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Nesta guía encontrarás as distintas formas xurídicas dunha 

empresa, así como os pasos a  seguir dependendo do tipo 

de empresa que queras montar. Tamén podes consultar as 

axudas e puntos de asesoramento. 

 

 

                                         

                                                                                                            

 
 



 

 

FORMAS XURÍDICAS DUNHA EMPRESA 

 Se queres crear a túa propia empresa o primeiro que tes que facer é elixir a 

forma xurídica: 

 Empresario Individual ou Persoa Física ou autónomo: o colectivo 

autónomo está formado por aquelas persoas físicas que realizan de forma 

habitual, persoal e directa, por conta propia e fóra do ámbito de creación e 

organización doutras persoas unha actividade económica ou profesional a 

título lucrativo, contando ou non con traballadores ao seu cargo. 

 Sociedade ou persoa xurídica: pode tratarse dunha ou máis persoas que 

comparten riscos, decisión e resultados económicos. A responsabilidade 

dependerá do tipo de forma xurídica elixida. Existen diversas opcións: 

‐ Sociedade Limitada 

‐ Sociedade Anónima 

‐ Sociedade Laboral 

‐ Sociedade Limitada Nova Empresa 

‐ Sociedade Cooperativa 

‐ Sociedade Civil 

‐ Comunidade de Bens 

A continuación numéranse os trámites a seguir segundo a forma xurídica 

elixida, así como o organismo nos que se realicen.  
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EMPRESARIO INDIVIDUAL OU AUTÓNOMO 

 

 

1. Facenda 

‐ Declaración censal (IVE) 

‐ Alta no imposto de actividades económicas 

2. Seguridade Social 

‐ Afiliación e alta no réxime de autónomo 

‐ Solicitude do número de patronal 

‐ Afiliación e alta de traballadores 

3. Instituto Nacional de Emprego (INEM) 

‐ Comunicación de contratación no INEM 

4. Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Comunicación de apertura do centro de traballo 

5. Inspección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Solicitude do libro de visitas 

6. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de titularidade 

‐ Cambio de actividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

 

SOCIEDADE LIMITADA OU SOCIEDADE ANÓNIMA 

 

1. Constitución de empresa 

‐ Certificado negativo do nome no Rexistro Mercantil Xeral 

‐ Elaboración dos estatutos e escritura de constitución ante notario 

‐ Liquidación do imposto de tramitación patrimoniais na Dirección Xeral 

de Tributos 

‐ Inscrición no rexistro mercal no Rexistro Mercantil Provincial 

2. Facenda 

‐ Solicitude do código de identificación fiscal 

‐ Alta no imposto sobre actividades económicas 

‐ Declaración censal 

3. Seguridade Social 

‐ Afiliación e alta no réxime de autónomo, réxime xeral e réxime xeral 

de asimilado 

‐ Solicitude do número de patronal 

‐ Afiliación e alta de traballadores 

4. Instituto Nacional de Emprego (INEM) 

‐ Comunicación de contratación no INEM 

5. Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Comunicación de apertura do centro de traballo 

6. Inspección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Solicitude do libro de visitas 

7. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de titularidade 

‐ Cambio de actividade 
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SOCIEDADE CIVIL E DUNHA COMUNIDADE DE BENS 

 

1. Constitución da empresa 

‐ Contrato privado ou público entre as partes 

‐ Liquidación do imposto de tramitación patrimoniais na Dirección Xeral 

de Tributos 

2. Facenda 

‐ Solicitude do código de identificación fiscal (CIF) 

‐ Alta no imposto sobre actividades económicas (IAE) 

‐ Declaración censal (IVE) 

3. Seguridade Social 

‐ Afiliación e alta no réxime de autónomos 

‐ Solicitude do número de patronal 

‐ Afiliación e alta de traballadores 

4. Instituto Nacional de Emprego (INEM) 

‐ Comunicación de contratación no INEM 

5. Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Comunicación de apertura do centro de traballo 

6. Inspección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Solicitude do libro de visitas 

7. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de actividade 

‐ Cambio de titularidade 
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SOCIEDADE LABORAL 

 

