o capital subscrito

nas ampliacións rexistrou un descenso do

77,3%, fronte ao -43% rexistrado de media

no Estado.

A nivel provincial, o número de empresas

que amplían capital tan só descende en A

Coruña, con 104 ampliacións menos que no

ano anterior, rexistrándose 34 ampliacións

máis en Pontevedra, 10 en Ourense e 4

máis en Lugo. Por contra, o importe do ca-

pital ampliado descende nas catro provin-

cias, correspondendo a caída máis acusada

a A Coruña.

No que respecta á desaparición de socieda-

des, no conxunto do ano 2014 o número de

empresas que se disolveron en Galicia des-

cendeu por primeira vez dende que come-

zou a crise económica. Tras unha caída do

21,1%, máis de nove puntos superior á

media española, o número de sociedades

mercantís disoltas foi de 1.528, 409 socie-

dades menos que en 2013, o que repre-

senta o 7% das empresas disoltas en

España (7,8% no ano anterior). A diferenza

n 3.1.7.
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do acontecido nos últimos catro anos, as

catro provincias presentan unha redución do

número de sociedades disoltas, sendo supe-

rior ao 20% en todas as provincias galegas

agás Lugo, cun descenso do 17,4% en rela-

ción ao ano 2013.

En termos relativos, o número de socieda-

des mercantís disoltas en Galicia por cada

cen constituídas (índice de rotación) des-

cende de xeito significativo por primeira vez

dende o ano 2009. En 2014 disolvéronse un

total de 35,8 empresas por cada cen socie-

dades constituídas, situándose este índice

case dez puntos por baixo do rexistrado no

ano anterior, aínda que moi por riba da

media española, que foi de 23,2 empresas

disoltas por cada cen constituídas. Como re-

flicte o cadro 3.1.7., este indicador man-

tense por riba da media española ao longo

de toda a serie considerada.

Todas as provincias galegas presentan esta

tendencia descendente, sendo a máis acu-

sada a experimentada na provincia de Pon-

tevedra. Ao igual que acontece dende o ano

2009,  as catro provincias presentan un ín-

dice de rotación superior á media española,

acadando en Lugo un total de 39,3 socieda-

des disoltas por cada cen constituídas,

fronte ás 35,9 de A Coruña e as 35,5 e 32,8

sociedades en Pontevedra e Ourense, res-

pectivamente.

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 (25 en Galicia en

2014, cinco máis que no ano anterior) no úl-

timo ano ráchase a tendencia crecente ini-

ciada en 2004, ano en que entrou en vigor

a L.O. 8/2003, para a reforma concursal e a

da Lei 22/2003, concursal. O número total

de empresas concursadas en Galicia en

2014 descendeu ata as 435, un 18,2%

menos que no ano 2013, situándose esta

porcentaxe no –30,1% de media no con-

xunto do Estado. O 81,1% desas empresas

concursadas en Galicia son sociedades de

responsabilidade limitada (353 empresas),

seguidas a moita distancia polas sociedades

anónimas, con 53 empresas (12,2%)

(cadro 3.1.8.).

O sector primario volve a experimentar no

último ano unha medra do número de em-

presas concursadas (oito máis que en

2013), situándose como o único sector onde

medra. Por contra, ao igual que en 2013 o

sector industrial e enerxético considerado no

seu conxunto rexistra un descenso do nú-

mero de empresas concursadas, con 38 em-

presas menos. O maior descenso

corresponde ao sector da construción, con

61 empresas menos. Atendendo á súa de-

sagregación segundo a rama de actividade

económica exercida, o comercio por xunto,

con 74 empresas concursadas 819 menos

que en 2013), a construción de edificios e

promoción inmobiliaria, con 73 (46 menos)

e o resto da construción, con 40 (15

menos), son as que presentan un maior nú-

mero de empresas concursadas.

No que respecta ao tamaño das empresas

concursas segundo o número de asalaria-

dos, unha de cada catro empresas tiñan un

ou dous traballadores (109 empresas), en

tanto que o 18,4% (80 empresas) tiñan

entre tres e cinco asalariados. Asemade,

cómpre mencionar que o número de empre-

sas en concurso de máis de 50 traballadores

ascende a 26, o 6% do total en Galicia.

