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Prólogo
Á GUÍA DE EMPRENDEMENTO TIC PARA O INICIO DE ACTIVIDADES
Ao longo da historia, “o emprendedor” foi unha figura sobre a que apenas se puxo atención como motor da innovación, a creación de riqueza e a xeración de emprego. A partir de
mediados dos noventa, comeza a xogar un papel relevante no futuro inmediato en canto á
reactivación da economía e dos mercados laborais. No actual contexto de crise económica,
o impulso de políticas públicas que fomenten esta modalidade de desenvolvemento empresarial son fundamentais e deben estar sustentadas nun coñecemento claro e profundo do
emprendedor e do emprendemento así como da previsión do impacto que pode supoñer o
seu impulso.
Ao mesmo tempo, dada a capacidade das “TIC” como xeradoras de crecemento económico e emprego, e tendo en conta a compoñente innovadora que as caracteriza, preséntanse
como un importante foco de oportunidades de negocio, susceptibles de ser explotadas por
enxeñeiros de toda clase, tanto con experiencia profesional como recén titulados que queiran iniciarse no mundo empresarial.
No afán de combinar estas dúas variables, a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) definiu a través da Axenda Dixital 2014.gal, unha liña de impulso ao sector da
economía do coñecemento, que fai especial fincapé na creación de emprendedores creativos que poñan en marcha e consoliden empresas de base tecnolóxica. Non obstante, para
a consecución deste obxectivo é necesario facer fronte á falta de cultura emprendedora e
ao medo ao fracaso e concentrar a oferta de apoio ao emprendedor, que se atopa dispersa.
Entre as actuacións a desenvolver, a Amtega vén de asinar un convenio de colaboración co
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica de Informática de Galicia (CPETIG) que contempla a
realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías
da información en Galicia. En particular, este acordo recolle accións específicas orientadas a
formar e ofrecer ferramentas, como a presente guía, que axuden aos profesionais á hora de
pór en marcha a súa idea de negocio.
O noso agradecemento ao CPETIG, aliado tecnolóxico nesta iniciativa, e ao Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), como colaborador, pola súa labor de formación, asesoramento e titoría constante aos emprendedores e emprendedoras na transformación de
ideas en proxectos de empresa. A participación do IGAPE nesta iniciativa, busca pór en valor
a multitude de servizos que presta esta institución no eido do emprendemento, e constitúe
como outra mostra da súa incesante labor de apoio ao crecemento económico de Galicia.
Para que Galicia sexa unha terra de emprendedores, na que as novas empresas tecnolóxicas poidan nacer, crecer e consolidarse para competir nun mercado mundial é preciso apoiar
ás persoas que queiran comezar no mundo empresarial con todos os recursos dispoñibles.
Esta guía ten como obxectivo satisfacer as necesidades formativas e de asesoramento para
todos aqueles que desexen pór en marcha a súa idea de negocio.
Yolanda García Ulla
Directora da Área de Sociedade Dixital
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia - Amtega
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INTRODUCIÓN
Como dirían os vellos do lugar: “O camiño para a creación dunha empresa é retorcido”, dando a entender que ”hai que
endereitalo”.
Probablemente, no inicio, atopámonos cunha idea ou oportunidade nova, ou simplemente algo que víamos que non
funcionaba ben, algo que deberíase trocar noutra cousa máis sinxela e que non levase tanto tempo e esforzo desenvolvela.
Ou tal vez foi a necesidade de ter capacidade para xerar ingresos, descubrila independencia económica ou volver a ela, o que
nos levou a buscala idea de negocio coa que nos sentimos máis a gusto.
Pasamos tamén por momentos de reflexión: realmente quero emprender? realmente quero traballar por conta allea?
teño claro o que cada un deses aspectos quere dicir? onde sinto que atoparei a miña tranquilidade económica e realización
persoal? gustaríame facelo eu so? Sería mellor contar coa experiencia, saber e implicación doutros compañeiros? Podería
atopalos e incorporalos o proxecto? onde podo seguir avanzando na miña idea? ….
Superadas esas primeiras etapas, cheo de ilusións, comezamos a analizala viabilidade da idea de negocio, a ila madurando
e o mesmo tempo, elaborando o Plan de Empresa dun xeito profundo, coa mirada no futuro e, a vez, no inmediato.
Descubrindo o entorno, súas ameazas e oportunidades; tamén as fortalezas e debilidades do que estabamos a crear, para, a
continuación sinalar as metas a acadar, os obxectivos e as estratexias, tácticas, alianzas e colaboracións, persoas para integrar
no noso equipo e recursos, materiais e intanxibles que imos precisar para sacar a diante o proxecto e facelo medrar.
Esta Guía de emprendemento arranca neste punto do camiño, xa sabemos que queremos montar a nosa empresa. Agora
toca decidilo tipo de empresa que mellor encaixa coas nosas necesidades e o noso perfil de risco. Qué tipo de empresa crear?
Qué esixencias legais debo ter en conta?
Trátase de coñece-los principais requisitos legais, trámites e outros aspectos básicos que garantan o inicio da actividade:
• Elección da forma xurídica da empresa
• Os trámites e outras obrigas para o inicio da actividade
• Aspectos básicos de contabilidade e finanzas

FORMAS XURÍDICAS DUNHA EMPRESA
As diferentes formas xurídicas que nos podemos atopar son as que enumeramos a continuación:
• Empresario individual, cando a persoa física leva a cabo unha actividade empresarial, agraria, profesional ou artística.
• Comunidade de bens ou sociedades civís: Sen personalidade xurídica propia, son asociacións de varias persoas
físicas que se unen para levar a cabo unha actividade.
• Cooperativas: Con personalidade xurídica, asociación de persoas que se organizan para traballar organizando unha
empresa de propiedade e xestión conxunta, e que teñen como obxeto mellorar a situación dos seus membros e da sua
comunidade.
• Sociedade anónima. (S.A.) é aquela sociedade mercantil no que o capital social está repartido en títulos ou accións e
os socios da sociedade teñen unha porcentaxe dos mesmos. A responsabilidade dos socios ou accionistas queda limitada
ao que aportan.
• Sociedade de responsabilidade limitada. É unha sociedade mercantil na que o capital social está dividido en
cuotas sociais de distinto ou igual valor chamadas participacións sociais e na que a responsabilidade dos socios se circunscribe exclusivamente o capital aportado por cada un.
• Sociedade colectiva. Trátase dunha sociedade externa, que actúa e responde frente a terceiros como unha persoa
diferente á dos socios, que realiza actividades mercantís ou civís baixo unha razón social unificada, e que a diferenza da
sociedade de responsabilidade limitada ou anónima os socios responden ilimitadamente das débedas que non se cubran
co capital social.
• Sociedades comanditarias. En este tipo de sociedades poden existir socios con responsabilidade limitada e socios
con responsabilidad ilimitada
• Entidades sin fins de lucro: fundacións, ONG, Asociacións.

