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5º.- TRÁMITES PARA A CONSTITUCIÓN DA EMPRESA 
 
Para a constitución da empresa é necesario realizar unha serie de trámites 
administrativos e legais. Aínda que existen xestións comúns a tódalas 
sociedades, algúns trámites variarán dependendo da forma xurídica que vai 
revestir o futuro negocio. 
 
Os trámites podémolos clasificar da seguinte forma: 
 

� Trámites comúns a tódalas formas ante distintos organismos: licencia 
de apertura, licencia de obras, inscrición da empresa na seguridade 
social… 

� Trámites específicos para cada forma xurídica: certificación 
negativa do nome, outorgamento da escritura pública… 

� Outros trámites segundo a actividade: permisos, autorizacións, 
rexistros especiais… 

 
Trámites Comúns 
 

ADOPCIÓN DA PERSONALIDADE XURÍDICA 

Os primeiros trámites que deben realizar as empresas mercantís son relativos á 
obtención da personalidade. Son os seguintes: 
 
- Ante o Concello: 
 
LICENZA DE APERTURA DO LOCAL 
 
Está obrigada a solicitar la licencia de apertura do establecemento calquera 
persoa física ou xurídica que desexe iniciar una actividade mercantil ou 
industrial. Consiste nunha certificación de que o mesmo reúne as condicións 
axeitadas á actividade a realizar. 
 
Existen dous tipos de licencia: unha para actividades inocuas e outras para 
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas. A autorización tarda 
varios meses en tramitarse, se ben sole permitirse o exercicio da actividade 
desde a presentación da solicitude con toda a documentación requirida. 
 
Será obrigatoria cando o/a empresario/a vaia realizar a súa actividade nun 
local de negocio. Non terán que solicitala as/os profesionais liberais, agás 
cando utilicen aparatos ruidosos. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 
� Documentación: modelo oficial. 
� Lugar: Rexistro Xeral do Concello, Rúa Presidente Salvador Allende 

nº 4, Santiago de Compostela. 
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LICENZA DE OBRAS MENORES 
 
Será obrigatoria cando se efectúen obras de acondicionamento no local 
afecto á actividade. Tramítase conxuntamente coa  licencia de apertura. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade 
� Documentación: modelo oficial . 
� Lugar: Rexistro Xeral do Concello, Rúa Presidente Salvador Allende 

nº 4, Santiago de Compostela. 
 

(*) Para o caso de ter que acometer obras de construcción dunha nave ou 
doutro inmoble de grandes dimensións, deberá solicitar licencia de obras 
maiores. 
 
ALTA NO IMPOSTO DE BENS INMOBLES (I.B.I.) 
Grava a titularidade de bens inmobles de natureza rústica e urbana sitos no 
Concello de Santiago de Compostela. 
 

� Documentación: modelo oficial, escritura de compravenda, último 
recibo se existe e fotocopia do DNI ou  NIF. 

� Lugar: Servicio de Xestión, Recadación e Inspección, Rúa Galeras 
núm. 5, Santiago de Compostela. 

 
 
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (I.C.I.O.) 
 
Págase no caso de efectuar obras de acondicionamento nos locais afectos á 
actividade. 
 

� Prazo: unha vez concedida a licencia de obras. 
� Documentación: modelo oficial, carta de pago (2% do orzamento) 

e DOCA (taxa por expedición de documentos administrativos). 
� Lugar: Servicio de Xestión, Recadación e Inspección, Rúa Galeras, 

núm. 5, Santiago de Compostela. 
 
 
TAXAS POR RECOLLIDA DE LIXO 
 
Para o caso de que o local no que se vai a desempeñar a actividade estea 
sito nun edificio de nova construcción, deberá darse de alta no recibo da 
auga e recollida de lixo na correspondente empresa subministradora. 
No caso de que a actividade se vaia a desenvolver nun local que xa estea 
dado de alta, simplemente se comunicará o cambio de titularidade. 
 

� Lugar:  Aquagest, Rúa do Vilar, núm. 15 e 18, Santiago de 
Compostela. 
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- Ante a Tesorería Xeral da Seguridade Social: 
 
ALTA NO RÉXIME ESPECIAL DE AUTÓNOMOS 
 

� Empresaria/o Individual, está obrigado a darse de alta no réxime 
especial de autónomos con independencia de se ten ou non 
traballadores/as. 

 
� Sociedades Civís, sempre que desempeñen actividade daranse de alta 
neste réxime. 

 
� Sociedades Limitada e Anónima, estarán obrigatoriamente incluídos 
as/os traballadoras/es que teñan o control efectivo da sociedade, 
tanto se exercen funcións directivas ou de xerencia como calquera 
outra actividade. 

 
Existe control efectivo nos seguintes casos: 

 
Cando se posúa alomenos a metade do capital social. Tamén se 
entenderá que o/a traballador/a ten o control efectivo, salvo proba do 
contrario, cando: 

 
� 50 % do capital estea distribuído entre socios/as cos que conviva e 
ós que lle una un vínculo conxugal ou de parentesco por 
consanguinidade, afinidade ou adopción ata o 2º grado. 

 
� A súa participación no capital social sexa igual ou superior á terceira 
parte do mesmo. 

 
� A súa participación no capital social sexa igual ou superior á cuarta 
parte do mesmo se ten atribuídas funcións de dirección e xerencia 
na sociedade. 

 
� Sociedades Laborais, as/os socias/os traballadoras/es daranse de alta 
neste réxime cando a súa porcentaxe no capital social xunto coa do 
seu cónxuxe e parentes ata o 2º grado cos que conviva, alcance polo 
menos o 50 %, salvo que  para o control efectivo da sociedade se 
requira a participación de persoas alleas aos vínculos familiares. 

 
� Cooperativas de traballo asociado os/as socios/as daranse de alta 
como autónomos cando opten por este réxime nos seus estatutos. 

 

� Prazo: 30 días naturais seguintes ó inicio da actividade. 

� Documentación: 
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a) Empresario/a individual: modelo TA.0521/A, fotocopia 
do DNI do/a empresario/a, fotocopia da alta no IAE e esixencia de 
estar colexiado no caso das/os profesionais. 

b) Sociedades civís: modelo TA0521/6. Sociedades 
mercantís e laborais: TA 0521/5. En ambos casos, fotocopia do DNI, 
da alta no IAE e da escritura de constitución ou documento 
privado segundo corresponda. 

c) Cooperativa de Traballo Asociado: modelo TA 0521/4, 
CIF da empresa, fotocopia do  DNI dos/as socios/as, da alta no 
IAE, e da escritura de constitución. 

� Lugar: Tesourería Xeral da Seguridade Social, Rúa San Pedro de 
Mezonzo, núm. 17, Santiago de Compostela. 

 
INSCRICIÓN DA EMPRESA NA SEGURIDADE SOCIAL 
 
Cando o/a empresario/a teña traballadoras/es por conta allea, debe solicitar 
a inscrición da súa empresa na Seguridade Social. 
 
No momento de solicitar a inscrición debe facer constar, na propia solicitude, 
ou en declaración anexa, a entidade xestora e/ou entidades/s colaboradoras 
polas que opta tanto para a protección das continxencias de traballo e 
enfermidades profesionais como para a cobertura da prestación económica 
por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns. 
 

� Prazo: antes de que as/os traballadoras/es inicien a súa actividade. 

� Documentación: modelo TA.6, fotocopia de alta no IAE, 
documento de asociación ou proposta de asociación do/a 
empresario/a coa entidade que vai a cubrir as continxencias de 
accidentes de traballo e enfermidades profesionais (AT/EP) e 
fotocopia do DNI. Tamén se aportará, salvo no caso do/a 
empresario/a individual, a escritura de constitución ou documento 
privado cos selos do abono do ITPAXD. 

� Lugar: Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS), Rúa San Pedro 
de Mezonzo, núm. 17, Santiago de Compostela. 

 
COBERTURA DE RISCOS DE AT/EP (CONTINXENCIAS PROFESIONAIS) 
 
O/a empresario/a debe ter un sistema de cobertura de riscos de accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais para as/os traballadoras/es, podendo 
optar entre  a S.S. ou unha mutua adscrita á mesma. Este trámite realízase 
paralelamente xunto coa inscrición da empresa. 
 

� Documentación:  Modelo TA.16. No caso da Cooperativa de 
Traballo Asociado tamén se achegará a fotocopia do DNI do/a 
representante da sociedade. 
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� Lugar: Tesourería Xeral da Seguridade Social, Rúa San Pedro de 
Mezonzo, núm. 17, Santiago de Compostela. 

 
COBERTURA DA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDADE TEMPORAL POR 
CONTINXENCIAS COMÚNS 
 
No caso de que o/a empresario/a cotice como autónomo poderá optar por 
un sistema de cobertura da prestación económica de incapacidade temporal 
por continxencias comúns, a través dunha mutua adscrita á Seguridade Social. 
 

� Documentación: Modelo TA.0021. 

� Lugar: Tesourería Xeral da Seguridade Social, Rúa San Pedro de 
Mezonzo, núm. 17, Santiago de Compostela. 

 
ALTA E AFILIACIÓN DAS/OS TRABALLADORAS/ES Ó RÉXIME DA SEGURIDADE 
SOCIAL 
 
O/a empresario/a está obrigado a afiliar ós traballadoras/es ao seu servizo, 
salvo que estivesen  afiliados previamente.  
 

� Prazo: antes da prestación dos servicios do/a traballador/a. 

� Documentación: 

a) Alta: fotocopia DNI do/a traballador/a e modelo 
TA.2/S. 

b) Afiliación:  fotocopia DNI do/a traballador/a e modelo 
TA.1. 

