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Nunha sociedade tan competitiva coma a nosa, levar adiante unha iniciativa 
empresarial é unha tarefa complexa na que non hai que escatimar esforzos 

Crear unha empresa convértese para quen quere emprender nunha aventura á 
que hai que ir ben preparados. 

O contido deste dicionario pretende ser unha axuda a aquelas persoas que 
teñen en mente crear a súa empresa. O obxectivo é achegalos ó léxico 
empregado no mundo da empresa e así poder presentarse en igualdade de 
condicións fronte os empresarios experimentados. 

Dende o Proxecto Equal Compostela Social e dende a Concellería de 
Promoción Económica e Emprego do Concello de Santiago de Compostela, 
animamos a todos aqueles que teñan unha idea empresarial a que a leven a 
cabo  

Para elo poñémonos a súa disposición ofrecéndolles formación para o 
emprendemento, asesoramento personalizado na elaboración dos seus plans 
de empresa e axudas económicas. 
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DICIONARIO BÁSICO PARA O 
EMPRENDEMENTO 

A 
ABARATAR. Diminuír ou baixar o prezo de algo, facelo barato ou máis barato.  

ABASTECER. Prover de bastimentos, víveres ou outras cousas necesarias.  

ABONAR. Pagar a cantidade correspondente a cada un dos vencementos 
dunha venda ou un préstamo a prazos. / Asentar nas contas correntes as 
partidas que corresponden ao haber.  

ABSORCIÓN. Forma de fusión na cal unha entidade absorbe a totalidade do 
patrimonio doutra, entregando aos accionistas da entidade absorbida accións 
da entidade absorbente, en proporción á súa participación no capital da 
entidade absorbida, que desaparece.  

ACCIÓN. En Dereito mercantil é a parte ou porción en que se divide o capital 
dunha compañía ou sociedade, particularmente das Sociedades Anónimas. 
Nestas sociedades, a acción confire ao seu titular lexítimo a condición de socio 
e atribúelle os dereitos recoñecidos na Lei e nos estatutos.  

ACCIÓN CAMBIARIA. É a que xurde da letra de cambio, e serve para acceder 
a un xuízo executivo.  

ACCIÓNS PREFERENTES. Título intermedio entre a acción e a obrigación, 
que ten unha retribución fixa se o emisor logra uns beneficios determinados. 
Xeralmente non ten dereito a voto nas Xuntas de Accionistas.  

ACCIONISTA. Dono dunha ou varias accións nunha compañía mercantil, 
comercial, industrial ou doutra índole e cuxa propiedade confírelle unha serie 
de dereitos e obrigacións.  

ACREDOR. Suxeito activo dunha obrigación. O que ten dereito a pedir o 
cumprimento dunha obrigación.  

ACREDOR HIPOTECARIO. Persoa a favor da cal constitúese a hipoteca e que 
ten a facultade de instar a venda dos bens hipotecados se a obrigación que 
aquela garante non chegase a cumprirse en prazo e tempo.  

ACREDOR PREFERENTE. Aquel que ten ao seu favor un crédito privilexiado 
fronte aos demais acredores dun mesmo debedor, de forma que ese privilexio 
o faculta para cobrar antes que o resto.  

ACTA. Relación escrita do sucedido, tratado ou acordado nunha xunta.  
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ACTIVO. Conxunto de todos os bens e dereitos con valor monetario que son 
propiedade dunha empresa, institución ou individuo, e que se reflicten no seu 
contabilidade. Tratase dunha persoa xurídica, a composición do activo estará 
formado conforme ao Plan Xeral de Contabilidade.  

ACTIVOS FINANCEIROS. Documentos que reflicten operacións financeiras; é 
dicir, que supoñen unha captación de capitais alleos remunerada de forma 
explícita ou implícita.  

ACTO DE COMERCIO. Serán reputados actos de comercio os comprendidos 
neste Código e calquera outros de natureza análoga. Os actos de comercio, 
sexan ou non comerciantes os que os executen e estean ou non especificados 
neste Código, rexeranse polas disposicións contidas nel.  