Formas xurídicas
dunha empresa

Sen personalidade

Con personalidade

xurídica

Comunidade
de bens

Sociedades
civís

Empresario

xurídica

Forma
asociada

Forma individual
persoa física

Profesional

Artista/
Deportista

Agricultor
Gandeiro

 Neste esquema non están as sociedades profesionais, reguladas na Lei 2/2007
do 15 de Marzo, non son unha nova forma societaria, se non unha especialización
en función do seu obxeto social, poden adoptar calquera forma societaria.
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Sosiedades
cooperativas

Soc. Limitada
(S.L.)

Sosiedades
mercantís

Soc. Lim.
Laboral (S.L.L.)

Soc. Anónima
(S.A.)

Outras

Sociedades sen personalidade xurídica ou non mercantís
As formas xurídicas de Comunidade de bens, Sociedades civís e o Empresario individual, non teñen personalidade xurídica propia, xa que a personalidade da empresa correspóndelle o titular ou titulares da mesma exercendo a actividade de
forma persoal.
A súa posta en marcha leva menos trámites, menos tempo e menos custos poñelas en marcha. Sen embargo, o titular
ou titulares do negocio, responden con seu patrimonio persoal presente e futuro das débedas e responsabilidades en que
se poda incorrer no desenvolvemento do negocio. Incluso se o empresario estivese casado en réxime de gananciais poderíanse ver afectados os bens do cónxuxe
Teñen a particularidade que non precisan xustificar un mínimo de capital investido na empresa para inicialas súas actividades.
Forma xurídica

Capital mínimo

Nº mínimo de socios

Responsabilidade

Empresario individual

Non hai mínimo legal

Un

Ilimitada, responde coa totalidade do
seu patrimonio

Comunidade de Bens

Non hai mínimo

Dous

Ilimitada

Sociedade Civil

Non hai mínimo

Dous

Ilimitada

Sociedades con personalidade xurídica ou mercantís
Precisan dun mínimo de capital investido na empresa
O seu nome debe ser aprobado polo Rexistro Mercantil Central
A responsabilidade dos socios limitase as súas aportacións.
Forma xurídica

Capital mínimo

Nº mínimo de socios

Responsabilidade

Sociedade Limitada

3.000,00 €

Un

Limitada a cantidade de capital
aportado

Sociedade Limitada Nova
Empresa

Mín.3.000,00 €
Máx. 120.000,00 €

Mín. Un
Máx. Cinco

Limitada

Sociedade Anónima

60.000’00 €

Un

Limitada

Sociedade Limitada LABORAL

3.000,00 €

Tres

Limitada

Sociedade Cooperativa

O sinalado nos Estatutos

Tres

Limitada

TRÁMITES PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
O empresario individual ou autónomo
Empresarios individuais ou profesionais son aquelas persoas físicas que pola súa conta e risco levan a cabo unha actividade profesional ou empresarial de produción de bens ou prestación de servizos, vulgarmente sos os chamados Autónomos,
o que é un erro xa que o Autónomo e un réxime da seguridade social (Réxime Espacial de Traballadores Autónomos ou por
conta propia -RETA-), hai empresarios que non son autónomos e autónomos que non son empresarios.

Inicio da actividade como empresario
1. Para iniciala actividade o empresario ou profesional, coma persoa física, ten que darse de ALTA na AEAT presentando
un dos modelos 036 ou modelo 037 (este último é un modelo simplificado que na meirande parte das veces será
suficiente). Trátase da declaración censual e rexistro do comezo da actividade no censo da Axencia Tributaria. Con esta
declaración censual indicarase:
• A actividade que se levará a cabo (mediante o Epígrafe do IAE)
• Os locais afectos á actividade
• A nosa elección do réxime tributario de aplicación o IRPF e IVA

2. Unha vez realizado o trámite anterior, e se o empresario realiza a actividade dun xeito habitual, hai que darse de ALTA
na SEGURIDADE SOCIAL, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou por conta propia –RETA-. Tamén deberán
darse de alta neste réxime os familiares que conviven co empresario e vaian traballar con el.

EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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3. Se a actividade se desenvolve nun local, este deberá ter a correspondente Licenza Municipal de Alta ou Apertura de Actividade concedida polo Concello correspondente, onde se fose o caso, debese solicitar tamén a Licenza de Obras para
a adaptación do Local as ordenanzas municipais. As Obras de adaptación poden ser de carácter menor (pintar, reparar
instalacións existentes e pequenas reformas) ou de carácter maior: neste caso haberá que presentar un Proxecto Técnico
redactado por profesionais técnicos: arquitectos ou enxeñeiros; onde ademais de amosar os aspectos técnicos informará
ao Concello do presuposto económico para a súa execución e servirá de base para o pago das Taxas correspondentes.
4. Cando o profesional ou empresario, teña previsto incorporar traballadores ao seu cargo, deberá dar a Alta do Centro
de Traballo no organismo competente da comunidade autónoma (Consellería de Traballo ou Delegacións da mesma)
e solicitar unha conta de cotización ou número de afiliación ao Réxime Xeral da Seguridade Social, para de seguido,
dar a Alta do Persoal no réxime xeral de traballadores por conta allea.

A actividade xa se podería iniciar sen esquecer certas OBRIGAS
A actividade do profesional ou empresario está sometida ao Código de Comercio, e responde, segundo o mesmo, das
súas actividades, con todo o seu patrimonio (bens actuais e futuros). Tamén estaría afectado o patrimonio (presente e futuro) do cónxuxe nos casos en que estivesen casados en réxime de gananciais.

I. Obrigas tributarias
Dous son os principais Impostos a ter en conta:
• O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE); e
• O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

A. Imposto sobre Valor Engadido IVE
Salvo certas actividades exentas (como sería o caso da Formación Regrada ou prestación de servizos médicos, entre outras) na meirande parte delas, o empresario individual esta suxeito o IVE.
Na aplicación deste imposto polos empresarios ou profesionais temos que distinguir que:
• No caso das ventas ou prestacións de servizos, teñen que repercutir os seus clientes as cotas de IVE que
correspondan en función da tipoloxía desas ventas ou servizos, ca obriga de ingresalas no Tesouro.
• No caso das adquisición, soportan cotas que teñen dereito a deducir nas súas liquidacións periódicas,
salvo cando fagan unha actividade pola que non repercutan IVE.
En cada liquidación mensual ou trimestral de IVE declararase o IVE repercutido os clientes, restando deste
o IVE soportado nas adquisicións de produtos ou servizos. Dita liquidación, por diferenzas, pode ser positiva
(máis IVE repercutido que soportado) ou negativa (menos IVE repercutido que soportado).
• Se o resultado é positivo terase que facer o ingreso na Axencia Tributaria.
• Se é negativo e se declara trimestralmente, dito resultado negativo quedará a compensar para as liquidacións seguintes, coa particularidade de que se o final do exercicio, na última liquidación a presentar o
resultado seguise sendo negativo, o empresario ou profesional pode optar por solicitar a devolución ou
ben compensar o saldo negativo nas liquidacións do seguinte exercicio.
ÆÆ No caso de presentar liquidacións mensuais e, de ser o resultado negativo a AEAT devolverá o importe
resultante. Do mesmo xeito se fose positiva a liquidación o empresario estará obrigado a facer o ingreso a favor da Axencia Tributaria.
As liquidacións mensuais só se poderán presentar se o empresario o solicita no momento da Alta Censual (mod.036/037) ou con posterioridade, no mes de novembro, con efectos para o seguinte exercicio.
As liquidacións a presentar están en función das distintas Modalidades de IVE:
a) Réxime Xeral: Obriga a presentar liquidacións trimestrais (ou mensuais) no Modelo 303, e unha declaración informativa anual no Modelo 390.
b) Réxime Simplificado: As liquidacións son trimestrais no Modelo 311 e unha declaración anual no Modelo 390. Este
réxime aplicarase sempre e cando o empresario tribute por IRPF en módulos e, ademais, non sexa comerciante minorista porque neste caso está suxeito o “recargo de equivalencia”.
c) Réxime do Recargo de Equivalencia. Neste caso o empresario non ten que presentar liquidacións de IVE porque está
obrigado a pagar un IVE máis un recargo adicional nas súas adquisicións dos produtos que logo vende (este recargo
non o soporta na adquisicións de outras subministracións ou gastos que non sexan os produtos que logo vende). E
obrigado para todos aqueles comerciantes (persoas físicas, e dicir, non sociedades con personalidade xurídica propia)
minoristas.
d) Réxime Agrario e outros. Obrigado para determinados colectivos de empresarios.

B. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas IRPF
Os rendementos (ingresos menos gastos) obtidos polo empresario ou profesional tributan incluíndose na base do
IRPF do titular da actividade, no apartado de Rendementos de Actividades Económicas.
No momento de presentala Alta Censual de Actividade (mod.036/037), hai que escoller entre dous réximes alternativos
para declarar os rendementos da Actividade:
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• Réxime de estimación Directa. Ten dúas modalidades: Normal ou Simplificada. Os rendementos calcúlanse en función dos ingresos e gastos da actividade económica desenvolvida. Hai obriga de presentación trimestral dun pago
fraccionado que ascende o 20% do beneficio acumulado utilizando o Modelo 130. Anualmente é obrigatorio a presentación da Declaración da Renda (IRPF).
• Réxime de estimación obxectiva por Módulos. Os rendementos determínanse en función de diferentes criterios
establecidos como son: o persoal que traballa na actividade, a superficie do local, o consumo de enerxía, etc.
Estase obrigado a presentar liquidacións trimestrais no Modelo 131, ingresando como pago a conta un 2%, 3% ou 4%
do rendemento neto segundo a actividade desenvolvida.
O mesmo tempo, certos empresarios teñen a obriga de practicar nas facturas que emiten unha retención do 1%
O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) impón tamén a empresarios e profesionais a obriga de facer RETENCIÓNS a conta deste imposto, a certos colectivos como traballadores propios, profesionais contratados, arrendadores, etc.
As Retencións practicadas a ditos colectivos, débense ingresar trimestralmente usando o Modelo 111 para retencións
de traballadores e profesionais; e o Modelo 115 para retención aos arrendadores. Anualmente, tamén se presentará un
resumo anual no Modelo 190 onde se identificarán os nomes e direccións das persoas perceptoras das rendas (nóminas,
alugueres, honorarios profesionais, etc.)

II. Obrigas contables
Os empresarios que desenvolven Actividades Empresariais, teñen a obriga de levar Libros de Rexistro:
• Libro rexistro de Ventas e Ingresos
• Libro rexistro de Compras e Gastos
• Libro rexistro de Bens de Investimentos
Os empresarios que desenvolven Actividades Profesionais (arquitectos, avogados, enxeñeiros, economistas, etc.), ademais dos mencionados teñen que levar tamén o Libro Rexistro de Provisións de Fondos e suplidos.
Estes Libros non se legalizan (nin na AEAT, nin no Rexistro Mercantil) pero é obrigado conservalos durante 6 anos. Naqueles casos en que estamos dotando amortización de Bens Inmobles débense conservar ata 5 anos despois da última
dotación de amortización feita.
Tamén se deben conservar os documentos xustificativos do rexistro feito en cada un dos libros (facturas emitidas, facturas recibidas, extractos bancarios, tíckets de caixa, etc.)
Os empresarios que liquidan o IVE e o IRPF por módulos non teñen a obriga de levar os mencionados Libros Rexistro,
agás o Libro de Bens de Investimentos se fai Dotacións de Amortizacións.
Tamén haberá que ter en conta que aquelas actividades que calculan os Rendementos da Actividade en función do
volume de operacións (coma é o caso das actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais) deben levar e conservar o Libro Rexistro de Ventas ou Ingresos.
No caso de empresarios e profesionais que tributan polo IVE no réxime xeral, deberán levar os libros rexistro mencionados detallando neles a Base Impoñible do Imposto, o Tipo ou porcentaxe aplicado e a cota de IVE soportada ou repercutida.

TRÁMITES PARA O INICIO DA ACTIVIDADE (continuación)
O empresario a través de Sociedades con personalidade xurídica propia
Como xa dixemos, as sociedades mercantís, son entidades con personalidade xurídica propia,e dicir, os actos
que desenvolven (comprar, vender, contratar, etc.) afectan en exclusividade á sociedade non aos socios, por elo
teñen a obriga de inscribirse en rexistros públicos: Rexistro Mercantil e, tamén en rexistros especiais como por
exemplo o de Sociedades Limitadas Laborais, ou os Rexistros dos Colexios profesionais no caso de Sociedades
Limitadas Profesionais.
Poden exercer todas as actividades empresariais e comerciais con suxeición as normas do Código de Comercio e as fixadas por Lei para cada tipo de sociedades.