� Lugar: Tesourería Xeral da Seguridade Social, Rúa San Pedro de 
Mezonzo, núm. 17, Santiago de Compostela. 

 
- Ante a Xunta de Galicia:  
 
COMUNICACIÓN DE APERTURA DO CENTRO DE TRABALLO 
 
Deberá comunicarse a apertura do centro de traballo antes do inicio da 
actividade ou a súa reanudación. 
 

� Prazo: dentro dos 30 días seguintes ó inicio da actividade. 

� Documentación: modelo oficial por triplicado . 

� Lugar: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de 
Compostela. 

 
OBTENCIÓN E DILIXENCIA DOS LIBROS DE VISITA 
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O/a empresario/a debe adquirir os libros de visita nunha imprenta ou librería e 
dilixencialos posteriormente. 
 

� Prazo: dentro dos 30 días seguintes ao inicio da actividade. 

� Documentación: libros de visita. 

� Lugar: Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social, Rúa 
Menéndez Pelaio, núm. 18-20,  1º andar, A Coruña. 

 
CALENDARIO LABORAL 
 
O calendario laboral deberá estar exposto no centro de traballo nun lugar 
visible.  
(A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publicará 
anualmente no DOG o calendario laboral para Galicia sinalando os festivos 
autonómicos e locais para cada Concello). 
 
- Ante o Servizo Público de Emprego: 
 
PRESENTACIÓN DA COPIA DO CONTRATO E COPIA BÁSICA 
 
O/a empresario/a que teña traballadoras/es, estará obrigado a presentar no 
Servizo Público de Emprego as copias firmadas dos contratos de traballo, e as 
copias básicas dos mesmos debidamente firmadas polas/os representantes 
sindicais da empresa.  
 
Non obstante,  o Real Decreto 1424/2002 do 27 de decembro suprime a obriga 
de rexistrar nas oficinas públicas de emprego a copia firmada dos contratos 
de traballo e as súas prórrogas, substituíndoa por comunicacións fehacentes a 
través de medios telemáticos. 
 

� Prazo: 10 días dende o inicio da actividade. 

� Documentación: 3 copias do contrato de traballo e 2 copias 
básicas firmadas polas/os representantes sindicais e para o caso de 
non existir representantes sindicais, presentaranse igualmente pero 
consignando esta circunstancia. 

� Lugar: Oficina do Servicio Público de Emprego do lugar onde esté 
ubicado o centro de traballo ou  a razón social da empresa. En 
concreto, en Santiago existen dúas: 

a) Rúa Ramón Piñeiro, 7-9, baixo, Santiago de 
Compostela. 

b) Rúa  Tomiño, 28, baixo, Santiago de Compostela. 
 
- Ante os Rexistros: 
 
REXISTRO DA PROPIEDADE INMOBILIARIA 
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O Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 
(ITPAXD) grava: 
 

� a adquisición de inmobles. 
� a constitución dunha sociedade. 
 

� Prazo: 30 días hábiles desde a firma da escritura de compravenda 
ou documento privado, ou ben desde o outorgamento da escritura 
de constitución, segundo sexa o caso. 

� Documentación: Modelo 600 de autoliquidación e escritura de 
compravenda, documento privado ou escritura de constitución. 

� Lugar: Rexistro da Propiedade Inmobiliaria nº 2, Rúa Galeras, 17, 4º 
andar, Santiago de Compostela. 

 
REXISTRO INDUSTRIAL 
 
O uso de determinadas instalacións e equipos así como a realización de 
actividades de carácter industrial , conleva a obrigatoriedade de inscrición no 
Rexistro Industrial.  
 
Oficina de Tramitación Única de Industria: funcións de información e 
asesoramento en materia de creación de industrias e de recepción e impulso 
dos expedientes administrativos que se incluen noutras unidades 
administrativas para a posta en funcionamento dunha nova industria, traslado 
ou ampliación dun establecemento industrial.   
 

� Documentación: fotocopia do CIF, solicitude na que consten os 
datos e características da instalación, proxecto técnico visado polo 
correspondente Colexio Oficial -se procede- e a que esixa  a 
lexislación sectorial para as actividades de instalacións industriais. 

� Lugar: Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria 
e Comercio, edificio administrativo Monelos, Praza Luís Seoane, 1º e 
2º andar, A Coruña. 

 
REXISTRO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES E 
MARCAS. 
 
O fin da inscrición no mesmo é a protección xurídica das marcas, patentes e 
nomes comerciais en xeral. 
 
Está sito en Madrid na Rúa Panamá, 1. Para máis información, consulte a 
páxina Web da Oficina Española de Patentes e Marcas (www.oepm.es).  
 
REXISTRO MERCANTIL 
 
A inscrición no Rexistro Mercantil será obrigatoria para tódalas formas 
societarias. Non obstante, para o/a empresario/a individual e as cooperativas 
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é un trámite de carácter voluntario. Nas Sociedades Civís, só será obrigatorio 
no caso de ter personalidade xurídica. 
 
Para a provincia da Coruña, está sito na Rúa Novoa Santos, 5-7-9, 1º e 2º 
andar. 
 
TRÁMITES ESPECÍFICOS 

 
EMPRESARIA/O INDIVIDUAL 

  
DECLARACIÓN CENSAL E DECLARACIÓN PREVIA DE INICIO DA ACTIVIDADE 
 
Son actos simultáneos e consisten en  comunicar a Facenda os datos de 
identificación e situación tributaria do/a empresario/a. No caso do/a 
empresario/a individual non é necesario solicitar o CIF se se ten o Número de 
Identificación Fiscal (NIF). 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 
� Documentación : modelo 036 e fotocopia do DNI ou NIF 
� Lugar: Delegación Territorial da Axencia Estatal da Administración 

Tributaria, Salgueiriños, s/n, Santiago de Compostela 
 
ADQUISICIÓN DOS LIBROS CONTABLES 
 
Como/a empresario/a individual e con carácter xeral, debe adquirir os 
seguintes libros contables aínda que non é preciso dilixencialos en Facenda. 
 
� A efectos do IRPF: 

� Libro rexistro de ingresos e vendas 
� Libro rexistro de gastos 
� Libro de bens de inversión e amortización 
� Libro de provisións de fondos e suplidos, para o caso de profesionais 
 

� A efectos de IVE: 
� Libro rexistro de facturas recibidas 
� Libro rexistro de facturas emitidas 
� Libro de bens de inversión (cando proceda e poderá selo mesmo que 
para o IRPF) 

 
� Prazo: antes do inicio da actividade.  
� Lugar: Axencia Estatal da Administración Tributaria, vía informática 

ou en estancos. 
 
SOCIEDADE CIVIL 
 
As Sociedades Civís polo obxecto ó que se dediquen poden revestir tódalas 
formas recoñecidas polo Código de Comercio, séndolle aplicables as súas 
disposicións. Esto influirá nos trámites de constitución da Sociedade debendo 
cumprir aqueles correspondentes ás Sociedades mercantís.  
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CONTRATO DE CONSTITUCIÓN  
 
Os/as futuros/as socios/as deberán elaborar un contrato de constitución 
privado no que se comprometen á creación dunha S.C.  
OUTORGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 
 

Poderán optar entre un contrato privado ou escritura pública. Sen embargo, a 
escritura pública será obrigatoria no caso de aportación de bens inmobles ou 
dereitos reais. 

� Prazo: antes do inicio da actividade.  
� Documentación: DNI de tódolos/as socios/as, datos da Sociedade 

(aportacións, domicilio da empresa, administradores..) e contrato 
de constitución. 

� Lugar: Notaría. 
 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (ITPAXD) 
 
Este imposto grava a constitución dunha sociedade, sendo o tipo impositivo 
do 1% para as primeiras copias de escritura e actas notariais. 
 

� Prazo: 30 días hábiles dende o outorgamento da escritura pública 
ou contrato de constitución. 

� Documentación: Modelo 600 de autoliquidación e documento 
privado ou escritura de constitución. 

� Lugar:Rexistro da Propiedade Inmobiliaria nº 2, Rúa Galeras, 17, 4º 
andar, Santiago de Compostela. 

 
DECLARACIÓN CENSAL E DECLARACIÓN PREVIA PARA INICIO DA ACTIVIDADE 
 
Son actos simultáneos e consisten en  comunicar a Facenda os datos de 
identificación do/a empresario/a, e a súa situación tributaria ou obrigacións 
tributarias por inicio de actividade. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 
� Documentación :  

a) Solicitude do CIF: modelo 036, copia da escritura pública ou 
documento privado de constitución e copia do DNI dos/as 
socios/as. 
 
b) Declaración previa de inicio da actividade: modelo 036, 
escritura pública ou documento privado de constitución, fotocopia 
do DNI do/a socio/a que represente á Sociedade. O modelo 036 
xa recolle un anexo onde facer constar os datos identificativos de 
cada socia/o, sendo só preciso cubrir o modelo 037 en 
determinados supostos ( por exemplo que os/as socios/as realicen 
ademais outras actividades profesionais).  
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� Lugar: Delegación Territorial da Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, Salgueiriños, s/n, Santiago de Compostela. 

 
ALTA NO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E) 
 
É indispensable darse de alta no correspondente epígrafe do IAE segundo a 
actividade económica a desenvolver. Só estarán obrigados ao seu pago 
aqueles que facturen máis dun millón de euros anuais. 
 

� Prazo: dentro dos dez días anteriores ao inicio da actividade. 
� Documentación: impreso oficial, fotocopia do documento que 

acredite poder para actuar no nome da empresa, fotocopia do 
DNI do que o presente e fotocopia do CIF provisional da empresa. 

� Lugar: Servicio de Xestión, Recadación e Inspección, Rúa Galeras, 
5, 3 º andar, Santiago de Compostela. 