Tomando como referencia a explotación es-

tatística que elabora o INE do Directorio

Central de Empresas (Dirce), o cadro

3.1.10. mostra as empresas existentes en

Galicia a comezos do ano 2014. Esta esta-

tística considera como empresas as organi-

zacións sometidas a unha autoridade

rectora, que pode ser, segundo os casos,

unha persoa física, unha persoa xurídica ou

unha combinación de ambas, e constituída
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para exercer, en un ou varios lugares, unha

ou varias actividades de produción de bens

e servizos, así como tamén están incluídas

no concepto empresas as unidades locais

que se corresponden cunha empresa, ou

parte da mesma, situada nunha localización

xeográfica concreta, dende a que exerce ac-

tividades económicas por conta da mesma

empresa. O número de empresas existentes

en Galicia continúa descendendo dende que

comezou a crise, situándose a un de xaneiro

de 2014 nas 191.745 empresas (1.253

menos que no ano anterior), mantendo o

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

Neste último ano, tanto en Galicia como en

España, os tres grandes sectores considera-

dos presentan un descenso do número de

empresas.

O 78% das empresas existentes pertencen

ao sector servizos, onde salientan, por nú-

mero de empresas, as actividades de “Co-

mercio por xunto e ao retallo; reparación de

vehículos de motor e motocicletas”, con

49.594 empresas, seguidas das actividades

de “Hostalería”, con case 20.000 empresas,

e as “Actividades profesionais, científicas e

técnicas”, con 18.824. O sector da constru-

ción acolle a 29.475 empresas e a industria

e enerxía, a 12.676. 

A distribución das empresas polo seu nú-

mero de asalariados (cadro 3.1.11.) re-

flicte o reducido tamaño das mesmas, de

xeito que o 51,6% das empresas rexistradas

polo Dirce non teñen asalariados, dous pun-

tos menos que o total estatal, e case o 45%

teñen menos de 10, 2,6 puntos porcentuais

por riba do rexistrado en España). Só un

3,6% das empresas galegas teñen 10 ou

máis asalariados, sendo esta porcentaxe do

4,2% no conxunto do Estado.

Para caracterizar a estrutura produtiva de

n 3.1.10.
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Galicia en relación á media estatal podemos

tomar como referencia o índice de especia-

lización (IER), que mostra a participación

dun determinado sector ou actividade en

Galicia con relación á participación desta ac-

tividade no total estatal. Neste senso, to-

mando como referencia o número de

empresas, as ramas de actividade cun ín-

dice de especialización relativa maior se-

guen sendo, cadro 3.1.12., as de “Fabrica-

ción doutro material de transporte”, e

“Outras industrias extractivas”, que presen-

tan un índice de especialización superior a

2 (2,68 e 2,15, respectivamente).

Finalmente, destacar que, segundo datos do

n 3.1.11.

n 3.1.12.
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Global Entrepeneurship Monitor 2014, a

taxa de actividade emprendedora en España

para o ano 2014 aumenta con respecto ao

ano anterior e se sitúa no 5,5%, sendo Ga-

licia unha das CC.AA. con menor porcen-

taxe, xunto con Asturias, Melilla, País Vasco

e Navarra (por debaixo do 4%).

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

dos seus integrantes, ben o interese xeral

económico ou social, ou ambos. Engloba,

entre outras, ás cooperativas, mutualidades,

fundacións e asociacións que leven a cabo

actividade económica, sociedades laborais,

empresas de inserción, centros especiais de

emprego, confrarías de pescadores, socie-

dades agrarias de transformación e as enti-

dades singulares creadas por normas

específicas que se rexan polos principios es-

tablecidos na devandita lei.

Ao longo do último ano rexístrase un des-

censo do número de cooperativas activas ou

en funcionamento, se ben os seus socios ini-

ciais aumentan de xeito importante en rela-

ción ao ano anterior. A 31 de decembro de

2014, o número de sociedades situouse nas

896 (32 menos que na mesma data do ano

precedente) e o de socios iniciais, en 9.006

(708 persoas máis que en 2013).