Inicio da actividade como sociedade con personalidade xurídica propia (SL, SA,
SLL, SAL, etc.)
1. Para iniciala actividade no caso dunha sociedade con personalidade xurídica propia, o primeiro paso e obter
a Certificación Negativa de Denominación Social a solicitar no Rexistro Mercantil Central (www.rmc.es)
2. Se e o caso (non é obrigatorio se non optativo, pero nalgúns casos é moi conveniente) pódese obter de
contado un CIF PROVISIONAL solicitando o mesmo na AEAT (mod.036/037) xunto co Certificado Negativo
arriba mencionado e unha Declaración de intencións de crear a sociedade feita polos socios ou accionistas
fundadores. Este CIF Provisional nos permitirá deducir todos os gastos de constitución
3. Outorgamento o escritura pública de Constitución de sociedade.
O notario pediralle aos socios ou accionistas que lle aporten:
• Certificado Negativo de denominación de sociedade
• Certificado das achegas monetarias depositadas a nome da “sociedade en constitución” emitido pola entidade bancaria no momento de abrila conta e ingresalos cartos a nome da sociedade a constituír. (3.000 €
mínimo no caso de SL e o 25% de 60.000€ no caso de Sociedades Anónimas)
• Relación dos bens (incluso escrituras de propiedade de fincas rústicas ou urbanas de aportarse) que se
aportan á Sociedade no momento da constitución xunto cun informe pericial valorativo se a sociedade a
constituír e unha SA.
EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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• Estatutos Sociais ou pactos estatutarios elaborados polos socios ou accionistas na que figurará o domicilio social, o
obxecto social (aconsellase que sexa amplo incluíndo todas as actividades que se van realizar máis a que previsiblemente se realicen nun futuro inmediato pois ter unha actividade incorporada no obxecto social non implica ter que
dala de Alta na Declaración Censual (mod.036/037)). De non ter os Estatutos elaborados a Notaría nos pode propoñer
e aconsellar uns axeitados as preferencias dos fundadores e cumprindo os requisitos legais vixentes.
• Datos adicionais a aportar a Notaría serán a identificación completa dos fundadores, porcentaxes de participación,
relación dos Administradores ou do Órgano de Goberno, etc.
4. De non contar coa Tarxeta do CIF PROVISIONAL por non pedilo segundo o punto 2 comentado, este é o momento de
pedilo. Cun custo adicional podemos pedirlle á Notaría que faga xa a notificación da solicitude á AEAT e contar con el
cando vaiamos a recoller a Escritura de Constitución. Trátase dun documento imprescindible para os seguintes trámites.
5. Presentar a escritura de Constitución no Rexistro Mercantil. Aquí nos pedirán primeiro que Liquidemos o Imposto de
Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITPeAXD) no que as achegas feitas en concepto de Capital Social da sociedade neste momento están suxeitos pero exentos (non haberá que pagar ningunha cantidade polo
ITPeAXD agás do impreso de Liquidación: modelo 600). O Rexistro Mercantil e Oficina Liquidadora do ITPeAXD e o
mesmo tempo nos inscribirá a nosa escritura no Rexistro Mercantil pedíndonos para elo un deposito en efectivo para os
custos de inscrición e de publicación no Boletín Oficial dos Rexistros Mercantís BORME.
6. Inscrición en Rexistros Especiais. Segundo a actividade a desenvolver pola sociedade, pode ser necesaria a Alta noutros
rexistros (As sociedades laborais teñen que inscribirse no Rexistro de Cooperativas ou de Sociedades Laborais da Consellería de Traballo e as Sociedades Profesionais teñen que inscribirse nos Rexistros ao efecto existentes nos Colexios dos
respectivos Profesionais –Lei 2/2007 do 15 de Marzo. Neste caso os Colexios Profesionais tamén pedirán que a sociedade
profesional teña contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil).
7. Acudir ao Rexistro da Propiedade no caso de que se aportaran bens inmobles (fincas rústicas ou urbanas) para liquidar
no Modelo 600 e inscribir as propiedades a nome da sociedade.
8. Chegado este punto, a empresa ten que facer na AEAT a Declaración Censual (mod.036/037) para obter o CIF DEFINITIVO e indicar a actividade a realizar (seleccionar o epígrafe ou epígrafes do IAE das actividades que van dar comezo),
o local ou locais industriais, administrativos ou comerciais que utilizaremos e a elección do réxime tributario aplicable
a efectos do IVE e doutros tributos IRPF, Imposto de Sociedades –IS- que lle fose de aplicación.
Con esta declaración censual indicarase:
• A actividade que se levará a cabo (mediante o Epígrafe do IAE)
• Os locais afectos á actividade
• A nosa elección do réxime tributario de aplicación o IS, IRPF e IVA

No caso do IAE destacar que as sociedades están exentas do pago do IAE durante os dous primeiros anos da actividade
da empresa. O resto dos anos estarán exentos se a súa facturación en cada unha das actividades que realice non supera
o millón de euros, polo que mentres non superen esta cifra, as empresas, non terán que darse de alta na matrícula do
IAE no modelo 840.
9. Unha vez realizado o trámite anterior, os membros do Órgano de Goberno da sociedade (Consello de Administración,
Administradores e algúns socios traballadores, segundo certos requisitos esixidos por lei, que de seguido comentamos) teñen a obriga de darse de ALTA na SEGURIDADE SOCIAL no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou
por conta propia RETA.
Resúmense no seguinte cadro os supostos de encadramento dos socios fundadores nos distintos réximes da Seguridade Social:
Supostos

Encadramento

1. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión con 1. Réxime Especial de Traballadores Autónomos RETA (non admite proparticipación no capital social ≥ 50%
ba en contra do control efectivo da sociedade)
2. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión con
2. Réxime Especial de Traballadores Autónomos
participación no capital social ≥ 33,33%
3. Socios traballadores CON ou SEN funcións de dirección e xestión, con cónxuxe e familiares cos que convivan ata o 2º grao 3. Réxime Especial de Traballadores Autónomos
con participación sumada de todos eles, no capital social ≥ 50%
4. Socios traballadores CON funcións de dirección e xestión, CON
4. Réxime Especial de Traballadores Autónomos
participación no capital social ≥ 25%
5. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión, con
participación no capital social < 25%

5. Réxime Xeral con todas as prestacións recoñecidas a traballadores
por conta allea (salvo que se probe control efectivo por estes socios
traballadores)

6. Traballadores non socios con funcións de dirección e xestión

6. Réxime Xeral sen dereito a prestacións por desemprego e FOGASA

7. Socios traballadores sen funcións de dirección e xerencia, con 7. Réxime Xeral da Seguridade Social (salvo que se probe control efectiparticipación no capital social < 33,33 %
vo por estes socios traballadores)
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10. Se a actividade se desenvolve nun local (nave industrial, oficina, establecemento comercial, etc), este deberá ter a correspondente Licenza Municipal de Alta ou Apertura de Actividade concedida polo Concello correspondente, onde
se fose o caso, debese solicitar tamén a Licenza de Obras para a adaptación do Local as ordenanzas municipais. As
obras de adaptación poden ser de carácter menor (pintar, reparar instalacións existentes e pequenas reformas) ou de
carácter maior: neste caso haberá que presentar un Proxecto Técnico redactado por profesionais técnicos: arquitectos
ou enxeñeiros; onde ademais de amosar os aspectos técnicos informará ao Concello do presuposto económico para a
súa execución e servirá de base para o pago das Taxas correspondentes.
Ademais os locais de uso nunha actividade industrial esixe que inscriban en Rexistros Industriais da Consellería de
Economía e Industria ou nas súas Delegacións provinciais.
11. Cando o profesional ou empresario, teña previsto incorporar traballadores ao seu cargo, deberá dar a Alta do Centro
de Traballo no organismo competente da comunidade autónoma (Consellería de Traballo ou Delegacións da mesma) e
solicitar unha conta de cotización ou número de afiliación o Réxime Xeral da Seguridade Social mediante o impreso
TA 6, para de seguido, dar a Alta do Persoal no réxime xeral de traballadores por conta allea. O prazo para a comunicación do centro de traballo é dun mes dende a primeira contratación.
12. Libro de Visitas da Inspección de Traballo cando a sociedade teña traballadores por conta allea dados de alta na empresa.