 
ADQUISICIÓN DOS LIBROS CONTABLES  
 
As Sociedades Civís deben adquirir os libros contables que correspondan a 
efectos de IVE e segundo o réxime de IRPF polo que opten, non sendo 
obrigatorio selalos no Rexistro Mercantil da Coruña. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 
� Lugar: AEAT, vía informática ou en estancos.  
 

SOCIEDADE LIMITADA 
 
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DO NOME 
 
A Sociedade Limitada que se vai a constituír debe obter unha certificación 
acreditativa de que non existe unha denominación ou razón social idéntica á 
súa. Pódense solicitar na mesma instancia ata tres denominacións e 
concederase a primeira que non apareza rexistrada. 
 

� Prazo: antes do outorgamento da escritura pública de constitución 
no Notario. A certificación esixe o outorgamento da escritura no 
prazo de dous meses dado que pasado dito prazo, a certificación 
caducará. 

� Documentación: instancia por escrito en modelo oficial solicitando 
a certificación ao Rexistro Mercantil Central. Dita solicitude 
poderase remitir por correo ordinario ou ben a través do correo 
electrónico (na páxina Web do Rexistro –www.rmc.es- existe un 
modelo de solicitude). 

� Lugar: Rexistro Mercantil Central, Rúa Príncipe de Vergara, 94, 
Madrid. 

 
ELABORACIÓN DOS ESTATUTOS 
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Normas que rexen a estructura e o funcionamento interno da Sociedade. 
Deben ter un contido mínimo:  

� Denominación e obxecto social 
� Data de peche do exercicio 
� Domicilio social 
� Capital social sinalando as participacións nas que se divida xunto co 
seu valor nominal e a súa enumeración correlativa e o modo/s de 
organizar a administración da Sociedade . 

 
� Prazo: antes do outorgamento da escritura de constitución. 
� Lugar:elaboración pola propia  Sociedade, Notaría ou Avogado/a. 

 
OUTORGAMENTO DA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
 
É un trámite de inescusable cumprimento a través do cal nace a vida xurídica 
da empresa, quedando efectivamente constituída. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade e dentro do prazo de dous 
meses desde a obtención da certificación negativa da 
denominación da Sociedade, co obxecto de que esta non 
caduque.  

� Documentación: certificación negativa do nome, DNI  de 
tódolos/as socios/as, se algún socio é persoa xurídica aportarase o 
poder do representante da entidade, certificado bancario que 
acredite o ingreso do importe do capital social, Estatutos da 
Sociedade e outros datos de interese (aportacións, domicilio da 
empresa, administradores,..). 

� Lugar:Notaría. 
 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (ITPAXD) 
 
Este imposto grava a constitución dunha sociedade, sendo o tipo impositivo 
do 1 % sobre o capital social. 
 

� Prazo: 30 días hábiles dende o outorgamento da escritura de 
constitución. 

� Documentación: Modelo 600 de autoliquidación e escritura de 
constitución. 

� Lugar:  Rexistro da Propiedade Inmobiliaria nº 2, Rúa Galeras, 17, 4º 
andar, Santiago de Compostela. 

 
INSCRICIÓN DA SOCIEDADE NO REXISTRO MERCANTIL 
 
É un trámite obrigatorio para o caso dunha Sociedade de Responsabilidade 
Limitada. 
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� Prazo: despois do outorgamento da escritura de constitución. 

� Documentación: escritura de constitución e Estatutos, fotocopia do 
CIF provisional da empresa, modelo 600 (ITPAXD). 

� Lugar: Rexistro Mercantil, Rúa Novoa Santos, 5-7-9,1º andar, A 
Coruña. A Cámara de Comercio, Industria e Navegación de 
Santiago (Rúa San Pedro de Mezonzo, 44), ocúpase da xestión da 
tramitación deste requisito. 

 
DECLARACIÓN CENSAL E DECLARACIÓN PREVIA PARA INICIO DA ACTIVIDADE 
 
Son actos simultáneos e consisten en comunicar a Facenda os datos de 
identificación do/a empresario/a, e a súa situación tributaria ou obrigacións 
tributarias por inicio de actividade.  
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 

� Documentación :  

a) Solicitude do CIF: modelo 036, copia da escritura de 
constitución e estatutos sociais e fotocopia do DNI do/a 
administrador/a.  

b) Declaración previa de inicio da actividade: modelo 036. 

� Lugar: Delegación Territorial da Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, Salgueiriños, s/n, Santiago de Compostela. 

 
ALTA NO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E) 
 
A alta no IAE é obrigatoria para tódolos que exerzan unha actividade 
económica; só estarán obrigados ao seu pago aqueles que facturen máis dun 
millón de euros anuais. 
 

� Prazo: dentro dos dez días anteriores ao inicio da actividade. 

� Documentación: impreso oficial, fotocopia do documento que 
acredite poder para actuar no nome da empresa, fotocopia do 
DNI da persoa que o presente e fotocopia do CIF provisional da 
empresa. 

� Lugar: Servicio de Xestión, Recadación e Inspección, Rúa Galeras, 
5, 3 º andar, Santiago de Compostela. 

 
ADQUISICIÓN DOS LIBROS CONTABLES E DILIXENCIAMENTO 
 
A Sociedade de Responsabilidade Limitada debe adquirir os seguintes libros 
contables: Libro Diario, Libro de Inventario, Libro de Socios, Libro de Actas e 
Contas Anuais, debendo selalos no Rexistro Mercantil da Coruña, en branco e 
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para o caso de optar pola modalidade informatizada, dentro dos catro meses 
seguintes ao peche do exercicio (ata o 30 de abril). 
 
Documentación: libros contables e solicitude por duplicado. 
Lugar: Rexistro Mercantil, Rúa Novoa Santos, 5-7-9, 1º andar, A Coruña. A 
Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago ocúpase de 
xestionar o trámite de selado dos libros cobrando unha cantidade diferente 
segundo o número de libros a selar. 
 
SOCIEDADE ANÓNIMA 
 
Como especialidade, destacar que para o caso de facerse aportacións non 
dinerarias, será necesario que unha persoa experta independente designado 
polo Rexistro Mercantil, emita un informe sobre o valor do que se pretende 
aportar, informe que se necesita tamén nas ampliacións de capital. 
 
Os requisitos específicos coinciden cos da Sociedade de Responsabilidade 
Limitada. En concreto: 
 
- Certificación negativa do nome. 
- Elaboración dos Estatutos Sociais. 
- Outorgamento da Escritura de Constitución (1) 
- Autoliquidación do ITPAXD. 
- Inscrición da Sociedade no Rexistro Mercantil. 
- Declaración censal e declaración previa para inicio de actividade. 
- Alta no imposto de actividades económicas (I.A.E). 
- Adquisición e dilixenciamento dos libros contables. 

 

Neste caso, o capital social debe estar desembolsado no acto da escritura, en 
alomenos o 25% , debendo desembolsarse o resto na forma e prazo previsto 
polos estatutos. No caso de non expresarse unha data concreta, debe 
indicarse a que órgano social (xunta xeral ou órgano de administración) 
confíase a determinación do momento para esixir aos accionistas o seu 
desembolso. Se dita facultade se atribúe  ao órgano de administración, o 
acordo anunciarase no BORME indicando a forma e prazo acordados para 
realizar o pago. 
 
SOCIEDADE LABORAL 
 
Os requisitos específicos coinciden cos da Sociedade de Responsabilidade 
Limitada e Sociedade Anónima. En concreto: 
 
- Certificación negativa do nome. 
- Elaboración dos Estatutos Sociais. 
- Outorgamento da Escritura de Constitución. 
- Autoliquidación do ITPAXD. 
- Inscrición da Sociedade no Rexistro Mercantil. 
- Declaración censal e declaración previa para inicio de actividade. 
- Alta no imposto de actividades económicas (I.A.E). 
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- Adquisición e dilixenciamento dos libros contables 
 
A peculiaridade que presentan estas dúas formas xurídicas é a 
obrigatoriedade da obtención de calificación como Sociedade Limitada 
Laboral ou Anónima Laboral e inscrición no Rexistro administrativo de 
Sociedades Laborais. 
 
OBTENCIÓN DA CALIFICACIÓN COMO SOCIEDADE LIMITADA LABORAL OU 
ANÓNIMA LABORAL E INSCRICIÓN NO REXISTRO ADMINISTRATIVO DE 
SOCIEDADES LABORAIS 
 
É un trámite de carácter obrigatorio para as Sociedades Limitadas Laborais  e 
Anónimas Laborais. 
 

� Prazo: con posterioridade ó outorgamento da escritura de 
constitución. 

� Documentación: solicitude de cualificación e inscrición, copia 
autorizada e unha  simple da correspondente escritura na que 
conste expresamente a vontade das/os outorgantes de fundar 
unha Sociedade Laboral e xustificante do pago da taxa. 

� Lugar: Dirección Xeral de Relacións Laborais, Consellería de 
Traballo, Edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de 
Compostela. 

 

COOPERATIVAS DE TRABALLO ASOCIADO 

 
OBTENCIÓN DA CERTIFICACIÓN NEGATIVA DA DENOMINACIÓN 
 
Trátase de obter o certificado de que non figura inscrita outra entidade 
cooperativa coa mesma denominación ca que se pretende constituír. Terá 
que solicitarse a nome dun/dunha promotor/a ou da propia entidade 
cooperativa, segundo proceda. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 

� Documentación: solicitude por fax ou correo ordinario. 

� Lugar: Sección Central do Rexistro de Cooperativas, Pío Baroja, 6, 
Madrid. 