1. Constitución da empresa 

‐ Certificado negativo do nome no Rexistro Mercantil Central 

‐ Elaboración dos estatutos e escrituras de constitución ante notario 

‐ Liquidación do imposto de tramitación patrimoniais na Dirección Xeral 

de Tributos 

‐ Inscrición no rexistro de sociedade laborais 

‐ Inscrición no rexistro mercantil no Rexistro Mercantil Provincial 

2. Facenda 

‐ Solicitude do código de identificación fiscal 

‐ Alta no imposto sobre actividades económicas 

‐ Declaración censal  

3. Seguridade Social 

‐ Afiliación e alta no réxime de autónomo, réxime xeral e réxime xeral 

asimilado 

‐ Solicitude do número de patronal 

‐ Afiliación e alta de traballadores 

4. Instituto Nacional de Emprego (INEM) 

‐ Comunicación de contratación no INEM 

5. Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Comunicación de apertura do centro de traballo 

6. Inspección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Solicitude do libro de visitas 

7. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de titularidade 

‐ Cambio de actividade 
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SOCIEDADE COOPERATIVA 

 

1. Constitución da empresa 

‐ Certificado negativo do nome no Rexistro Mercantil Central 

‐ Elaboración dos estatutos e escritura de constitución ante notario 

‐ Inscrición no rexistro de cooperativa 

‐ Liquidación do imposto de tramitacións patrimoniais no Rexistro 

Mercantil Provincial 

2. Facenda 

‐ Solicitude do código de identificación fiscal 

‐ Alta no imposto sobre actividades económicas 

‐ Declaración censal 

3. Seguridade Social 

‐ Afiliación e alta no réxime de autónomos, réxime xeral e réxime xeral 

asimilado 

‐ Solicitude do número de patronal 

‐ Afiliación e alta de traballadores 

4. Instituto Nacional de Emprego (INEM) 

‐ Comunicación de contratación do INEM 

5. Dirección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Comunicación de apertura do centro 

6. Inspección Provincial de Traballo, Seguridade Social e Asuntos Sociais 

‐ Solicitude do libro de visita 

7. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de titularidade 

‐ Cambio de actividade 
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SOCIEDADE LIMITADA NOVA EMPRESA 

 

1. Constitución da empresa 

‐ Cobertura do documento único electrónico 

‐ Reserva de denominación social 

‐ Outorgamento da escritura de constitución 

‐ Solicitude do código de identificación fiscal (CIF) provisional 

‐ Liquidación de impostos patrimoniais e actos xurídicos documentados 

na Dirección Xeral de Tributos 

‐ Inscrición no rexistro mercantil no Rexistro Mercantil Provincial 

2. Seguridade Social 

‐ Expedición da escritura inscrita 

‐ Solicitude do CIF definitivo 

3. Concello 

‐ Licenza de actividades e instalacións 

‐ Licenza de obras 

‐ Cambio de titularidade 

‐ Cambio de actividade 
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PUNTOS DE ASESORAMIENTO 

 

 Existen diversas entidades e organismos, públicos o privados, que ofrecen 

atención aos emprendedores en relación ao asesoramento e/ou consulta. 

 

-A Nivel Europeo 

 http://europa.eu/index_es.htm: a Unión Europea ofrece apoio á 

creación de empresas por parte das administracións estatais, autonómicas e 

locais. 

 

-A Nivel Estatal 

 CEOE: páxina de Confederación Española de Organizacións Empresariais, 

contén información de todo tipo relativa ao mundo empresarial. 

 CEPYME: páxina de Confederación Española da Pequena e Mediana 

Empresa. 

 Axencia Tributaria: informa sobre lexislación fiscal, modelos necesarios, 

consultas, etc. 

 www.ipyme.org/: difusión de información, apoio financeiro á posta en 

marcha da empresa, instrumentos para a consolidación e a 

internacionalización e o estudo da actividade emprendedora en España. 

 www.ico.es: entidade pública empresarial que fomenta a través das súas 

liñas de financiamento, a creación e consolidación de empresas. 

 www.cdti.es: promove a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico das 

empresas. 

 www.redtrabaja.es: fomenta o emprego, e para iso dispón dun conxunto 

de programas deseñados para incentivar a creación de empresas. 

 www.enisa.es: a súa actividade céntrase na busca e utilización de 

instrumentos financeiros de apoio ás PEME. 