A nivel estatal, continúa a elevada concen-

tración das sociedades cooperativas en Ca-

taluña e Andalucía, que en conxunto

agrupan o 39,5% das cooperativas españo-

las e o 32% dos traballadores. Por volume

de traballadores, cabe salientar o caso do

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

rativas existentes no conxunto do Estado,

acolle case o 19% do total de traballadores

deste tipo de sociedades, sendo a Comuni-

dade Autónoma con maior número de so-

cios.

En relación ao conxunto do Estado, Galicia

acolle o 4,4% das sociedades cooperativas

e o 3,1% dos traballadores neste tipo de

empresas. 

Ao longo do ano 2014 constituíronse en Ga-

licia un total de 69 sociedades cooperativas,

cun total de 501 socios iniciais, o que repre-

sentou o 5,3% do total de cooperativas

constituídas en España e o 7,9% dos socios. 

A diferencia do ano anterior, aumenta o nú-

mero de cooperativas constituídas (9) e o

número de cooperativistas das mesmas

(84).

O maior número de cooperativas inscritas

pertence á categoría de traballo asociado,

con 59 sociedades, por diante das seis coo-

perativas agrarias, que rexistran 143 socios

iniciais. No ámbito das cooperativas de tra-

ballo asociado constituídas en Galicia no úl-

timo ano, 41 pertencen ao sector servizos,

8 á industria, 7 ao sector primario e 3 ao

sector da construción.

No ano 2014 mantense a tendencia de anos

anteriores, descendendo o número de socie-

dades laborais en España un 4,4% (494 so-

ciedades menos) e un 5,8% en Galicia (36

menos). A 31 de decembro deste ano, das

10.828 sociedades (SA e SL) do conxunto

do Estado, 582 estaban rexistradas en Gali-

cia, o que representa o 5,4% do total esta-

tal. No eido do emprego, as sociedades

laborais galegas tiñan 2.722 socios iniciais,

o que representa o 4,3% dos socios no con-

xunto do Estado (63.536 socios iniciais)

(cadro 3.1.13.).

No ano 2014 volve a reducirse o número de

sociedades laborais rexistradas e o número

de socios iniciais. Nese ano rexistráronse en

Galicia un total de 42 sociedades laborais

(45 en 2013), que agruparon a 146 socios

(76 menos). Do mesmo xeito que acontece
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en Galicia, no conxunto do Estado descende

tanto o número de sociedades laborais

como o de socios das mesmas, acollendo

Galicia o 5,5% do total estatal de socieda-

des laborais rexistradas e o 5,1% dos socios

iniciais destas sociedades.

O sector servizos acolle case o 60% das so-

ciedades laborais rexistradas en Galicia (25

sociedades) e o 55,5% dos socios (81 socios

iniciais). No ano 2014, rexístrase unha so-

ciedade laboral agraria menos e tres socie-

dades menos no sector servizos. Tan só

medran na construción e  mantense estable

o número de sociedades laborais no sector

industrial.

Finalmente, no concernente ás característi-

cas dos traballadores da economía social en

situación de alta laboral na Seguridade So-

cial, cadro 3.1.15., 58 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 case un

39%, entre 25 e 39 anos; e 82% de cada

100 traballadores realiza a súa actividade a

tempo completo. 

Asemade, pódese destacar que máis da me-

tade dos traballadores da economía social

en Galicia (45,7%) –excluídos os autóno-

mos– mantén unha relación superior a cinco

anos (32,1% de media no conxunto do Es-

tado) e que un 14,8% dos traballadores

mantén unha relación inferior a seis meses

(34,4% de media estatal). 

O tamaño das sociedades de economía so-

cial galegas é reducido, de xeito que no

37,6% das sociedades traballan menos de

10 persoas (esta porcentaxe ascende ao

42,6% na provincia de A Coruña), e no

24,2% das mesmas hai máis de cen traba-

lladores (44,2% en Ourense).

O 53,2% do emprego total da economía so-

n 3.1.13.

n 3.1.14.
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cial corresponde ao sector servizos, seguido

da industria, con case 32 de cada 100 tra-

balladores, da construción, co 7,8%, e da

agricultura, co 7,1%. o

n 3.1.15.