 
REDACCIÓN DO PROXECTO DE ESTATUTOS SOCIAIS 
 
Os Estatutos das Sociedades Cooperativas deberán ter un contido mínimo: 
 
Denominación da Sociedade, domicilio e obxecto social, capital social 
mínimo, ámbito territorial, duración da Sociedade, as condicións e requisitos 
para adquirir a condición de socio/a e o réxime de baixa, cuantificación e 
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establecemento do réxime de participación mínima do/a socio/a, obrigas e 
dereitos dos/as socios/as, normas de disciplina social, forma de publicidade e 
prazo de convocatoria da Asemblea Xeral, aportación obrigatoria mínima 
para adquirir a condición de socio/a, composición dos órganos, réxime de 
transmisión das achegas dos/as socios/as e o seu dereito de reembolso sobre 
elas, réxime de seccións se se crean, causas de disolución e calquera outra 
que esixa a Lei 5/98 de Cooperativas de Galicia. 
 
Tamén se deberá indicar o réxime de cotización na Seguridade Social dos/as 
socios/as traballadores/as (réxime xeral ou especial de autónomos).  
 

� Prazo: antes de solicitar a cualificación previa dos estatutos se se 
solicita, e en todo caso, antes do outorgamento da escritura de 
constitución. 

� Lugar:  propios/as socios/as, avogado/a ou Notaría. 

 
CUALIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DO PROXECTO DE ESTATUTOS 
 
Os/As promotores/as facultados/as pola Asemblea Constituínte poderán, con 
carácter previo á elevación a pública da escritura de constitución, solicitar no 
Rexistro de Cooperativas competente a cualificación previa do proxecto de 
estatutos, agás acordo en contrario da propia Asemblea. Poderá ser instada 
pola representación legal da cooperativa. 
 

� Prazo: despois da redacción do proxecto de estatutos sociais. 

� Documentación: solicitude de cualificación, Acta da Asemblea 
Constituínte certificada polo secretario, exemplar do proxecto de 
estatutos, orixinal da certificación negativa do nome. 

� Lugar: cando o ámbito de actuación da cooperativa sexa a 
provincia da Coruña, farase no Rexistro Provincial de Cooperativa, 
Rúa Concepción Arenal 7 e 9 Piso 1º, A Coruña. Cando o ámbito 
de actividade se estenda a máis dunha provincia da Comunidade 
Autónoma Galega, será no Rexistro Central de Cooperativas, 
Dirección Xeral de Relacións Laborais, Subdireccion Xeral de 
Cooperativas, Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de 
Compostela. 

 
OUTORGAMENTO  DE ESCRITURA  PÚBLICA 
 
A escritura pública de constitución recollerá, se é o caso, a acta da Asamblea 
Constituínte debendo ter un contido mínimo por lei: 
 
Relación das/os promotoras/es; manifestación dos outorgantes de que 
todos/as os/as promotores/as reúnen os requisitos legais e estatutarios 
necesarios para ser socio/a da cooperativa que se constitúe; manifestación 
da vontade de fundar unha cooperativa da clase que se trate; Estatutos; 
manifestación dos/as outorgantes de que todos/as os /as promotores/as 
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desembolsaron como mínimo o 25 % da achega obrigatoria mínima para ser 
socio/a e acreditación do desembolso íntegro do capital social mínimo, 
identificación das persoas designadas para desempeñar os distintos cargos 
dos órganos sociais; o valor asignado ás achegas non dinerarias se as hai; 
declaración de obtención da certificación negativa do nome e calquera 
outro pacto ou acordo adoptado na Asemblea Constituínte (artigo 16.2 Lei de 
Cooperativas de Galicia).   
 

� Prazo: despois da solicitude da cualificación administrativa previa. 

� Documentación: acta da Asamblea Constituínte, se é o caso e 
Estatutos Sociais. 

� Lugar: Notaría.  
 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (ITPAXD) 
 
As cooperativas están exentas deste imposto na súa constitución, pero deben 
formalizar o trámite en Facenda. 
 

� Prazo: 30 días hábiles dende o outorgamento da escritura de 
constitución. 

� Documentación: Modelo 600 de autoliquidación e escritura de 
constitución. 

� Lugar: Rexistro da Propiedade Inmobiliaria nº 2, Rúa Galeras, 17, 4º 
andar, Santiago de Compostela. 

 
INSCRICIÓN DA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN NO REXISTRO DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 
 
Outorgada a escritura de constitución, as/os promotoras/es facultadas/os 
deberán inscribir a Sociedade Cooperativa no Rexistro de Cooperativas 
competente. 
 

� Prazo: dous meses desde o outorgamento da escritura de 
constitución. 

� Documentación: solicitude, autoliquidación do ITPAXD, copia 
autorizada e simple da escritura pública e xustificante da 
liquidación de taxas. 

� Lugar: Cando o ámbito de actuación da Cooperativa sexa a 
provincia da Coruña, farase no Rexistro Provincial de Cooperativas , 
Rúa Concepción Arenal, 7 e 9, Piso 1º, A Coruña. Cando o ámbito 
de actividade se estenda a máis dunha provincia da Comunidade 
Autónoma Galega, será no Rexistro Central de Cooperativas, 
Dirección Xeral de Relacións Laborais, Subdirección Xeral de 
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Cooperativas, Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de 
Compostela. 

 
DECLARACIÓN CENSAL E DECLARACIÓN PREVIA PARA INICIO DA ACTIVIDADE 
 
Consisten en  comunicar a Facenda os datos identificativos dos/as socios/as, 
así como a súa situación ou obrigacións tributarias por inicio de actividade. 
Son trámites simultáneos. 
 

� Prazo: antes do inicio da actividade. 

� Documentación :  

a) Solicitude do CIF: modelo 036, copia da escritura de 
constitución e copia do DNI dos/as socios/as. 

b) Declaración previa de inicio da actividade:  a mesma que para 
solicitar o CIF e a maiores, unha fotocopia do DNI da/o socia/o 
que represente á sociedade. 

� Lugar: Delegación Territorial da Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, Salgueiriños, s/n, Santiago de Compostela. 

 
ALTA NO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E) 
 
Estarán obrigadas ao seu pago as empresas que facturen máis dun millón de 
euros. Ademais as cooperativas gozarán dunha bonificación do 95% da cuota 
e posibles recargos. 
 

� Prazo: dentro dos dez días anteriores ó inicio da actividade. 

� Documentación: impreso oficial, fotocopia do documento que 
acredite poder para actuar no nome da empresa, fotocopia do 
DNI da persoa que o presente e fotocopia do CIF provisional da 
empresa. 

� Lugar: Servicio de Xestión, Recadación e Inspección, Rúa Galeras, 
5, 3 º andar, Santiago de Compostela. 

 
ADQUISICIÓN DOS LIBROS SOCIAIS E CONTABLES E DILIXENCIAMENTO 
 
As Sociedades Cooperativas levarán ao día os seguintes libros dilixenciados e 
legalizados con carácter previo á súa utilización: 
 

� Libro-rexistro de socios 
� Libro-rexistro de achegas ao capital social 
� Libro de Actas da Asemblea Xeral, do órgano de administración, de 
informes de censura de contas, dos liquidadores e, se é o caso, do 
Comité de Recursos, das Xuntas Preparatorias e das de Sección. 

� Libro de inventarios e contas anuais  
� Libro diario. 
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� Calquera outro libro esixido pola Lei de Cooperativas de Galicia ou por 
calquera outra disposición legal. 

 

� Prazo: antes do inicio da actividade 

� Lugar: cando o ámbito de actuación da Cooperativa sexa a 
provincia da Coruña, farase no Rexistro Provincial de Cooperativas , 
Rúa Concepción Arenal 7 e 9 Piso 1º,A Coruña.  

 

Cando o ámbito de actividade se estenda a máis dunha provincia da 
Comunidade Autónoma Galega, será no Rexistro Central de Cooperativas, 
Dirección Xeral de Relacións Laborais, Subdirección Xeral de Cooperativas, 
Edificio Administrativo San Caetano, BL 5,3º, Santiago de Compostela. 

 

SOCIEDADE LIMITADA NOVA EMPRESA 
 
A tramitación para a constitución dunha SLNE pode realizarse de dúas formas 
distintas: 
 
� Presencial ou non telemática: 

 
O/A socio/a ou socios/as fundadores/as deberán en primeiro lugar, realizar 
os trámites para obter a denominación social da Nova Empresa. Para elo 
deberán obter un código alfanumérico ID-CIRCE a través do sitio web do 
sistema CIRCE (Centro de Información e Rede de Creación de Empresas, 
www. circe.es) ou do sitio web www.ipyme.org. 
A xeración do ID-CIRCE non supón, en ningún caso, a reserva automática 
da denominación social. O/A emprendedor/a deberá realizar os trámites 
legalmente establecidos para solicitar a reserva da denominación ante o 
Rexistro Mercantil Central na páxina web do mesmo. 
Obtida a certificación da denominación social, o/a emprendedor/a pode 
constituír a súa empresa seguindo a tramitación prevista na Lei 7/2003 de 1 
de abril sobre a SLNE. 
 

� Telemática: 
 

En Galicia existen PAITS nas catro provincias. Na provincia da Coruña existen 
catro puntos de asesoramento: 
IGAPE. Complexo Administrativo San Lázaro s/n, Santiago.  
IGAPE. C/Praza Pontevedra 22, 2º, A Coruña. 
IGAPE. C/Praza Camilo José Cela, s/n. Ferrol. 
COGAMI (Confederación Galega de Minusválidos). Rúa Modesto Brocos, 
Baixo, Santiago.  
 

A única vantaxe de constituírse como SLNE , tanto para a modalidade 
presencial como para a modalidade telemática, sempre e cando se utilice o 
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modelo de estatutos aprobados polo Ministerio de Xustiza, é a posibilidade de 
beneficiarse da brevidade dos prazos. 
 