 Instituto de Crédito Oficial (ICO): este organismo regula unha liña 

específica de axudas para pemes. 

 www.ventanillaempresarial.org: Ventanilla Única Empresarial (VUE), 

proporciona información sobre trámites, lexislación e todo o referente á 

posta en marcha dunha empresa. Tamén inclúe un apuntamento sobre o 

proxecto de lei para a creación da Sociedade Nova Empresa. 
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-A Nivel Autonómico 

 Programa ASIME (Asesoramento Integral a Mulleres 

Emprendedoras): unión de profesionais e traballadores autónomos de 

Galicia.  

 www.autonomosgalicia.org : xestionan as convocatorias de cursos, 

consultas e expóñense os materiais e recursos vinculados co servizo de 

apoio ao autónomo. 

 www.fega.net : Federación de Empresarios de Galicia. 

 www.ceg.es : Confederación de Empresarios de Galicia. 

 www.bicgalicia.org: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia. 

 www.igape.es: Instituto Galego de Promoción Económica. 

 www.xesgalicia.org: sociedade xestora de entidades de capital de risco. 

 www.exportgalicia.com/es: recompila os servizos de apoio á 

internacionalización. 

 www.cooperativasdegalicia.com: información sobre axudas e 

subvencións do Consello Galego de Cooperativas.  

 http://agader.xunta.es: Axencia Galego de Desenvolvemento Rural 

xestiona diferentes programas de interese para emprendedores e 

empresarios como o programa LEADER e Banco de Terras.  

 www.accioncosteira.es: axuda aos proxectos que fomenten a 

sostenibilidade social, económica e ambiental das zonas costeiras.  

 www.fegaxe.com: Federación Galega de Novos Empresarios, está formada 

por varias Asociacións de Jóvenes Empresarios (AJE). 

 www.redementores.com : o mentoring é o proceso mediante o cal un 

membro dunha empresa con máis experiencia (o mentor/a) ensina, 

aconsella e guía a outra persoa (o mentorizado/a) no desenvolvemento e 

xestión da súa empresa investindo niso coñecementos e tempo. 

 Programa “Sae ao mercado”: ten como obxectivo acompañar as Pemes 

de recente creación na súa etapa de saída ao mercado para lograr a súa 

consolidación. 
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-A Nivel Local 

 Punto de asesoramento e inicio de tramitación (PAIT): Podes 

consultar nas seguintes oficinas territoriais do IGAPE: 

‐ A Coruña: Plaza Luis Seoane s/n 2º EDIF AMD C.P. 15005, Tfno.: 981 

182 239 

‐ Lugo: Edificio da Xunta de Galicia, Ronda da Muralla, 70, C.P. 27071, 

Tfno.: 982 294 032 

‐ Pontevedra: C/Fernández Ladreda 43, 5º, C.P. 36003, Tfno.: 986 805 

305 

‐ Ourense: Avda. Habana 79, 5º C.P.: 32004, Tfno.: 988 687 289 

 As Deputacións Provinciais teñen entre outros, o obxectivo de promover 

políticas, programas e accións de apoio ao tecido empresarial. As páxinas 

web das distintas deputacións provinciais son: 

-A Coruña: www.dicoruna.es  

-Lugo: www.deputacionlugo.org 

-Pontevedra: www.depontevedra.es  

-Ourense: www.depourense.es  

 Os concellos prestan, a través dos seus departamentos de promoción 

económica, servizos dirixidos a dar apoio ao tecido produtivo e ofrecen 

servizos directos de asesoramento ás persoas emprendedoras, empresarios, 

autónomos e demandantes de emprego.  

Programa COPIE (Comunidade de prácticas sobre creación de empresas 

inclusivas): formada por unha rede de Estados Membros da Unión Europea, de 

rexións e outros actores. Entre outras accións elaborouse o manual práctico para 

asesores en emprendemento e creación de empresas. 
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AXUDAS E FORMAS DE FINANCIACIÓN 

Axudas para mulleres emprendedoras: O Programa de Apoio Empresarial ás 

Mulleres (PAEM) apoia ás mulleres emprendedoras na iniciativa en calquera fase do 

proxecto, tanto no inicio como na posta en marcha e consolidación. 

www.cesgar.es: Sociedades de Garantía Recíproca, entidades financeiras sen 

ánimo de lucro procuradas para as PEMES e autónomos.  

www.ascri.org: Asociación Española de Entidades de Capital Risco, son entidades 

financeiras cuxo obxectivo consiste na toma de participación temporal no capital de 

empresas non financeiras e de natureza non inmobiliaria.  

Resolución de 3 de decembro de 2012 pola que se convocan as axudas aos 

proxectos de investimentos empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional. 

IGAPE. Instituto Galego de Promoción Económica. Axudas para a creación de 

empresas. www.igape.org  

 

http://www.cesgar.es/
http://app.igape.es/.axudas/lista.asp?cons=IGAP&ant=true
http://app.igape.es/.axudas/lista.asp?cons=IGAP&ant=true
http://www.igape.org/

