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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
DECLARACIÓN CENSAL DE INICIO DE ACTIVIDADE
A declaración censal serve para comunicar todos os datos que debe conter de cada
obrigado tributario no censo de empresarios, profesionais e retenedores.
As persoas ou entidades que desenvolvan ou vaian desenvolver en territorio español
actividades empresariais ou profesionais ou satisfagan rendementos suxeitos a
retención deberán comunicar a través das declaracións censuais a súa alta no censo
de empresarios, profesionais e retenedores, as modicacións que se produzan na súa
situación tributaria, incluíndo a modicación do domicilio scal ou social, e a baixa
no devandito censo.
Onde? Na delegación da Axencia Tributaria correspondente ao domicilio scal no
momento da presentación.
Cando? Con anterioridade ao comezo da actividade.
Como? A través do modelo 036 ou 037.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
ALTA DE AUTÓNOMOS
Considéranse traballadores por conta propia ou autónomos aqueles que realizan de
forma habitual, persoal ou directa unha actividade económica a título lucrativo, sen
suxeición por iso a contrato de traballo e aínda que utilicen o servizo remunerado
doutras persoas. Por tanto, toda persoa que se dea de alta para exercer unha
actividade comercial, industrial ou de servizos, deberá obrigatoriamente inscribirse
no Réxime Especial dos Traballadores Autónomos, mesmo se, ademais, desenvolve
unha actividade por conta allea e está dado de alta no Réxime Xeral.
Onde? Dirección provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou
administración da Tesourería Territorial da Seguridade Social correspondente ao
domicilio do autónomo.
Cando? Nos trinta días naturais seguintes ao comezo da actividade.
Como? A través do modelo TA0521.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DO NOME
Este trámite consiste na obtención dun certicado acreditativo da non existencia
doutra sociedade co mesmo nome da que se pretende constituír.
Onde? Na Sección de Denominacións do Rexistro Mercantil Central (www.rmc.es).
Cando? Antes da formalización da escritura pública. A certicación negativa terá
unha vixencia de tres meses desde a súa expedición.
Como? Presencialmente no RMC, por correo postal ou vía web.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
DENOMINACIÓN SOCIAL E MARCA COMERCIAL
A marca é a que identica no mercado os produtos ou servizos e os diferencia dos que
ofrecen outras empresas. Pola contra, a denominación ou razón social é a que
identica a empresa en todos os aspectos legais e pola que se recoñece como persoa
xurídica.
Procedementos para solicitar o rexistro dunha marca:
Onde? Ante a Ocina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ou nos servizos
correspondentes das CCAA.
Cando? Non existe prazo especíco.
Como? A través do modelo 4101 e tras aboar a taxa correspondente.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
DEPÓSITO BANCARIO DO CAPITAL SOCIAL
Unha parte importante dos tipos societarios máis utilizados (p.e. sociedade anónima e
sociedade limitada) esixe para a súa constitución a xación dun capital mínimo que
necesariamente deberá ser achegado polos seus socios ou partícipes. Este orzamento
deberá ser acreditado no momento da formalización da escritura de constitución ante
o notario.
Con todo, en determinados casos, permítese que os partícipes efectúen as súas
achegas ao capital en especie, é dicir, a través da achega de bens á empresa.
Onde? En calquera entidade bancaria.
Cando? Previamente á formalización da escritura pública de constitución.
Como? Os socios deberán acudir á entidade nanceira coa certicación negativa da
denominación social para abrir a conta a nome da entidade. O banco ou caixa emitirá
un certicado para levar ao notario.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
REDACCIÓN DOS ESTATUTOS
Un dos aspectos máis importantes na creación ou constitución da empresa é a
redacción dos estatutos sociais, xa que serán os que rexan o propio funcionamento
desta, así como as relacións xurídicas internas dos seus partícipes. De conformidade
coa normativa aplicable establécese un contido mínimo. Con todo, poderanse incluír
todos aqueles pactos lícitos e condicións especiais que os socios fundadores da
entidade consideren oportunos e de utilidade para o futuro da sociedade.
Onde? Indiferente.