Explícanse a continuación os pasos a seguir para constituírse segundo esta 
modalidade: 
 
Cumprimentación do DUE (Documento Único Electrónico). O/a empresario/a 
acude o PAIT (Punto de asesoramento e do inicio da tramitación ) onde se 
cumprimenta o DUE  a través do programa PACDUE. Esto xera a razón social 
da Nova Empresa que se incorpora ó DUE. 
 
Cita co Notario/a. A cita obtense a través dunha comunicación ON LINE do 
PAC-DUE co sistema de axenda ON LINE  das/os notarias/os. Obteranse os 
datos e a data e hora da cita, os cales se reflectirán no DUE; este será impreso 
e firmado polo/a empresario/a. Finalmente imprímese para o novo/a 
empresario/a o desglose dos pagos e contas (desembolso do capital e pagos 
de honorarios e impostos se os houbera). 
 
Reserva no Rexistro Mercantil Central. Unha vez iniciado o proceso, o STT 
(sistema de tramitación telemática do CIRCE) solicita a reserva da 
denominación social previamente xerada no Rexistro Mercantil Central. Este 
envía a través do CIRCE o número de referencia e un asento de presentación 
correspondente á solicitude a aportar ao  notario/a. 
 
Xeración da escritura. O STT do CIRCE envía datos do DUE firmados 
electrónicamente ao notario, quen outorga a Escritura, previa comprobación 
do desembolso do capital social e a certificación da denominación social 
emitida polo Rexistro Mercantil Central. 
CIF provisional. O/A notario/a envía a través do CIRCE a escritura á 
Administración Tributaria xunto cos datos incorporados ao DUE solicitando o 
CIF provisional. Cando a  Axencia Tributaria reciba a escritura e a petición 
material incluída no DUE firmadas electrónicamente, enviará o CIF provisional 
ao notario a través do CIRCE firmado electrónicamente. O/A notario/a 
presentará no seu caso,  a autoliquidación do ITPAXD  que grave o acto. 
 
Solicitude no Rexistro Mercantil Provincial. Co CIF asignado e o pago do 
ITPAXD verificado, o/a notario/a solicita a través do CIRCE, a inscrición da 
empresa no Rexistro Mercantil Provincial enviando unha copia da escritura 
firmada electrónicamente. 
 
Solicitude de alta na Seguridade Social. Faise dende o/a Notario/a a través do 
CIRCE e para elo esíxese o CIF provisional. Os datos do DUE envíanse a TXSS 
para inscribir á empresa e xerar o Código Conta Cotización  (CCC) , dar de 
alta e no seu caso, afiliar os/as traballadores/as cuxos datos constarán no DUE. 
A  TXSS devolta ao CIRCE o CCC e o NAF (Número de Afiliación) dos/as 
traballadores/as. O RMP (Rexistro Mercantil Provincial) califica a escritura, 
efectúa a inscrición se procede, e devolta os datos da inscrición firmados 
electrónicamente ao CIRCE, os cales son enviados ao notario e á Axencia 
Tributaria. 
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Xeración da escritura definitiva. O/A notario/a recibe información do RMP e 
xera a escritura definitiva á cal  se incorporarán os datos rexistrais. 
 
Solicitude do CIF definitivo. Unha vez procesada a escritura definitiva, o/a 
notario/a solicita o CIF definitivo para o cal enviará unha copia autorizada da 
Escritura a través do CIRCE á Axencia Tributaria. A confirmación do CIF 
definitivo, será remitida ao CIRCE mediante un acuse de recibo. Coa 
recepción deste acuse finaliza o proceso de creación da Nova Empresa. A 
Axencia Tributaria remitirá o CIF definitivo ó domicilio fiscal. 
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CADRO RESUME 

A continuación expoñense uns cadros-resumo dos diferentes trámites a realizar 
para cada unha das formas xurídicas analizadas.  

Os Trámites específicos farán referencia á constitución formal de cada forma 
xurídica. A través dos Trámites comúns descríbense outras xestións a realizar 
ante distintas administracións para a posta en marcha da actividade: 
Concello, Seguridade Social, Xunta de Galicia, Servizo Público de Emprego, 
rexistros… 
 

EMPRESARIO/A INDIVIDUAL 

TRÁMITE PRAZO DOCUMENTACIÓN LUGAR 

DECLARACIÓN CENSAL E DE INICIO 
DE ACTIVIDADE 

Antes do inicio da 
actividade 

 
Modelo 036 

Fotocopia DNI/NIF 
AEAT 

ALTA IAE 
10 días anteriores ó 
inicio da actividade 

Impreso Oficial 
Fotocopia  DNI  / NIF 

Servicio de Xestión, 
Recadación e Inspección. 

Concello 

ES
P
EC
ÍF
IC
O
S 

ADQUISICIÓN LIBROS CONTABLES 
Antes do inicio da 
actividade 

Libros contables que 
procedan 

AEAT, vía informática ou 
estancos 

CONCELLO 
 

LICENZA APERTURA Modelo Oficial 

LICENZA OBRAS 

 
Antes do inicio da 
actividade 

Modelo Oficial 
Rexistro Xeral do Concello 

IBI.  

Modelo oficial 
Escritura compravenda 

Último recibo 
Fotocopia DNI ou NIF 

 

ICIO 
Concedida a 

licencia de obras 

Modelo Oficial 
Carta de pago 

DOCA 

Servicio de Xestión, 
Recadación e Inspección. 

Concello 
 

TAXAS LIXO 
Antes  do inicio da 

actividade 
 

 Empresa suministradora 

TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

ALTA RÉXIME ESPECIAL AUTÓNOMOS 

 
30 días naturais 

seguintes ó inicio da 
actividade 

ModeloTA. 0521/A 
Fotocopia DNI e modelo 

036 
Colexiación para 
profesionais 

INSCRICIÓN DA EMPRESA NA S.S. 

Modelo TA-6 
Fotocopia DNI e da alta 

IAE 
Documento asociación 

mutua 
COBERTURA AT/EP Modelo TA-16 

COBERTURA IT CONTINXENCIAS 
COMÚNS 

Modelo TA-0021 

C
O
M
Ú
N
S 

AFILIACIÓN E ALTA TRABALLADORES 

 
Antes de que os 

traballadores inicien 
a súa actividade 

 

Fotocopia DNI traballador 

TXSS 
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S.S. Afiliación: Modelo TA-1 
Alta: Modelo TA. 2/S 

XUNTA 

COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO 
DE TRABALLO 

Modelo Oficial por 
triplicado 

Consellería de Traballo 

LIBROS DE VISITA. 

30 días ss ó inicio da 
actividade 
 Libros de visita 

Inspección Provincial de 
Traballo e SS 

CALENDARIO LABORAL   Consellería de Traballo 

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 

PRESENTACIÓN COPIA CONTRATO E 
COPIA BÁSICA 

10 días dende o 
inicio da actividade. 

3 Copias contrato e 2 
copias básicas 

Oficina de Servicio Público 
de Emprego 

REXISTROS 

REXISTRO PROPIEDADE INMOBILIARIA 

30días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
compravenda 

Modelo 600 
Escritura de 
compravenda 

Rexistro Propiedade 
Inmobiliaria nº 2 

REXISTRO INDUSTRIAL 
Antes do inicio da 
actividade. 

Solicitude e fotocopia 
DNI 

Proxecto Técnico visado 
Outra esixida pola 
lexislación sectorial 

Delegación Provincial  
Consellería de Industria 

REXISTRO PROPIEDADE INDUSTRIAL. 
En calquera 
momento 

 
Oficina de Patentes e 

Marcas 

REXISTRO MERCANTIL Optativo. 
Antes do inicio da 
actividade 

Modelo 600 
Fotocopia DNI ou NIF 
Depósito de 96,16 euros. 

Rexistro Mercantil Provincial 

 

SOCIEDADE CIVIL 

TRÁMITE PRAZO DOCUMENTACIÓN LUGAR 
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DNI e datos sociedade Avogado ou socios 

OUTORGAMENTO ESCRITURA 
PÚBLICA 

Antes do inicio da 
actividade 

DNI  socios e datos 
sociedade 
Contrato de constitución 

Notaría 

ITPAXD 

30 días hábiles 
dende a firma da 
escritura 
compravenda / 
documento privado 
ou escritura 
constitución. 

Modelo 600 
Escritura compravenda / 
documento privado ou 
escritura de constitución 

Delegación da 
Consellería de 
Economía e Facenda 

Modelo 036 
Escritura pública ou 
documento privado  
Copia DNI dos/as socios/as 

DECLARACIÓN CENSAL E DE INICIO 
DA ACTIVIDADE 

Antes do inicio da 
actividade Modelo 036 

Escritura pública ou 
documento privado  
Fotocopia DNI 
representante 

AEAT 

ES
PE
C
ÍF
IC
O
S 

ALTA IAE 
10 días anteriores ó 
inicio da actividade 

Impreso Oficial 
Fotocopia do CIF 
provisional 
Fotocopia do poder e DNI 
do representante  
 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección .Concello 
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ADQUISICIÓN DOS LIBROS 
CONTABLES 

Antes do inicio da 
actividade 
 
 

Libros que procedan 
AEAT, estancos, vía 
informática. 

CONCELLO 
 
LICENZA APERTURA Modelo Oficial 

LICENZA OBRAS 

 
Antes do inicio da 
actividade 

Modelo Oficial 
Rexistro Xeral do 
Concello 

 
IBI 
 

 

Modelo oficial 
Escritura compravenda 
Último recibo 
Fotocopia DNI ou NIF 
 

ICIO 
Concedida a 
licencia de obras 

Modelo Oficial 
Carta de pago 
DOCA 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección. Concello 
 

TAXAS LIXO 
Antes  do inicio da 
actividade 
 

 Empresa suministradora 

TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

ALTA RÉXIME ESPECIAL AUTÓNOMOS 

. 
30 días naturais 
seguintes ó inicio da 
actividade. 