A actividade xa se podería iniciar sen esquecer certas OBRIGAS
As Sociedades Limitadas e Anónimas teñen un réxime xurídico determinado polo Código de Comercio e polas leis mercantís propias:
ÆÆ Sociedade de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anónima regúlanse no Real Decreto Lexislativo 1/2012 de 2
de xullo polo que se aproba o texto refundido da lei de sociedades de capital
As semellanzas e diferenzas entre ambas nos axudará a coñecelas súas características fundamentais:
-- Semellanzas entre a SL e a SA
• Plena personalidade xurídica distinta da dos socios ou accionistas.
• Separación entre o patrimonio da sociedade e o dos socios.
• Limitación da responsabilidade dos socios ou accionistas que só responden co aportado á sociedade, a
non ser que presten avais persoais adquirindo entón responsabilidade persoal como avalistas. Se fosen
administradores teñen as responsabilidades derivadas da súa actuación.
• A sociedade pode realizar todo tipo de operacións comerciais, financeiras, patrimoniais…. Incluso cos
seus propios socios.
• O órgano de goberno da sociedade pode ser: Administrador único, administradores solidarios, mancomunados ou Consello de Administración.
-- Diferenzas entre a SL e a SA
• O Capital Social debe estar formado por unhas achegas monetarias ou non monetarias (bens ou dereitos aportados) por unhas cantidades mínimas.
3.000,00 € é o Capital Social mínimo dunha SL
60.000,000 € é o Capital Social mínimo dunha SA
Ámbalas dúas poden ser Unipersoais
• Nunha SL os socios poden ter obrigas ou prestacións persoais, como o traballar na sociedade; asistir a
xuntas, ocupar cargos de administración, etc.; Nas SA esta posibilidade e moi restrinxida.
• A duración do cargo de Administrador pode estar limitado na SL pero na SA non.
• Nas SL os administradores están sometidos a non concorrencia ca sociedade, salvo expresa autorización
que require a aprobación por maioría.
• A transmisión das accións na SA só pode estar restrinxida si son nominativas, e a devandita restrición
afecta ao dereito preferente. Nas SL as limitacións poden ser moito maiores, podendo restrinxir o acceso
ás participacións só ao ámbito familiar
• A celebración da Xunta de Accionistas nas SA é necesariamente presencial e solemne. Nas SL pode haber convocatoria directa por escrito,e tamén pode haber toma de decisións sen necesidade de Xunta
presencial
• En termos xerais a SL adáptase mellor á empresa familiar ou de profesionais, ou de poucos socios. A SA
está pensada para sociedades con numerosos accionistas, sen vinculación entre si, ou en sociedades nas
que participen de forma decisiva outras sociedades ou persoas físicas ou xurídicas non residentes, etc.

I. Obrigas tributarias
Tres son os principais Impostos a ter en conta:
• O Imposto de Sociedades (IS)
• O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE); e
• O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

A. Imposto de Sociedades
Trátase dun imposto que grava a renda das sociedades e entidades xurídicas con personalidade propia.
EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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O período impositivo normalmente coincide cun ano natural inda que non ten porque coincidir con el, sempre que
non supere os 12 meses.
A renda gravada son os rendementos (ventas e ingresos) e incrementos de patrimonio (plusvalías), obtidos unha vez
deducidos os gastos precisos para a obtención de ditos ingresos.
As empresas de reducida dimensión (Cifra de Negocios< 5Millóns de € e con cadro de persoal <25 traballadores mantendo ou creando emprego) teñen dous tipos impositivos:
• Para os primeiros 120.202,41 € (se a empresa creouse no 2011, 2012 ou 2013 ata os primeiros 300.000 €) de beneficios tributan o 20%
• Para beneficios superiores a dita cantidade tributan o 25%
Ademais, as sociedades creadas a partir do 01.01.2013 e que cumpran certos requisitos expostos no Real Decreto-Lei
4/2013 os tipos impositivos serán do 15% (onde outras tributan o 20%) e do 20% (onde outras tributan o 25%)
O tipo de gravame oscila entre o 15% e o 35%

B. Imposto sobre Valor Engadido IVE
As sociedades, salvo que a súa actividade estea exenta, están sometidas a este tributo, con declaracións mensuais ou
trimestrais. Algunhas actividades están suxeitas a un réxime especial (Axencias de viaxes, venda de bens usados, etc.).
Salvo certas actividades exentas (como sería o caso da formación regrada ou prestación de servizos médicos, entre
outras) na meirande parte delas, as sociedades están suxeitas o IVE.
Na aplicación deste imposto as sociedades teñen que ter en conta que:
• No caso das ventas ou prestacións de servizos, teñen que repercutir os seus clientes as cotas de IVE que
correspondan en función da tipoloxía desas ventas ou servizos, ca obriga de ingresalas no Tesouro.
• No caso das adquisición, soportan cotas que teñen dereito a deducir nas súas liquidacións periódicas,
salvo cando fagan unha actividade pola que non repercutan IVE.
En cada liquidación mensual ou trimestral de IVE declararase o IVE repercutido aos clientes, restando
deste o IVE soportado nas adquisicións de produtos ou servizos. Dita liquidación, por diferenzas, pode
ser positiva (máis IVE repercutido que soportado) ou negativa (menos IVE repercutido que soportado).
• Se o resultado é positivo terase que facer o ingreso na Axencia Tributaria
• Se é negativo e se declara trimestralmente, dito resultado negativo quedará a compensar para as liquidacións seguintes, coa particularidade de que se ao final do exercicio, na última liquidación a presentar o
resultado seguise sendo negativo, o empresario ou profesional pode optar por solicitar a devolución ou
ben compensar o saldo negativo nas liquidacións do seguinte exercicio.
ÆÆ No caso de presentar liquidacións mensuais e, de ser o resultado negativo a AEAT devolverá o importe resultante do mesmo xeito se fose positiva a liquidación o empresario estará obrigado a facer
o ingreso a favor da Axencia Tributaria.
As liquidacións mensuais só se poderán presentar se o empresario o solicita no momento da Alta
Censual (mod.036/037) ou con posterioridade, no mes de novembro, con efectos para o seguinte
exercicio.
As liquidacións a presentar están en función das distintas Modalidades de IVE:
• Réxime Xeral: Obriga a presentar liquidacións trimestrais (ou mensuais) no Modelo 303, e unha declaración informativa anual no Modelo 390.
• Réxime de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección: As liquidacións son
trimestrais no Modelo 303 e unha declaración anual no Modelo 390.
• Réxime das Axencias de Viaxe este caso está suxeito o “recargo de equivalencia”.

C. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas IRPF
Os socios ou accionistas, só tributan no IRPF cando a sociedade lles aboe dividendos por reparto de beneficios, tamén
terán que integrar no seu IRPF retribucións que perciban polo seu traballo ou outras rendas (intereses de cartos prestados polos socios ou accionistas ás sociedades).
O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) impón tamén ás sociedades a obriga de facer RETENCIÓNS a conta
deste imposto, a certos colectivos: traballadores propios, profesionais contratados, arrendadores, etc.
As retencións practicadas a ditos colectivos, débense ingresar trimestralmente usando o Modelo 111 para retencións
de traballadores e profesionais; e o Modelo 115 para retención aos arrendadores. Anualmente, tamén se presentará un
resumo anual no Modelo 190 onde se identificarán os nomes e direccións das persoas perceptoras das rendas (nóminas,
alugueres, honorarios profesionais, etc.)