ADMINISTRADOR. Persoa que administra. / A administración e representación 
dunha sociedade exércense polo Órgano de Administración da mesma, 
segundo a estrutura que teña devandito órgano de conformidade co 
establecido nos estatutos sociais.  

AFIANZAR. Obrigarse a pagar a obrigación doutro para o caso de que este 
non cumpra.  

AGRUPACIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTEs) Unión de dúas ou máis 
empresas que se unen para afrontar un proxecto común.  

ALBARÁN. Modelo que se presenta a un cliente ao entregarlle a mercancía, 
para que este de o seu conformidade coa entrega.  

ALUGAR. Dar a alguén algo, especialmente unha leira urbana, un animal ou 
un moble, para que use diso polo tempo que se determine e mediante o pago 
da cantidade convida 

AMORTIZACIÓN. Depreciación dos elementos do Activo Fixo dunha sociedade 
pola súa contribución ao proceso produtivo que desenvolve a empresa.  

AMORTIZACIÓN DA INVERSIÓN: Recuperación das cantidades utilizadas en 
poñer en marcha un negocio. 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL. Acordo que toma unha sociedade para emitir 
novas accións e aumentar o capital escriturado da empresa.  

ANAGRAMA: transposición das letras dunha palabra ou sentenza que dá lugar 
a outra palabra ou sentenza distinta P.E: amor/roma).  

ANÁLISE DE MERCADO. Toma sistemática de datos do mercado, sobre todo 
das posibilidades de compra dos consumidores (os seus gustos, preferencias, 
necesidades...) como axuda para a dirección empresarial.  
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APREMIO. Mandamento de autoridade xudicial para compeler ao pago 
dalgunha cantidade, ou ao cumprimento doutro acto obrigatorio./ 
Procedemento executivo que seguen as autoridades administrativas e axentes 
da Facenda para o cobro de impostos ou descubertos a favor desta ou de 
entidades a que se estende o seu privilexio.  

ARANCEL. Tarifa oficial que determina os dereitos que se han de pagar en 
varios ramos, como o de costas xudiciais, aduanas, ferrocarrís, etc./ Taxa, 
valoración, norma, lei.  

ARBITRAXE. Forma de dirimir conflitos mediante o sometemento dos 
interesados á decisión dun terceiro (árbitro).  

ARQUIVO. Conxunto ordenado de documentos que unha persoa, unha 
sociedade, unha institución, etc., producen no exercicio das súas funcións ou 
actividades. 

ARRENDADOR. Persoa que no contrato de arrendamento obrígase a ceder o 
uso e goce da cousa arrenda, ou a executar unha obra, ou a realizar un servizo 
a favor do arrendatario.  

ARRENDAMENTO. Contrato polo que unha das partes se compromete, 
mediante un importe, a que a outra lle preste ou procure á primeira o uso ou 
goce temporal dunha cousa, ou a prestarlle temporalmente os seus servizos ou 
facer por conta dela unha obra determinada.  

ARRENDAMENTO FINANCEIRO. Cando unha persoa adquire unha cousa 
para cedela a un terceiro por tempo determinado e prezo. Á súa terminación o 
arrendatario pode optar por devolvela ou adquirila por un valor residual 
(Leasing).  

ARRENDATARIO. Persoa que no contrato de arrendamento está obrigado a 
pagar unha contraprestación pola cesión da cousa, realización do servizo ou 
execución da obra, obxecto do contrato de arrendamento. É a parte do contrato 
de arrendamento que ten o uso e goce da cousa arrendada.  

ASENTO. Anotación que se fai nos libros de contas para rexistrar unha 
operación contable.  

ASOCIACIÓN. Conxunto dos asociados para un mesmo fin e, no seu caso, 
persoa xurídica por eles formada. / As asociacións constitúense mediante 
acordo de tres ou máis persoas físicas ou xurídicas legalmente constituídas, 
que se comprometen a poñer en común coñecementos, medios e actividades 
para conseguir unhas finalidades lícitas, comúns, de interese xeral ou 
particular, e dótanse dos Estatutos que rexen o funcionamento da asociación.  