Modelo TA. 0521/6 
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Fotocopia escritura 
constitución ou 
documento privado 

INSCRICIÓN DA EMPRESA NA S.S.  

Modelo TA-6 
Copia escritura 
constitución ou 
documento privado 
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Documento asociación 
mutua 

COBERTURA AT/EP Modelo TA-16 
COBERTURA IT CONTINXENCIAS 
COMÚNS 

Modelo TA-0021 

AFILIACIÓN E ALTA TRABALLADORES 
S.S. 

 
Antes de que os 
traballadores inicien 
a súa actividade. 
 

Fotocopia DNI traballador 
Afiliación: Modelo TA-1 
Alta: Modelo TA. 2/S 

TXSS 
 

XUNTA 
COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO 
DE TRABALLO 

Modelo Oficial por 
triplicado 

Consellería de Traballo 

LIBROS DE VISITA. 

30 días seguintes ó 
inicio da actividade 
 Libros de visita 

Inspección Provincial 
de Traballo e SS 

CALENDARIO LABORAL   Consellería de Xustiza 

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 
PRESENTACIÓN COPIA CONTRATO E 
COPIA BÁSICA 

10 días dende o 
inicio da actividade. 

3 Copias contrato e 2 
copias básicas 

Oficina de Servicio 
Público de Emprego 

REXISTROS 

C
O
M
Ú
N
S 

REXISTRO PROPIEDADE INMOBILIARIA 

30días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
compravenda / 
documento privado 
ou outorgamento 
da escritura 

Modelo 600 
Escritura compravenda / 
documento privado ou  
escritura de constitución. 

Rexistro Propiedade 
Inmobiliaria nº 2 
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REXISTRO INDUSTRIAL 
Antes do inicio da 
actividade. 

Solicitude e fotocopia CIF 
Proxecto Técnico visado 
Outra esixida pola 
lexislación sectorial 

Delegación Provincial  
Consellería de Industria 

REXISTRO PROPIEDADE INDUSTRIAL. 
En calquera 
momento 

 
Oficina de Patentes e 
Marcas 

REXISTRO MERCANTIL  (no caso de 
ter personalidade xurídica) 

Despois 
outorgamento  
escritura 
constitución 

Escritura constitución  / 
doc. privado 
Fotocopia do CIF 
provisional 
Modelo 600 

Rexistro Mercantil 
Provincial ou Cámara 
de Comercio, Industria 
e Navegación 

 

SOCIEDADES LIMITADA E ANÓNIMA 

TRÁMITE PRAZO DOCUMENTACIÓN LUGAR 
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DO NOME Instancia Rexistro Mercantil Central 

ELABORACIÓN DOS ESTATUTOS 

Antes do 
outorgamento da 
escritura pública 

Datos sociedade 
Notaría, Abogado ou na 
propia Sociedade. 

OUTORGAMENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA. 

Antes do inicio da 
actividade 

Certificación negativa do 
nome 
DNI dos/as socios/as/ 
Poder representante 
Certificado bancario 
Estatutos 
Outros datos de interese 

Notaría 

ITPAXD 

30 días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
constitución 

Modelo 600 
Escritura de Constitución 

Delegación da 
Consellería de Economía 
e Facenda 

INSCRICIÓN REXISTRO MERCANTIL.  
Despois do 
outorgamento da 
escritura 

Escritura de constitución 
e Estatutos 
Fotocopia CIF provisional  
Modelo 600 

Rexistro Mercantil 
Provincial ou Cámara de 
Comercio, Industria e 
Navegación 

DECLARACIÓN CENSAL E DE INICIO 
DA ACTIVIDADE 

Antes do inicio da 
actividade 

Modelo 036 
Copia da escritura de 
constitución e Estatutos 
Fotocopia DNI do adm. 

AEAT 

ALTA IAE 
10 días anteriores ó 
inicio da actividade 

Impreso Oficial 
Fotocopia do CIF 
provisional 
Fotocopia do poder e 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección. Concello 

ES
P
EC
ÍF
IC
O
S 

ADQUISICIÓN E DILIXENCIAMENTO 
DOS LIBROS CONTABLES 

Antes do inicio da 
actividade 
 
 

Libros contables 
Solicitude por duplicado 

 Rexistro Mercantil 
Provinncial o Cámara de 
Comercio 

CONCELLO 
 
LICENZA APERTURA Modelo Oficial 

LICENZA OBRAS 

 
Antes do inicio da 
actividade 

Modelo Oficial 
Rexistro Xeral do 
Concello 

IBI  

Modelo oficial 
Escritura compravenda 
Último recibo 
Fotocopia DNI ou NIF 

ICIO 
Concedida a 
licencia de obras 

Modelo Oficial 
Carta de pago 
DOCA 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección. Concello 
 

C
O
M
Ú
N
S 

TAXAS LIXO 
Antes  do inicio da 
actividade 
 

 Empresa suministradora 
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TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

ALTA RÉXIME ESPECIAL AUTÓNOMOS 

. 
30 días naturais 
seguintes ó inicio da 
actividade. 

ModeloTA. 0521/5 
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Fotocopia escritura const.  

INSCRICIÓN DA EMPRESA NA S.S.  

Modelo TA-6 
Fotocopia escritura 
constitución  
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Documento asociación 
mutua 

COBERTURA AT/EP Modelo TA-16 
COBERTURA IT CONTINXENCIAS 
COMÚNS 

Modelo TA-0021 

AFILIACIÓN E ALTA TRABALLADORES 
S.S. 

 
Antes de que os 
traballadores inicien 
a súa actividade. 
 

Fotocopia DNI 
traballador 
Afiliación: Modelo TA-1 
Alta: Modelo TA. 2/S 

TXSS 
 

XUNTA 
COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO 
DE TRABALLO 

Modelo Oficial por 
triplicado 

Consellería de Traballo 

LIBROS DE VISITA. 

30 días seguintes ó 
inicio da actividade 
 Libros de visita 

Inspección Provincial de 
Traballo e SS 

CALENDARIO LABORAL   Consellería de Xustiza 

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 
PRESENTACIÓN COPIA CONTRATO E 
COPIA BÁSICA 

10 días dende o 
inicio da actividade. 

3 Copias contrato e 2 
copias básicas 

Oficina de Servicio 
Público de Emprego 

REXISTROS 

REXISTRO PROPIEDADE INMOBILIARIA 

30días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
compravenda / 
outorgamento da 
escritura 

Modelo 600 
Escritura de 
compravenda, /escritura 
de constitución. 

Rexistro Propiedade 
Inmobiliaria nº 2 

REXISTRO INDUSTRIAL 
Antes do inicio da 
actividade. 

Solicitude e fotocopia CIF 
Proxecto Técnico visado 
Outra esixida pola 
lexislación sectorial 

Delegación Provincial  
Consellería de Industria 

REXISTRO PROPIEDADE INDUSTRIAL. 
En calquera 
momento 

 
Oficina de Patentes e 
Marcas 
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SOCIEDADES LIMITADA LABORAL E ANÓNIMA LABORAL 
TRÁMITE PRAZO DOCUMENTACIÓN LUGAR 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DO NOME Instancia Rexistro Mercantil Central 

ELABORACIÓN DOS ESTATUTOS 

Antes do 
outorgamento da 
escritura pública 

Datos sociedade 
Notaria, Avogado ou na 
propia Sociedade 

OUTORGAMENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA. 

Antes do inicio da 
actividade 

Certificación negativa do 
nome 
DNI dos/as socios/as/ 
Poder representante 
Certificado bancario 
Estatutos Outros datos de 
interese 

Notaría 

ITPAXD 

30 días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
constitución 

Modelo 600 
Escritura de Constitución 

Delegación da 
Consellería de Economía 
e Facenda 

CALIFICACIÓN  E INSCRICIÓN COMO 
SOCIEDADE ANÓNIMA/LIMITADA 
LABORAL.  

Solicitude 
Copia auténtica e simple 
da escritura 
Xustificante do pago da 
taxa 

Dirección Xeral de 
Relacións Laborais 

INSCRICIÓN REXISTRO MERCANTIL.  

Despois do 
outorgamento da 
escritura 
 Escritura de constitución 

Fotocopia CIF provisional  
Modelo 600 

Rexistro Mercantil 
Provincial ou Cámara de 
Comercio, Industria e 
Navegación 

DECLARACIÓN CENSAL E DE INICIO 
DA ACTIVIDADE 

Antes do inicio da 
actividade 

Modelo 036 
Copia da escritura de 
constitución e Estatutos 
Fotocopia do DNI do 
adm. 

AEAT 

ALTA IAE 
10 días anteriores ó 
inicio da actividade 

Impreso Oficial 
Fotocopia do CIF 
provisional,  do poder e 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección.Concello 

ES
P
EC
ÍF
IC
O
S 

ADQUISICIÓN E DILIXENCIAMENTO 
DOS LIBROS CONTABLES 

Antes do inicio da 
actividade 
 
 

Libros contables 
Solicitude por duplicado 

Rexistro Mercantil 
Provincial ou Cámara de 
Comercio 

CONCELLO 
 
LICENZA APERTURA Modelo Oficial 

LICENZA OBRAS 

 
Antes do inicio da 
actividade 

Modelo Oficial 
Rexistro Xeral do 
Concello 

IBI  

Modelo oficial 
Escritura compravenda 
Último recibo 
Fotocopia DNI ou NIF 

ICIO 
Concedida a 
licencia de obras 

Modelo Oficial 
Carta de pago 
DOCA 

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección. Concello 
 

TAXAS LIXO 
Antes  do inicio da 
actividade 
 

 Empresa suministradora 

TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

C
O
M
Ú
N
S 

ALTA RÉXIME ESPECIAL AUTÓNOMOS 

. 
30 días naturais 
seguintes ó inicio da 
actividade. 