II. Outras Obrigas: contables, fiscais, laborais
As obrigas contables as sociedades veñen impostas polo Código de Comercio, o Plan Xeral Contable e, determinados,
Plans Sectoriais.
En xeral, todas as sociedades deben levar os seguintes libros:
• Libro DIARIO
• Libro de BALANCES e INVENTARIOS
• Libro de ACTAS
• Libro REXISTRO DE SOCIOS nas SL, e Libro de ACCIÓNS NOMINATIVAS nas SA
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Estes Libros teñen que legalizarse no Rexistro Mercantil, ben de forma previa á súa utilización (Libro de Actas e de Rexistro de Socios) ou ben en listados encadernados, dentro dos catro meses seguintes ao peche do exercicio (Libro diario, inventario e balances). Ademais destes libros a sociedade debe levar, os libros que esixen as normas tributarias do IVE: Libros
rexistro de Facturas Emitidas, de Facturas Recibidas e de Bens de Investimentos.
As sociedades teñen a obriga de conservalos durante 6 anos. Naqueles casos en que estamos dotando amortización de
Bens Inmobles os Libros de Bens de Investimentos débense conservar ata 5 anos despois da última dotación de amortización feita.
Tamén se deben conservar os documentos xustificativos do rexistro feito en cada un dos libros (facturas emitidas e recibidas, extractos bancarios, tíckets de caixa, etc.)
As sociedades que podan presentar CONTAS ANUAIS ABREVIADAS non estarán obrigadas a ser obxecto de auditoría
externa.
Poden presentar BALANCE, Estado de CAMBIOS DO PATRIMONIO NETO e MEMORA ANUAL ABREVIADA aquelas
sociedades que durante dous exercicios consecutivos reúnan, na data de peche de cada un deles, dúas das tres
circunstancias seguintes:
• Total das partidas de ACTIVO < 2.850.000 €
• Importe total neto da Cifra de Negocio anual < 5.700.000 €
• Número medio de traballadores empregados durante o exercicio ≤ 50
Ademais, tamén poderán presentar CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA cando se cumpran dúas das circunstancias seguintes:
• Total das partidas de ACTIVO < 11.400.000 €
• Importe total neto da Cifra de Negocio anual < 22.800.000 €
• Número medio de traballadores empregados durante o exercicio ≤ 250
Toda sociedade ou empresario individual, inscrito no Rexistro Mercantil debe presentar anualmente no Rexistro Mercantil as CONTAS ANUAIS que quedan depositadas no mesmo con constancia legal e para consulta de calquera persoa que o
solicite.
A presentación das Contas Anuais faise dentro dos trinta días posteriores a celebración da Xunta Xeral na que se aproben
as contas do exercicio.

OUTRAS OBRIGAS E TRÁMITES NO INICIO DA ACTIVIDADE
O plan de Prevención de Riscos Laborais
Aquelas empresas sen asalariados ao seu cargo legalmente non teñen a obriga de ter contratado un Servizo
de Prevención Alleo, pero si que se aconsella que “as empresas que contraten ou subcontraten con outras a
realización de obras ou servizos correspondentes á propia actividade de aquela, e que se desenvolvan nos
seus centros de traballo, deberán vixiar o cumprimento de ditos contratistas e subcontratistas da Normativa de
Prevención de Riscos Laborais”
Isto quere dicir que, a pesar de que legalmente de cara a unha inspección non se ten a obriga de ter contratado o servizo de prevención alleo, a empresa que nos contrate para realizar unha obra, está no seu dereito
de solicitarnos a “Avaliación do posto de traballo e dos posibles riscos deste”. E, ao mesmo tempo, cando nós
contratemos a outras empresas (persoas físicas ou sociedades) para levar a cabo unha obra, debemos esixirlles
que nos presenten a súa “Avaliación do posto de traballo e dos posibles riscos deste”.
Aquelas empresas (persoas físicas ou sociedades) con asalariados ao seu cargo, sempre teñen que desenvolver un Plan de Prevención que contemple o cumprimento das seguintes obrigas, ben asumindo o propio empresario individual ou a sociedade a actividade preventiva; ou mediante delegación, contratando un servizo
de prevención alleo, coa finalidade de:
• Organizar a prevención
• Avaliar os riscos laborais
• Planificar a actividade preventiva
• Adoptar as medidas de emerxencia
• Formar e informar aos traballadores
• Garantir a seguridade dos equipos de traballo
• Proporcionar os equipos de protección individual EPI’s e colectiva.
• Ofrecer a vixilancia da saúde.

A Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
A LOPD establece as obrigas que os responsables dos ficheiros e os encargados dos tratamentos, tanto de organismos
públicos como privados, deben cumprir para garantir o dereito á protección dos datos de carácter persoal.
A empresa debe designar un responsable dos ficheiros que conteñen datos de carácter persoal (persoal da empresa,
clientes, provedores, etc.). Sobre este responsable recaen as principais obrigas establecidas pola LOPD e correspóndelle
velar polo cumprimento da Lei dentro da súa organización.
O responsable debe:
• Notificar os ficheiros ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos para que se proceda a súa inscrición
• Asegurarse de que os datos sexan axeitados e veraces, obtidos lícita e lexitimamente e tratados de modo proporcional
á finalidade para a que foron recadados.

EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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•
•
•
•
•

Garantir o cumprimento dos deberes de segredo e seguridade
nformar aos titulares dos datos persoais na recollida destes
Obter o consentimento para o tratamento dos datos persoais
Facilitar e garantir o exercicio dos dereitos de oposición ao tratamento, acceso, rectificación e cancelación
Asegurar que nas súas relacións con terceiros que lle presten servizos, que comporten o acceso a datos persoais, cumpran o disposto na LOPD
• Cumprir, cando proceda, co disposto na lexislación sectorial que lle sexa de aplicación

A Colexiación
A colexiación constitúe un fito importante para todas aquelas persoas que desexan implicarse na mellora da profesión e da súa carreira profesional.
Aínda que en proceso actual de revisión, existen Decretos lexislativos que regulan as distintas profesións e o seu exercicio. Así por exemplo, a denominación profesional de “Economista” ou “avogado”, etc.
está legalmente reservada para aqueles que ostentando a titulación correspondente estén incorporados
ó Colexio profesional correspondente.
Ademais, a Ley 2/2007 de Sociedades Profesionais regula a práctica do exercicio profesional a través
dunha sociedade e obriga os colexiados que exercen unha actividade en común a constituirse como sociedades profesionais e ós colexios profesionais a constituir os seus propios Rexistros.
No caso da Enxeñaría Técnica Informática tanto se es titulado nunha enxeñaría técnica en informática,
diplomatura informática, coma se tes un título estranxeiro equivalente debidamente homologado, podes
solicitar xa a túa colexiación e formar parte do CPETIG.