AUDITORIA FISCAL. Procedemento que ten como obxectivo verificar que a 
situación fiscal da sociedade é correcta, comprobando todos que os pasivos 
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fiscais estean contabilizados, e determinando a posible existencia de 
continxencias (fiscais ou legais) non rexistradas á data do exame dos estados 
financeiros.  

AVAL: garantía de carácter comercial pola que un terceiro (avalista) obrígase 
ao pago dunha débeda (ante unha entidade bancaria, por exemplo), se o 
obrigado principal (é dicir, o que contraeu a débeda) non o fai. 

 

B 
BALANCE. Documento que reflicte a situación patrimonial dunha empresa nun 
momento determinado. Comprenderá, os bens e dereitos que constitúen o 
activo da empresa e as obrigacións que forman parte do pasivo.  

BALANZA DE PAGOS. Estado comparativo dos cobros e pagos exteriores 
dunha economía nacional por todos os conceptos.  

BANCARROTA. Cesación ou suspensión que fai un comerciante, ou home de 
negocios, do seu xiro ou tráfico, sen pagar as súas débedas. Mercantilmente, 
creba ou bancarrota son sinónimos, aínda que a voz técnica sexa creba .  

BARREIRAS DE ENTRADA: condicións que dificultan a entrada de novas 
empresas nun determinado mercado.  

BASE DE COTIZACIÓN. Cuantía establecida pola lei segundo os réximes e a 
categoría profesional, en función da cal calcúlase a cotización á Seguridade 
Social.  

BASE IMPOÑIBLE. Cantidade expresiva dunha capacidade económica 
determinada, sobre a que se calcula o pago dos tributos aplicándolle o tipo de 
tributación.  

BASE LIQUIDABLE. Resultado de practicar sobre a base impoñible as 
reduccións establecidas pola lei para cada tributo.  

BASE REGULADORA. Cifra que, con base na retribución e no tempo de 
cotización, determina a cuantía e a duración das prestacións dos beneficiarios 
da seguridade social.  

BENEFICIO: Diferenza entre os custos en que se incorre na produción dun ben 
e o ingreso total que se obtén pola súa venda.  

BENS FUNXIBLES. Aqueles bens cuxo uso implica consumo.  
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BENS GRAVADOS. Todos aqueles sobre os cales pesa un dereito real 
(servidume, censo, usufruto, uso ou habitación).  

BENS INMOBLES. Os que non se poden transportar dunha parte a outra sen a 
súa destrución ou deterioro.  

BENS LIBRES. Os que non teñen cargas.  

BENS MOBLES. Os que, por oposición aos inmobles, caracterízanse polo súa 
mobilidade e posibilidade de traslación, e certos dereitos aos que as leis 
outorgan esta condición.  

BOLSA. Institución económica onde se efectúan transaccións públicas de 
compra e venda de valores, e outras operacións análogas.  

BONIFICAR. Conceder a alguén, por algún concepto, un aumento, xeralmente 
proporcional e reducido, nunha cantidade que ha de cobrar, ou un desconto na 
que ha de pagar.  

BONOS. Débeda emitida, xeralmente en títulos a longo prazo, polo Estado ou 
polas Empresas.  

BROKER: Intermediario ou axente. Persoa que realiza operacións no mercado 
a cambio dunha comisión. 

BRUTO. Dito dunha cantidade de diñeiro: Que non experimentou retención ou 
desconto algún.  

 

C 
CADUCIDADE. Extinción dunha facultade ou dunha acción polo transcurso dun 
prazo configurado pola lei.  

CAPITAL DESEMBOLSADO. O que realmente foi subscrito polos socios.  

CAPITAL SOCIAL. Achegas dos socios á sociedade, na constitución desta ou 
en posteriores ampliacións, se as houbese.  

CARTA DE PAGO. Instrumento público ou privado onde o acredor confesa 
recibir do debedor a cantidade que lle debía.  

CARTA DE PORTE. Documento que é título legal do contrato de transporte 
terrestre.  
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CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA). É o conxunto de cobros e pagos 
(beneficios, amortizacións, provisións) realizados nun determinado período de 
tempo nunha empresa.  

CAUCIÓN. Garantía que presta unha persoa ou outra no seu lugar para 
asegurar o cumprimento dunha obriga actual ou eventual.  