ModeloTA. 0521/5 
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Fotocopia escritura 
constitución 
. 

TXSS 
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INSCRICIÓN DA EMPRESA NA S.S.  

Modelo TA-6 
Fotocopia escritura 
constitución.  
Fotocopia DNI e da alta 
IAE 
Documento asociación 
mutua 

COBERTURA AT/EP Modelo TA-16 
COBERTURA IT CONTINXENCIAS 
COMÚNS 

Modelo TA-0021 

AFILIACIÓN E ALTA TRABALLADORES 
S.S. 

 
Antes de que os 
traballadores inicien 
a súa actividade. 
 

Fotocopia DNI 
traballador 
Afiliación: Modelo TA-1 
Alta: Modelo TA. 2/S 

XUNTA 
COMUNICACIÓN APERTURA CENTRO 
DE TRABALLO 

Modelo Oficial por 
triplicado 

Consellería de Traballo 

LIBROS DE VISITA. 

30 días seguintes ó 
inicio da actividade 
 Libros de visita 

Inspección Provincial de 
Traballo e SS 

CALENDARIO LABORAL   Consellería de Traballo 
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 
PRESENTACIÓN COPIA CONTRATO E 
COPIA BÁSICA 

10 días dende o 
inicio da actividade. 

3 Copias contrato e 2 
copias básicas 

Oficina de Servicio 
Público de Emprego 

REXISTROS 

REXISTRO PROPIEDADE INMOBILIARIA 

30días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
compravenda / 
outorgamento da 
escritura 

Modelo 600 
Escritura de 
compravenda, /escritura 
de constitución. 

Rexistro Propiedade 
Inmobiliaria nº 2 

REXISTRO INDUSTRIAL 
Antes do inicio da 
actividade. 

Solicitude e fotocopia CIF 
Proxecto Técnico visado 
Outra esixida pola 
lexislación  

Delegación Provincial  
Consellería de Industria 

REXISTRO PROPIEDADE INDUSTRIAL. 
En calquera 
momento 

 
Oficina de Patentes e 
Marcas 

 
COOPERATIVA DE TRABALLO ASOCIADO  
TRÁMITE PRAZO DOCUMENTACIÓN LUGAR 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DO NOME Instancia Rexistro Mercantil Central 

ELABORACIÓN DOS ESTATUTOS 

Antes do 
outorgamento da 
escritura pública 

Datos sociedade 
Notaría, Avogado ou na 
propia Sociedade. 

CUALIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVIA DO PROXECTO DE ESTATUTOS. 
Optativo 

Despois da 
redacción dos 
estatutos 

Solicitude  
Acta certificada da 
Asemblea 
Estatutos 
Orixinal da certificación 
negativa 
Declaración da 
actividade a realizar 

Rexistro provincial/central 
de Cooperativas 

OUTORGAMENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA. 

Despois da 
solicitude da 
cualificación 
administrativa  

Acta da Asemblea 
Constituínte 
Estatutos sociais 

Notaria 

ES
P
EC
ÍF
IC
O
S 

ITPAXD 

30 días hábiles 
dende a firma da 
escritura de 
constitución 

Modelo 600 
Escritura de Constitución 

Delegación da Consellería 
de Economía e Facenda 
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INSCRICIÓN DA ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN NO REXISTRO DE 
COOPERATIVAS 

2 meses dende o 
outorgamento da 
escritura 

Solicitude  
Autoliquidación do 
ITPAXD 
Copia autorizada e 
simple da escritura 
Xustificante da 
liquidación de taxas 

Rexistro provincial/central 
de Cooperativas 

DECLARACIÓN CENSAL E DE INICIO DA 
ACTIVIDADE 

Antes do inicio da 
actividade 

Modelo 036 
Copia da escritura de 
constitución 
Fotocopia DNI do socio 
que representa a 
Sociedade. 
Fotocopia do DNI dos/as 
socios/as 

AEAT 

ALTA IAE 
10 días anteriores ó 
inicio da 
actividade 

Impreso Oficial 
Fotocopia do CIF 
provisional, do poder e 
DNI do representante  

Servicio de Xestión, 
Recadación e 
Inspección.Concello 

ADQUISICIÓN E DILIXENCIAMENTO DOS 
LIBROS CONTABLES 

Antes do inicio da 
actividade 
 
 

Libros contables 
AEAT, estancos, vía 
informática. 

 

TRÁMITES SEGUNDO A ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 
Ademais dos trámites necesarios para a constitución de cada forma xurídica, 
existen outros trámites e xestións a realizar en función da actividade, tales 
como: carnés, certificados, autorizacións, rexistros especiais, colexios 
profesionais… 
 

CARNÉS 

Apertura dos establecementos de perruquería e estética 
Delegación Provincial da Consellería 
de Innovación, Industria  

Manipuladores de alimentos: carné sanitario. Consellería de Sanidade 
Instalador de fontanería 
Operador industrial de caldeiras 
Instalador de calefacción e auga quente sanitaria 
Instalador de climatización 
Mantedor de calefacción e auga quente sanitaria 
Mantedor de climatización 
Instalador electricista de baixa tensión 
Instalador de gas, categorías:  

IG I 
IG II 
IG III 
IG IV 

Instalador frigorista 

Instalación de aparellos para a preparación rápida de café 

Instalador de productos petrolíferos líquidos, categorías: 
IP-I 
IP-II 

Consellería de Innovación, Industria e 
Comercio 
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CERTIFICADOS 
 

� Empresa instaladora e/ou mantedora de sistemas de 
calefacción e auga quente sanitaria 

� Empresas instaladoras de aparatos de presión 

� Empresas instaladoras de gas 

� Instalador ou conservador-reparador frigorista autorizado 

Delegación provincial da  
Consellería de Innovación, Industria 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORIZACIÓNS ante a Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria  

IN605A Autorización a empresas instaladoras para a instalación e posta en funcionamento de aparellos 
elevadores 

IN608A Autorización a instaladores para instalación de fontanería 

IN608B Autorización de guindastres e torres desmontables 

IN608C Autorización de instalacións interiores de augas 

IN614A  Autorización de instalacións de baixa tensión tipo A 

IN614B Autorización de instalacións de baixa tensión tipo B e C (carpetas e boletíns) 

IN621A Autorización a empresas para a posta en marcha de plantas e instalacións frigoríficas 

IN622A Autorización a empresas e particulares para a posta en marcha de instalacións de calefacción, 
climatización e auga quente sanitaria 

IN623A Autorización a empresas e particulares para a posta en marcha de instalacións de gas 

IN603A Autorización de aparellos a presión 

IN624A Autorización de instalacións petrolíferas de uso propio 

IN625A Autorización de instalacións de gases licuados derivados do petróleo 

IN626A Autorización de instalacións de protección contra incendios 

IN627A Autorización de instalacións de frío industrial 

MA963A  Declaración de impacto ambiental 

Cando a actividade da industria xere productos tóxicos, perigosos ou implique verquidos ó mar, ou ós ríos, 
deberá solicitar segundo proceda:  

IN631A Autorización de producción de RTS 
IN631B Autorización de xestión de RTS 
IN631C  Autorización de transporte de RTS  
OT114A Autorización de verquidos ó mar ou ó leito dos ríos 

OT205A Autorización e licencia de instalacións na marxe dunha estrada 

OT208A Concesión de uso privativo de augas superficiais 

OT209A Autorización de uso privativo de augas subterráneas 

IN647A Autorización de talleres para a instalación de tacógrafos 

IN643A Autorización e inscrición de estacións de servicio 

OT205P Autorización para instalación de estacións de servicio 
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OT205Q Prórroga de autorización de estacións de servicio 

IN609A Autorización de empresa de electricidade 

IN609B Autorización de empresas de construcción 

IN609C Autorización de empresas de fontanería 

IN609D Autorización de empresas de gas 

IN609E Autorización de empresas de calefacción 

IN609F Autorización de empresas de protección de incendios 

IN609G Autorización de empresas de recargadores de extintores 

IN609H Autorización/renovación de empresas mantedoras de guindastres móbiles autopropulsados 

IN609I Autorización  de empresas instaladoras/conservadoras de ascensores 

IN609J Autorización de empresas instaladoras/conservadoras de guindastres-torre 

IN609K Autorización/renovación de empresas de madeira e cortiza 

IN609L Autorización de empresas instaladoras/mantedoras de instalacións frigoríficas 

IN609M Autorización de empresas instaladoras de aparellos a presión 

IN609N Autorización de talleres de instalación de limitadores de velocidade 

IN609O Autorización de empresas de medición de tensións de paso e contacto en instalacións de posta á 
terra 
IN609P Autorización de empresas instaladoras de productos petrolíferos 

IN201A Obtención da carta de artesán e mestre artesán 

IN201B Obtención do documento de cualificación artesanal 

IN605A Autorización de instalacións radioactivas 

AG339A Réxime de establecementos catalogables como actividades agrarias, pecuarias ou forestais 

PE503A Permisos de actividades para instalacións de acuicultura en zona terrestre 

PE503B Autorización para remodelar ou ampliar establecementos de acuicultura en zona terrestre 
 
NA501A Autorización de actividades,obras, instalacións ou usos permitidos na zona de servidume de 
protección de dominio público, marítimo-terrestre 
SA451A Autorización de funcionamento sanitario de industrias de alimentación e establecementos de 
alimentación 
SA451B Autorización de modificación nas industrias con número de rexistro sanitario  

