
 

Datos de rexistro

Nome

UNIÓN DE COOPERATIVAS
ESPAZOCOOP

NIF G70506662

Enderezo RÚA DO HÓRREO 104 BX ESQUERDA

Código postal 15701

Localidade Santiago de Compostela

Forma xurídica Asociación

Sector Consultorías

Datos xerais

q0101 Número de persoas socias non traballadoras
(poden ser socias de todo tipo)

mulleres
homes
TOTAL

0
0
0

q0102 Numero de organizacións socias/padroas 200

q0103 Persoas que participan en representación das
organizacións socias/padroas

mulleres
homes
TOTAL

19
18
37

q0105 Número de persoas traballadoras socias mulleres
homes
TOTAL

0
0
0

q0106 Número de persoas traballadoras non socias mulleres
homes
TOTAL

8
3

11

q0107 Número de persoas voluntarias mulleres
homes
TOTAL

0
0
0

ind251

200 Ano anterior N/D

ind118

11 Ano anterior N/D

ind3 Indicador de % de persoas da organización desagregada por
sexo

56% 43%
mulleres

homes
N/DAno anterior
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Economía e política de lucro

q1101 Nº total de postos de traballo expresados en
xornadas completas traballadas

mulleres
homes
TOTAL

6
3
9

ind4 Nº de postos de traballo expresados en xornadas
completas traballadas desagregado por sexo

9 Ano anterior N/D

q1102 Sumatorio do salario bruto anual de todas as
persoas traballadoras

mulleres
homes
TOTAL

159,732.79
95,057.76

254,790.55

q1107 Sumatorio das remuneracións non pagadas pola
empresa / entidade por mor da baixa ou
autorización

mulleres
homes
TOTAL

0
9,189.58
9,189.58

q1201 Importe total anual dos gastos -en €- 468,061.22 €

q1202 Importe total anual das adquisicións de bens e
servizos -en €-

152,505.28 €

q1206 Importe total anual do gasto en persoal -en €- 315,555.94 €

q1203 Importe total anual de ingresos -en €- 453,529.04 €

q1204 Importe total anual das vendas de bens e servizos
-en €-

75,948 €

q1205 Importe total anual das subvencións concedidas á
organización -en €-

373,332.09 €

ind114 Salario medio do exercicio desagregado por sexo

mulleres
homes

Ano anterior Media ano anterior

26,622.13
34,749.11

N/D N/D

ind5 Indicador do volume de compras sobre gastos

32.6 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind7 Indicador de % de dependencia de subvencións

82.3 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior
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ind6 Indicador de cifra de negocio

16.7 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind8 Resultado económico anual

- € Ano anterior N/D

ind90 Nos exercicios nos que a túa actividade tivo beneficios, como
se reparten?

-  Redes  e/ou  asociacións  ou  outras  iniciativas  para  a
construción  de  bens  comúns

- Reservas, compensación de perdas e/ou investimentos
propios (equipo, formación, materiais, proxectos novos
etc.)

- Repartir entre socios/as propietarios/as, asociados/as ou
socios/as colaboradores/as

- Repartir entre traballadores/as non propietarios/as

- Investimentos financeiros en entidades financeiras da ESS
(Coop57, Fiare, Oikocredit e/ou Triodos)

- Investimentos financeiros en entidades alleas á ESS

Si/Non Ano anterior N/D
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Equidade e democracia

q2101 Número de persoas que participaron na
elaboración do Plan de Xestión e orzamento anual

mulleres
homes
TOTAL

7
7

14

q2102 Número de persoas que participaron na
aprobación do Plan de Xestión e orzamento anual

mulleres
homes
TOTAL

16
14
30

ind11 Indicador da % de persoas que participaron na elaboración do
plan de xestión e do orzamento anual

29.2 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind13 Indicador de % de persoas que participaron na aprobación do
plan de xestión e do orzamento anual

62.5 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind10 Indicador da % de persoas que participaron na elaboración do
plan de xestión e do orzamento anual desagregado por sexo

50% 50%
mulleres

homes
N/DAno anterior

ind12 Indicador de % de persoas que participaron na aprobación do
plan de xestión e do orzamento anual desagregado por xénero

53% 46%
mulleres

homes
N/DAno anterior

q3201 Número de persoas que ocupan cargos de
responsabilidade na estrutura laboral da
organización

mulleres
homes
TOTAL

2
2
4

q3202 Número de persoas que ocupan cargos
societarios/políticos na organización

mulleres
homes
TOTAL

3
4
7

ind20 Indicador de % de cargos de responsabilidade sobre o total de
membros da organización desagregada por sexo

50% 50%
mulleres

homes
N/DAno anterior
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ind21 Indicador % de cargos de responsabilidade sobre o total de
membros da organización

36.4 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind24 Indicador de % de cargos societarios/políticos sobre o total de
membros da organización

63.6 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind23 Indicador de % de cargos societarios/políticos sobre o total de
membros da organización desagregada por sexo

42% 57%
mulleres

homes
N/DAno anterior

q3301 Retribución máis alta (en prezo bruto por hora
traballada) - en €

mulleres
homes
TOTAL

21.06
20.42
20.74

q3302 Retribución máis baixa (en prezo bruto por hora
traballada) - en €

mulleres
homes
TOTAL

13.61
18.16
15.88

ind27 Índice de Fenda Salarial

1.55 Ano anterior N/D

ind97 Fenda salarial entre homes e mulleres

23.4 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind26 Índice de Fenda Salarial desagregado por sexo

mulleres
homes

Ano anterior Media ano anterior

1.55

1.12

N/D N/D
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ind58 Os salarios e o resto de remuneracións, son públicos para as
persoas traballadoras?