Cando? Con carácter previo á formalización da escritura pública.
Como? De común acordo entre todos os partícipes e incluíndo o contido obrigatorio.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
FORMALIZACIÓN DA ESCRITURA PÚBLICA
A constitución en escritura pública é obrigatoria, entre outras, para a sociedade
limitada, sociedade anónima, sociedades laborais e sociedade cooperativa. É o acto
polo que todos os socios fundadores proceden á rma ante notario da escritura de
constitución da empresa segundo o proxecto de estatutos sociais previamente
pactados.
Onde? Ante notario.
Cando? Antes de tres meses desde a emisión da certicación negativa do nome.
Como? Concorrendo todos os socios fundadores co seu DNI, a certicación negativa
do nome, os estatutos sociais e a certicación do depósito do capital social.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
LIQUIDACIÓN CIF PROVISIONAL
Ten por obxecto a obtención do CIF como forma de identicación da empresa para os
efectos scais e pode ser solicitado por un representante, apoderado ou calquera dos
partícipes da sociedade. Trátase dun acto, ademais de obrigatorio, imprescindible
para poder empezar a emitir facturas.
Onde? Na delegación da Axencia Estatal Tributaria correspondente ao domicilio scal
da entidade.
Cando? Nos trinta días naturais seguintes á constitución da sociedade.
Como? A través do modelo 036.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
LIQUIDACIÓN DO ITPEAXD
Existe obriga de declarar o "imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos
xurídicos documentados" cando se realizan determinadas operacións societarias
entre as que se atopa a constitución de sociedades.
A norma do imposto establece determinadas exencións que implican a non
tributación por este imposto, pero que non evitan a obriga de presentar declaración.
Para os efectos que nos interesan merece ser destacada a exención relativa á
constitución de sociedades.
Onde? Na ocina liquidadora da Dirección Xeral de Tributos correspondente á
circunscrición na que radique o domicilio scal da entidade.
Cando? Nos trinta días hábiles seguintes á constitución da sociedade.
Como? A través do modelo 600 de autoliquidación.
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módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
INSCRICIÓN NO REXISTRO MERCANTIL
O Rexistro Mercantil é a institución destinada a dar publicidade das situacións
xurídicas mercantís, que, a través da súa inscrición nel, poden ser coñecidas por todos
os interesados. Conre personalidade xurídica á sociedade.
Onde? No Rexistro Mercantil correspondente ao domicilio da sociedade.
Cando? Dentro do mes seguinte ao outorgamento da escritura de constitución.
Como? Levando o orixinal da escritura pública de constitución, co selo xusticativo
de pagar o ITPeAXD e a fotocopia do CIF provisional.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
SOLICITUDE DE CIF DEFINITIVO
Cando se asigne un número de identicación scal provisional, a entidade quedará
obrigada á achega da documentación pendente necesaria para a asignación do NIF
denitivo tan pronto como dispoña de toda ela. Cumprida esta obriga, asignarase o
número de identicación scal denitivo
Onde? Na delegación da Axencia Estatal Tributaria correspondente ao domicilio scal
da entidade.
Cando? Unha vez inscrita a sociedade no Rexistro Mercantil e dentro dos seis meses
desde a obtención do provisional.
Como? A través do modelo 036.
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tem 7: xestió

módul 28
semana 7 | día 4

o imprescindible para lanzarse á piscina

resum
ALTA NO RÉXIME ESPECIAL DE AUTÓNOMOS
Os socios traballadores que constitúan unha sociedade deben darse de alta na
Seguridade Social. Tamén deben darse de alta os socios capitalistas se actúan como
administradores activos da sociedade.
Neste sentido, para os efectos de diferenciar se un socio debe darse de alta no réxime
especial de autónomos ou no réxime xeral da Seguridade Social resulta fundamental
determinal se posúen o que se denomina: o control efectivo da sociedade.
Onde? Dirección provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou
Administración da Tesourería Territorial da Seguridade Social correspondente ao
domicilio do autónomo.
Cando? Dentro dos trinta días naturais seguintes ao comezo da actividade.
Como? A través do modelo TA0521.
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