SA646A Rexistro de explotacións agrarias elaboradoras de productos lácteos tradicionais  

IN633A Autorización de entidades de inspección de control regulamentario (ENICRES)  

IN648A Autorización de entidade para impartir cursos de instaladores/mantedores de instalacións de 
calefacción, climatización e auga quente sanitaria 
IN651A  Autorización a entidades para impartir cursos de gas 

OT217A Concesión de augas para o aproveitamento hidroeléctrico  

IN408A Autorización de instalacións de enerxía 
 
IN407A Autorización de transformación, transporte e distribución de enerxía eléctrica 
 

 
 

ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN DE APERTURA, INSTALACIÓN OU C0NSTITUCIÓN 

 

Apertura de apartamentos turísticos 
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Apertura de axencias de viaxes 

Campamentos turísticos 

Dirección Xeral de Turismo da Consellería de 

Innovación e Industria 

 

 

 

Instalación de máquinas recreativas tipo  A ou B en bares e 

cafeterías 

Apertura de establecementos de xogos colectivos de diñeiro e 

azar 

Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza 

 

Apertura de establecementos obrigados a contar con medidas de 

seguridade 
Dirección Xeral da Policía Nacional 

Empresas de traballo temporal 
Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza 

Apertura de expendurías de tabaco e timbre do Estado (estanco) 

Apertura de Administracións de Loterías 

Apertura de Administracións de Apostas Mutuas 

Delegación Provincial de do Ministerio de 

Facenda 

Apertura de escolas de conductores de vehículos de motor Xefatura Provincial de Tráfico 

Apertura de laboratorios farmacéuticos 
Axencia Española do Medicamento  do. 

Ministerio de Sanidade 

Autorización  de centros sanitarios 

Autorización de oficinas de farmacia 

Autorización de almacéns de distribución de medicamentos 

Autorización de distribución de productos sanitarios sen almacén 

Autorización de establecementos de óptica 

Autorización de establecementos de ortopedia 

Autorización de laboratorios clínicos 

Centros de recoñecemento de aptitude para a  obtención e 

renovación de permisos de armas e de conducir (psicotécnicos) 

Establecementos balnearios 

Licencia sanitaria de funcionamento de entidades fabricantes, 

importadoras, agrupadoras e/ou esterilizadoras de productos 

sanitarios 

Consellería de Sanidade 

 

Apertura de centros escolares privados de educación infantil e 

primaria 

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria 

Autorización de constitución de corredurías de seguros Consellería de Economía e Facenda 

Autorización para a prestación de servicios postais e mensaxeira 

Autorización de apertura de empresas de arrendamento sen 

conductor de vehículos automóbiles 

Delegación Provincial da Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas  e 

Transportes 
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Autorización de apertura de empresas de arrendamento con 

conductor de vehículos automóbiles 

Autorización VT para transporte público de viaxeiros en taxi 

Autorización VD para transporte público discrecional de viaxeiros 

en autobús 

Autorización VPC para transporte privado complementario de 

viaxeiros en autobús 

Autorización MPC para transporte privado  

Complementario de mercancías 

Tarxeta de transporte para todo transporte de mercancías que 

excedan dos 2.500 Kg. de peso máximo autorizado 

 

Autorización de apertura de centros docentes estranxeiros Ministerio de Educación 

Autorización de apertura de grandes establecementos comerciais Consellería de Innovación, Industria  

Acreditación de entidades especializadas como servicio de 

prevención de riscos laborais 

Autorización de entidades públicas ou privadas para desenrolar e 

certificar actividades formativas de prevención de riscos laborais 

Autorización de persoas ou entidades especializadas que 

pretendan desenrola-la actividade de auditoría do sistema de 

prevención de riscos laborais 

Consellería de Traballo 

 

Autorización de recintos feirais Consellería de Innovación, Industria  

Autorización de  apertura de xardíns de infancia, garderías e 

escolas infantís para cativos de 0 a 2 anos. 

Antiga Consellería de Familia, Xuventude e 

Voluntariado 

Autorización para a construcción e funcionamento de estacións de 

servicio ou unidades de subministro 
Consellería de Innovación e Industria  

Autorización de apertura de residencias de anciáns, centros de día 

e empresas de atención domiciliaria 
Consellería de Traballo 

 

 

REXISTROS ESPECIAIS 

Rexistro de empresas de seguridade Delegación Provincial do Ministerio do Interior  

Rexistro de industrias agrarias Delegación Provincial da  Consellería do Medio Rural 

Rexistro de artesáns Consellería de Innovación , Industria 

Rexistro de embotelladores e envasadores de viño e 

bebidas alcohólicas 
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade 

Rexistro especial de fabricantes de pezas, partes e equipos 

de vehículos automóbiles 

Delegación Provincial da Consellería de Innovación e  

Industria 
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Rexistro especial de talleres de reparación de vehículos 

automóbiles 

Rexistro de empresas instaladoras e conservadoras de 

ascensores e outros aparellos de elevación 

Rexistro de fabricantes e importadores de material de xogo 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza 

Rexistro Nacional de fabricantes e importadores de 

material de xogo 
Comisión Nacional do Xogo do Ministerio de Interior 

Rexistro de empresas operadoras de máquinas recreativas 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza 

Rexistro Nacional de empresas operadoras de máquinas 

recreativas 

Comisión Nacional do Xogo do 

Ministerio de Interior 

Rexistro de empresas de servicios técnicos de máquinas 

recreativas 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza 

Rexistro de empresarios de salóns recreativos 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza 

Rexistro de establecementos industriais 
Delegación Provincial da Consellería de Innovación.e, 

Industria 

Rexistro da propiedade industrial Oficina Española de Patentes e Marcas 

Rexistro de Asociacións Profesionais (ámbito autonómico) 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza 

Rexistro de Asociacións de A Coruña  Delegación Provincial da Consellería de Traballo 

Rexistro da propiedade intelectual de Galicia Centro Superior Bibliográfico de Galicia en Santiago 

Rexistro de Franquiadores Consellería de Innovación e Industria 
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COLEXIOS PROFESIONAIS OFICIAIS   

Trámite Lugar ���    

Alta no C. O. de Administradores de Fincas 
Xoán Flórez, 49, 2º, Galera 21. A  

Coruña 
981126162 

Alta no C.O. Axentes Comerciais   Xoán Flórez, 15-17, 1º. A Coruña 981223836 

Alta no C.O de Aparelladores e Arquitectos técnicos Hórreo, 96. Santiago 981572280 

Alta no C.O. de Arquitectos Praza da Quintana, 3. Santiago 981580321 

Alta no C.O. de Avogados Eduardo Pondal, 4, baixo. Santiago 981581713 

Alta no C.O. de Biólogos García Prieto, 58. Santiago 981531440 

Alta  no C.O. de Doutores Licenciados en Filosofía e Letras 

e en Ciencias 
Rúa Nova, 44. Santiago   981581911 

Alta no C.O. de Diplomados en Traballo Social e Asistentes 

Sociais 
Rúa Dublín, 6.  Santiago   981568100 

Alta no C.O. de Economistas Rúa Nova, 33, 2º. Santiago  981573236 

Alta no C.O de Educadores Sociais de Galicia Rúa Gómez Ulla, 7, 3º. Santiago   981552206 

Alta no C.O de Enfermería Romero Donallo, 27. Santiago  981598870 

Alta no C.O de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos Elviña, II, F.A-45. A Coruña  981248952 

Alta no C.O de Enxeñeiros de Montes Rúa Lino Vilafinez, 8. Santiago  981544749 

Alta no C.O de Enxeñeiros Industriais de Galicia Ramón Piñeiro 11. Santiago  981568220 

Alta no C.O. de Enxeñeiros Técnicos e Peritos Agrícolas B . La Maza, 17, 1ºC . A Coruña  981224138 

Alta no C.O de Enxeñeiros Técnicos en Topografía Rúa Hortas, 70. Santiago   981586912 

Alta no C.O. de Enxeñeiros Técnicos Forestais Rúa Amor Ruibal, 35. Santiago  981520077 

Alta no C.O. de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas Sánchez Freire, 64.Santiago  981577737 

Alta no C.O de Farmacéuticos Rego de Auga, 29, 4º A. Coruña  981223014 

Alta no C.O. de Fisioterapeutas San Roque, 10, 1º, A. Coruña  981212246 

Alta no C.O de Graduados Sociais XL.B.Marchesi-A, 53. A Coruña  981151876 

Alta no C.O de Médicos 
San Pedro de Mezonzo, 39-41. 

Santiago  
981595544 

Alta no C.O de Odontólogos e Estomatólogos Rego de Auga, 29, 3º. A Coruña  981229518 

Alta no C.O de Ópticos Muiña, s/n, portal 1. Santiago  981580744 

Alta no C.O de Peritos e Enxeñeiros Técnicos Industriais Avda de Vilagarcía, 13. Santiago  981591472 

Alta no C.O de Podólogos Rúa Tomiño, 20. Santiago   981554110 

Alta no C.O de Procuradores Rua Viena, s/n. Santiago   981583817 

Alta no C.O de Psicólogos Rúa Espiñeira, 10, Santiago.   981534049 

Alta no C.O de Químicos Rúa Urzaiz, 1, Vigo.   986437915 

Alta no C.O de Rexistradores da Propiedade Rúa Muiña, 1, Santiago.   981563688 

Alta no C.O de Veterinarios  Rúa Matogrande, c/3, 1º. A Coruña  981139171 

Alta no C.O de Xestores Administrativos Rúa Durán Loriga, 2, 1º. A Coruña  981227458 