CERTIFICAR. Facer constar por escrito unha realidade de feito por quen teña 
fe pública ou atribución para iso.  

CESIÓN Acción de transmitir un ben ou dereito a outra persoa  

CIF: Código de identificación fiscal dunha empresa, que debe constar en todo 
proceso de facturación.  

CLIENTE. Persoa que utiliza con asiduidade os servizos dun profesional ou 
empresa.  

CÓDIGO CIVIL. Texto legal que contén o establecido sobre réxime xurídico, 
aplicable a persoas, bens, sucesións, obrigas e contratos.  

CÓDIGO DE COMERCIO. Texto legal que regula as materias concernentes ao 
comercio e os comerciantes.  

COMERCIANTE. Quen comercia/ Persoa propietaria dun comercio.  

COMERCIO. Negociación que se fai comprando e vendendo ou permutando 
xéneros ou mercancías./ Tenda, almacén, establecemento comercial.  

COMISION. Porcentaxe que percibe un axente sobre o produto dunha venda 
ou negocio.  

COMPAÑÍA. Sociedade ou xunta de varias persoas unidas para un mesmo fin, 
frecuentemente mercantil. 

CONTRATO DE COMPRAVENDA. O que ten por obxecto a entrega dunha 
cousa determinada a cambio dun prezo certo.  

COMPULSA. Exame de dous ou máis documentos, comparándoos entre si./ 
Copia dun documento cotexada co seu orixinal.  

COMUNEIRO. Persoa que participa nunha comunidade de bens ou dereitos.  

COMUNIDADE DE BENS. Hai comunidade desta clase "cando a propiedade 
dunha cousa ou dun dereito pertence sen dividir a varias persoas".  
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CONCESIÓN. Negocio xurídico polo cal a Administración cede a algúen 
facultades de uso privativo dunha pertenza do dominio público ou a xestión dun 
servizo público en prazo determinado baixo certas condicións. 

CONCURSO DE ACREDORES. É o xuízo universal promovido contra o 
debedor cando non conta con medios suficientes para pagar todas as súas 
débedas. Procede cando o pasivo dunha persoa non comerciante (pois noutro 
caso atopariámonos con creba e non co concurso) é superior ao seu activo; e 
quere entregar este a os seus acredores para que se cobren con el. Tamén 
poden solicitalos estes, para cobrar mediante a cesión deles bens do debedor, 
ata onde aqueles alcancen.  

CONDICIÓN RESOLUTORIA. Aquela que determina a resolución da eficacia 
do acto en que se inclúe.  

CONDICIÓN SUSPENSIVA. Aquela cuxo cumprimento é necesario para a 
eficacia do acto a que afecta.  

CONDONACIÓN. A renuncia gratuíta dun crédito. Perdón ou remisión dunha 
débeda ou obrigación.  

CONSIGNAR. Asentar nun orzamento unha partida para atender a 
determinados gastos ou servizos./ Enviar as mercaderías a mans dun axente 
ou comisionista.  

CONTABILIDADE. Sistema adoptado para levar a conta e razón nas oficinas 
públicas e particulares.  

CONTRATO. Pacto ou convenio, oral ou escrito, entre partes que se obrigan 
sobre materia ou cousa determinada, e a cuxo cumprimento poden ser 
compelidas.  

CONTRATO BILATERAL. O que fai nacer obrigacións recíprocas entre as 
partes.  

CONTRATO CONSENSUAL. O que se perfecciona polo só consentimento. 

CONTRATO ONEROSO. O que implica algunha contraprestación.  

CONTROL DE CALIDADE: método para asegurar que tanto os produtos en 
fase de produción como os terminados reúnen as condicións cualitativas para o 
seu consumo idóneo.  

CONTROL DE XESTIÓN: disposicións que se adoptan para que os dirixentes 
e os diversos responsables dispoñan de datos periódicos sobre a marcha da 
empresa ou dos cometidos concretos da súa responsabilidade directa.  
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COOPERATIVA. Modalidade de empresa en que os beneficios se reinvisten ou 
se distribúen entre os socios (retorno cooperativo). Todos os socios posúen os 
mesmos dereitos e gozan dun tratamento fiscal privilexiado.  