O Seguro de Responsabilidade Civil
Todo profesional, con independencia dos servizos que este a prestar, está exposto a que seu traballo e
asesoramento non acade as expectativas dos seus clientes ou que dea lugar a erros, omisións ou danos e,
en consecuencia, lle leve a sufrir reclamacións de terceiros.
Os seguros de responsabilidade civil aportan coberturas ante os riscos de incumprimentos de obrigacións ou deberes, erros ou omisións, actos neglixentes, declaracións inexactas o incertas, incumprimentos
do deber de confidencialidade que supoñan perdas económicas ou prexuízos derivados de danos materiais ou persoais causados a terceiros.
Por todo o exposto se aconsella contar cunha póliza de Seguro de Responsabilidade Civil aínda que na
meirande parte das ocasións non sexa un requisito obrigatorio para exercer unha actividade.

ASPECTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE E FINANZAS NO INICIO DA ACTIVIDADE
Escoitase a miúdo que a contabilidade é como a anatomía na medicina: o dominio no coñecemento da materia “non
cura”, pero a súa ignorancia pode “matar”.
O obxectivo da contabilidade é dispor de información do PATRIMONIO da empresa e dos RESULTADOS que é capaz de
obter no desenvolvemento das súas actividades.
Coa contabilidade tratamos de recoller, clasificar e presentar os feitos económicos que desenvolve a empresa en unidades económicas coa finalidade de obter información de fiar sobre a situación económica e financeira da empresa, e dicir,
de saber onde obten os recursos a empresa, onde os inviste e os resultados que acada. Información fundamental para a
toma de decisións dos responsables da empresa e de terceiros que teñen relación con ela (clientes, entidades financeiras,
organismos públicos, inversores, etc.)
Nun sistema de información contable teremos, sempre (polo menos) dous tipos de INFORMES: un recollerá información
sobre o Patrimonio: O BALANCE e, o outro, sobre os Resultados obtidos: a CONTA DE PÉRDAS E GANANCIAS.
No BALANCE distinguiremos dúas grandes masas patrimoniais:
Bens e Dereitos que teñen un valor económico e que se recollerá na masa patrimonial denominada ACTIVO e que nos
informará de onde ten investido a empresa os recursos que consigue. Así por exemplo, pode investir os recursos en:
Activos fixos ou non correntes: Patentes, Aplicacións informáticas, Terreos, Construcións, Maquinaria, Elementos
de Transporte, Accións doutra sociedade, etc.; e en Activos de circulante ou correntes: existencias de mercadorías,
de materias primas, contas por cobrar a clientes, saldos de efectivo en contas bancarias, etc.
Obrigacións con terceiros derivadas de conseguir os recursos financeiros necesarios para investir nos activos antes
mencionados, e que se recollerá no chamado PASIVO do informe do Balance, dalgún xeito, nos din de onde conseguímolos cartos que temos empregados nas distintas partidas de activo que mencionamos. Nesta gran masa patrimonial
atoparemos tres grandes bloques:
O Patrimonio Neto formado principalmente polo Capital posto polos socios ou accionistas, e os beneficios obtidos en exercicios pasados que non se repartiron en forma de dividendos.
O Pasivo Non Corrente ou Esixible a Longo Prazo que recollerá todas aquelas débedas da empresa con terceiros
e que non teñen que ser pagadas nos seguintes 12 meses contados a partir da data do Balance; e por último
O Pasivo Corrente ou Esixible a Curto Prazo que nos informará daquelas débedas da empresa con terceiros que
teñen que se pagar nos inmediatos 12 meses.
Para poder contar con esta información que nos da resposta as cuestións:
Onde inviste ou APLICA a empresa o diñeiro? (ACTIVO)
Cal é o ORIXE ou de onde sacou a empresa o diñeiro co que estou obrigado? (PASIVO)
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A contabilidade emprega a técnica da “partida dobre”: cada feito económico será rexistrado dúas veces, unha recollerá a
ORIXE dos recursos financeiros, e outra recollerá a APLICACIÓN, materialización ou destino deses recursos. Por esta razón,
sempre atoparemos nun Balance un EQUILIBRIO Cuantitativo: ACTIVO = PASIVO

Neto Patrimonial
Activo Non Corrente
Esixible longo prazo

Activo Corrente
ACTIVO

Esixible C/prazo
PASIVO

Empezaremos a falar de EQUILIBRIO Financeiro cando ACTIVO CORRENTE > ESIXIBLE a C/Prazo
E dicir cando unha parte do investido no Activo Corrente, mais todo o investido non Activo non corrente, e financiado
con recursos que teñen seu orixe no Neto Patrimonial e en Esixible a Longo Prazo.
No seguinte cadro se amosan as masas patrimoniais dun BALANCE
ACTIVO

PASIVO

2010
INMOVILIZADO

Inmov. INTANXIBLE

2010
F. PROPIOS

387.068,77
1.060,24

37.276,54

CAPITAL

3.010,00

RESERVAS

6.616,70

I+D, Conces. Patentes,...

0,00

RESULTADO

1.453,84

Fondo Comercio

0,00

Axustes x cambio de valor

Aplica. Informáticas
Outro inmov. intanxible
- Amortiz. Acumulada

1.073,06
-12,82
385.608,53

Terreos e construcc.

308.832,44

Inmov. en curso e anticip.
- Amortiz. Acumulada

0

77.986,98

Esixible a LP

245.000,00

Esix. CP

475.330,83

0
Financiación CP con EF

0,00

Financiación CP x Outro Acreed.

447.042,21

Financiación CP Grpo e Asociad.

0,00

0,00

Outros Acreedores CP

Terreos e construcc.

0,00

F. P. Acreedora

- Provisións x (-) valor

0,00

Proveedores

Inv. Empr. Grupo e Asoc.

0,00

Instrum. patrim. créditos,...

0,00
400,00

Instrum. patrim. créditos,...

400,00

- Amortiz. Acumulado

0,00

ACTIVOS x Imp. Diferido

0,00

CIRCULANTE

370.538,60

CLIENTES

Total Pasivo €

14.380,06
1.486,47
12.422,09
757.607,37

0,00

Inv. FINANCEIRAS L/P

EXISTENCIAS

0,00

-1.210,89

Invers. INMOBILIARIAS

- Provisións x (-) valor

26.196,00

0,00

Inmov. MATERIAL
Inst. técn. e outro imovil. mat.

SUB. Donac. e Legados recibidos

0,00

8.339,76
84.671,63

- Prov. Insolvenc.
DEBEDORES varios
F. P. Debedora
Inversións C/P Grupo e Asoc.
Inversións Financeiras C/P
Periodificacións a C/P
DISPOÑIBLE
Total Activo €