Ano anterior N/D

ind14 Publicamos na web os datos/resultados da Auditoría Social do
último exercicio

- Publicamos / difundimos tanto para fóra, e as persoas da
entidade.

- Estenderémolo entre a xente da entidade.

- Non o publicamos.

- Non o publicamos porque é o primeiro ano que facemos o
BS / AS.

0 % Ano anterior N/D

ind98 Utiliza a entidade unha linguaxe non sexista e inclusiva?

- Normalmente non

-  Os  documentos  que  utiliza  a  entidade  escríbense  con
linguaxe  inclusiva

-  Utilízase  a  linguaxe  inclusiva  tanto  nos  documentos
escritos  como  na  linguaxe  verbal

100 % Ano anterior N/D
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Sustentabilidade ambiental

ind60 Dispoñedes de prácticas e procedementos para o aforro e a
eficiencia enerxética?

Ano anterior N/D

ind61 Dispoñedes de prácticas e procedementos para o aforro e a
eficiencia no consumo de auga?

Ano anterior N/D

ind62 Contratades todo o servizo eléctrico con empresas provedoras
que xeran o 100% da súa enerxía eléctrica de fontes renovables
certificada con garantía de orixe?

- Si

- Contratamos unha parte, non todo.

- Non

N/D Ano anterior N/D

ind63 Utilizades papel reciclado e/ou con certificación de
explotación forestal sostible de xeito regular e maioritario?

Ano anterior N/D

ind65 Dispoñedes de prácticas formais de xestión de residuos?

Ano anterior N/D

ind59 Dispoñedes dunha política, plan de acción ou sistema de
xestión ambiental?

Ano anterior N/D
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ind106 Lévase un control interno das emisións de CO2?

Ano anterior N/D

ind69 Á hora de adquirir un produto, contémplanse criterios de
consumo responsable?

Ano anterior N/D

ind102 A entidade incorpora, ofrece ou facilita algunha
alternativa/axuda no relacionado co transporte?
(Videoconferencias, teletraballo, facilita compartir coche,
aparcadoiro para as bicicletas etc.)

Ano anterior N/D
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Cooperación e compromiso coa contorna

q50B Nomea as entidades, redes, federacións ou iniciativas de transformación social estables nas que participa a entidade
de forma activa (indicar o nome completo da rede, non o acrónimo)

Rede EuSumo para o fomento da Economía Social
Rede de Economía Social e Alternativa REAS-Galicia
Coop57, S. Coop. Cat.
Fiare Banca ética, S. Coop
Confederación Española de Cooperativas Trabajo Asociado (COCETA)

ind71 A entidade é socia ou clienta de entidades de finanzas éticas e
solidarias?

Ano anterior N/D

q5302 Importe das adquisicións de bens e servizos a
entidades do Mercado Social

6,373.51 €

q5306 Importe das compras de bens e servizos realizadas
a entidades non lucrativas (que NON pertenzan ao
Mercado Social nin a REAS)

739.94 €

ind103 A organización coopera con outras que proporcionan os
mesmos produtos ou servizos

- Compartindo local

- Compartindo coñecemento

- Compartindo xestión

- Compartindo proxectos

- Non coopera

100 % Ano anterior N/D

ind42 Indicador de % de compras a provedores do mercado social
e/ou REAS

4.2 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior

ind72 Indicador de % total das compras de bens e servizos realizadas
a entidades non lucrativas (que non pertencen ao Mercado
Social nin a REAS)

0.5 %
no disponible

Ano anterior

no disponible
Media agregada

campaña anterior
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ind74 A consecuencia da vosa actividade, xerades algún tipo de ben,
servizo ou material (receitas, técnicas e/ou materiais de
traballo, sementes etc.) que poñades a libre disposición do
común e/ou xerades bens creativos ou coñecemento baixo
licencias libres como Creative Commons?

Ano anterior N/D

ind75 Indicar cal é o voso compromiso co Software Libre:
- Non se utiliza software libre

-  Utilízanse  programas  ofimáticos  de  software  libre  de
maneira  regular  e  maioritaria

-  Ademais  de  programas  ofimáticos,  utilízanse
programas  profesionais  de  software  libre  (deseño
gráfico,  xestión contable etc.)  de maneira regular e
maioritaria
-  A  maioría  dos  sistemas  operativos  dos  ordenadores  da
organización  son  de  software  libre

66.67 % Ano anterior N/D
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Calidade do traballo

ind77 Tomades medidas activas e/ou preventivas para a promoción
da saúde no voso centro de traballo?

Ano anterior N/D

ind80 Contémplanse medidas que melloran os permisos establecidos
pola lei en temas de conciliación da vida familiar e laboral?

Ano anterior N/D

ind105 Xéranse espazos de atención emocional e coidado ás persoas
traballadoras en relación coa súa situación na contorna
laboral?

Ano anterior N/D

ind78 A organización dispón dun regulamento ou protocolo interno
que contemple medidas de mellora das condicións laborais
establecidas no convenio de aplicación

Ano anterior N/D
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ind104 Que medidas se aplican para fomentar a formación das persoas
traballadoras?

- Non se contempla a formación das persoas traballadoras

- Adáptanse os horarios para facilitar a formación

-  Inclúense  horas  de  formación  no  horario  laboral  ou
axúdase  a  cubrir  o  custo  da  formación

-  Inclúense  horas  de  formación  no  horario  laboral  e
axúdase  a  cubrir  o  custo  da  formación

100 % Ano anterior N/D
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