0,00
-165,76
151.570,45
0,00
800,00
0,00
125.322,52
757.607,37
EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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Vemos que o Total Activo = 757.607,37 = Total Pasivo. Se aprecia que existe Equilibrio Cuantitativo
Agora ben, NON se aprecia Equilibrio Financeiro:
Activo Circulante = 370.538,60 < Esixible Curto Prazo=475.330,83
O que nos ven dicir e que, de non poñer remedio a esta situación, todo o que a empresa pode realizar (vender existencias, cobrar aos clientes, cobrar ás Administracións mais os cartos dispoñibles), non chegará para pagar o que a empresa
debe a curto prazo.
O arranque da empresa debe evitar incorrer en situacións semellantes, para elo a Planificación Financeira, o coñecemento dos Ingresos e Custos, o comportamento destes últimos como custos fixos ou variables, as decisión de onde imos
investir e de onde sacaremos o diñeiro, son elementos clave a ter en conta.
Existirá Equilibrio Financeiro cando exista unha correspondencia entre a natureza dos recursos financeiros e a natureza
dos investimentos nos que destinamos os recursos obtidos. (Aqueles recursos que estou obrigado a devolver a longo
prazo –Patrimonio Neto e Esixible a Longo Prazo- os emprego en investimentos fixos e en parte dos investimentos do
circulante)
Ademais do BALANCE a contabilidade tamén nos aporta outro informe básico: a CONTA DE PÉRDAS E GANANCIAS
Esta información tamén nos da resposta as cuestións:
Onde APLICA ou destina a empresa o diñeiro? (GASTOS)
Cal é o ORIXE ou de onde sacou a empresa o diñeiro? (INGRESOS por ventas)
A Conta de Perdas e Ganancias, recolle dun xeito ordenado as partidas de Gastos e Ingresos.
Ademais desta información será conveniente identificar os Custos Variables e Fixos:
• CUSTOS VARIABLES: son aqueles que varían proporcionalmente a variación dos Ingresos, e dicir, cando aumentan
os ingresos medran os custos variables e cando baixan os ingresos, tamén baixan estes custos.
• CUSTOS FIXOS: son aqueles custos independentes do nivel de Ingresos ou da Actividade da empresa.
A súa identificación e posta en relación cos Ingresos que espero conseguir e Marxe que me van proporcionar estes,
nos vai permitir coñecer o Umbral de Rendibilidade do negocio.
• PUNTO MORTO, PUNTO DE EQUILIBRIO OU UMBRAL DE RENDIBILIDADE: defínese como o número mínimo de vendas que unha empresa debe ter para que o seu beneficio sexa cero, neste punto a empresa cubre todos os seus
custos, por enriba del obtense beneficio; e dicir, o Punto Morto acádase cando os Ingresos cobren os Custos

Custos Fixos

Punto de Equilibrio =

Marxe de Contribución (Ingresos Totais - Custos V. Totais)

Beneficios

Ventas

Perdas

Custos fixos
Punto de equilibrio

Adiantarse, anticiparse, ter unha visión a longo prazo “dos números” que meu negocio vai ter, de onde proceden
e onde os vou colocar, supón unha reflexión en busca dunha necesaria viabilidade. Debemos ter unha visión o mais
aproximada posible de canto se conta vender, do prezo de cada unidade vendida, dos custos de poñer á disposición
do cliente ese produto ou servizo, dos investimentos necesarios en que imos incorrer, dos cartos que imos precisar, de
onde os imos sacar (de socios, de préstamos, dos provedores, das ventas, etc.)
A rede (Internet) nos aporta moitos recursos útiles, como:
Por exemplo www.bicgalicia.org, onde podemos descargar o Programa para elaborar o Plan económico.
Tamén hai unha chea de institucións dispostas a axudar ó emprendedor a profundar neste tipo de cuestións esenciais:
• Colexios profesionais
• Asociacións de empresarios
• Concellos
• Cámaras de Comercio
• IGAPE, etc.
As previsións, unha vez iniciadas as actividades da empresa, debémolas ir contrastando coa realidade para atopar
as desviacións significativas e comezar a poñer en marcha as medidas correctoras que nos leven de novo a senda dos
obxectivos perseguidos.
Para rematar consideramos importante mencionar algúns produtos existentes no mercado para o financiamento
da empresa:
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Capital e préstamos participativos
Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:
Onde atopalos

Sitios de referencia

Fondos de FFF –friends, family and foolsFondos de Capital Risco
Fondos de Business Angels

www.business-angel.es/directorio-redes-de-businessangels-de-espantildea.html
www.aeban.es
www.xesgalicia.org

Fondos Crowdfunding
(achega de pequenas cantidades a cambio de certas
recompensas)

www.lanzanos.es
www.verkami.com
www.indiegogo.com
www.thecrowdangel.com
www.seedquick.com

Axudas e subvencións
Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:
Onde atopalos

Sitios de referencia

Institucións públicas e privadas

www.igape.es
Base de Axudas
www.ipyme.org
www.cdti.es
www.seedquick.com

Préstamos a longo prazo
Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:
Onde atopalos

Sitios de referencia

Ministerio de Industria
Minist.de Economía e Facenda (ICO)

www.enisa.es
www.ico.es
ENTIDADES FINANCIERAS e SGR
En Galicia AFIGAL ou SOGARPO
www.seedquick.com

Productos a curto prazo
Para destinar exclusivamente á parte do Circulante:
Liñas de DESCONTO COMERCIAL: tratase de poder anticipar os dereitos de cobro que temos das facturas emitidas aos
nosos clientes e documentados en contratos de domiciliación bancaria, letras de cambio ou obrigas de pagamento. As
entidades financeiras nos poden conceder anticipos para que a empresa non teña que agardar o vencemento e cobro
do cliente. O risco de non pagamento o soporta a empresa pois no caso de que o cliente non pague o recibo, obriga
de pagamento ou letra de cambio, a entidade financeira nos cargará en conta o importe da devolución máis os gastos
derivados da mesma.
POLIZAS DE CRÉDITO: tratase de poder dispoñer dun crédito ata unha cantidade máxima para cubrir desfases temporais e por curto espazo de tempo entre os cobros e pagos onde os pagos serán para destinar a circulante: pago de
nóminas, seguros sociais, compras de mercadorías, subministracións, etc.
FACTORING: tratase de “ceder o dereito de cobro de determinados clientes” a entidades financeiras. Esixe a existencia
dun estrito soporte documental das ventas do cliente factorizado: Oferta elaborada e aceptada polo cliente, contrato,
albará, factura, obriga de pagamento, etc.; ao mesmo tempo, o noso cliente debe ofrecer unha gran solvencia á entidade financeira que estivera disposta a facelo factoring, e dicir, anticiparnos ao importe cedido, asumindo o risco de
cobro.
RENTING / LEASING. Tratase de distintas modalidades de aluguer de bens por tempo determinado que unha vez
finalizado pode darlle ao inquilino mediante unha opción de compra a posibilidade de facerse coa propiedade do ben.
Mentres o Leasing é un aluguer estritamente financeiro (a cota de aluguer componse do custo deste mais intereses)
o renting incorpora tamén custos por servizos adicionais a prestar no aluguer como mantemento, póliza de seguros,
atención 24 horas, substitución, etc.
CONFIRMING. E unha liña negociada cunha entidade financeira para que unha vez a empresa confirme (recoñeza) á
entidade financeira a existencia dunha débeda cun provedor, a entidade lle poda anticipar o importe da débeda ó provedor confirmado se é que este así o desexa. Hai ocasións en que os provedores non teñen capacidade para financiar
as súas ventas polo que poder dispoñer dunha liña que lle proporciona o seu cliente axuda a fidelizalo e conseguir
vantaxes en prezos.
AVAIS TÉCNICOS. En ocasión convén contar con avais que garantan aos nosos clientes a nosa capacidade técnica para
facerlle, subministrarlle ou prestarlle os produtos ou servizos acordados.
índiasda
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