COPROPIEDADE. Condominio. Comunidade. Existe cando unha cousa 
pertence en común a varias persoas, ás que corresponde sen dividir, isto é, 
proindiviso.  

CUSTO. Gasto realizado para a obtención ou adquisición dunha cousa ou dun 
servizo. 

CUSTO DE PRODUCIÓN. Conxunto de gastos para a produción de bens e 
servizos. 

CUSTO MARGINAL. Aumento dos custos de produción ao incrementar nunha 
unidade a cantidade producida.  

CUSTO DIRECTO: O que pode atribuírse directamente ao proceso de 
produción dun ben.  

CUSTO INDIRECTO: O que non pode atribuírse directamente ao proceso de 
produción dun ben.  

CUSTO FIXO: Aqueles gastos da actividade empresarial que non varían aínda 
que a produción sexa maior ou menor.  

CUSTO VARIABLE: Aqueles gastos da actividade empresarial que aumentas 
ou diminúen a medida que o fai a produción. 

CUSTO UNITARIO: Custo por unidade producida.  

COTIZAR. Pagar a cota ou parte correspondente de gastos colectivos, as cotas 
da seguridade social, etc.  

CRÉDITO. Débeda que un ten ao seu favor ou o documento que a xustifica; 
neste sentido, en todo crédito existe un debedor e un acredor.  

CRÉDITO PERSOAL. O que se basea exclusivamente na garantía dun 
individuo, e das súas calidades persoais e patrimoniais.  

CONTAS ANUAIS. Á pechadura do exercicio, o empresario deberá formular as 
contas anuais da súa empresa, que comprenderán o balance, a conta de 
perdas e ganancias e a memoria. Estes documentos forman unha unidade que 
deberán mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos 
resultados da empresa.  
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COTA OU PARTICIPACIÓN DE MERCADO: Porcentaxe ou parte do mercado 
que é capaz de abarcar un determinado produto ou marca, en comparación con 
outras mercancías da mesma categoría ou co mercado en xeral.  

COTA TRIBUTARIA. Cantidade de diñeiro que corresponde pagar a un suxeito 
pasivo como consecuencia da aplicación dun tributo.  

CHEQUE. Mandato escrito de pago, para cobrar unha cantidade determinada 
dos fondos que quen o expide ten dispoñibles nun banco.  

CHEQUE CERTIFICADO OU CONFORMADO. É aquel que leva, ademais da 
firma do librador, a da entidade bancaria librada, a cal obrígase así 
directamente ao pago.  

CHEQUE CRUZADO. Aquel en cuxo anverso indícase, entre dúas liñas 
diagonais paralelas, o nome do banqueiro ou sociedade por medio dos cales se 
fará efectivo.  

 

D 
DATA DE VENCEMENTO. Data de cumprimento do prazo dunha débeda, 
dunha obrigación, etc.  

DEBER. En contabilidade, contabilizar no debe 

DÉBITO. Débeda, obrigación.  

DELEGACIÓN. Acción ou efecto de delegar. Outorgamento de representación.  

DEMORA. Tardanza no cumprimento dunha obrigación desde que é esixible.  

DEPÓSITO. Contrato polo que alguén se compromete a gardar algo por 
encargo doutra persoa.  

DEPRECIACIÓN. Diminución do valor ou prezo de algo, xa con relación ao que 
antes tiña, xa comparándoo con outras cousas da súa clase.  

DESAHUCIO. Acción de desaloxar ao posuidor dunha vivenda ou herdade en 
virtude de concorrencia de causa legal.  

DESCUBERTO. dise da operación mercantil na cal os contratantes non teñen 
dispoñible a cantidade que é obxecto da mesma.  
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DESCONTO. Operación mercantil consistente en adquirir antes do vencemento 
valores endosables rebaixando o seu importe en virtude do adianto do pago 
que se efectúa.  

DESEMBOLSAR. Pagar ou entregar unha cantidade de diñeiro.  

DESGRAVAR. Conseguir a diminución da Base Impoñible baseándose nalgún 
feito aceptado pola Administración Tributaria.  

DÉBEDA. Obrigación que alguén ten de pagar, satisfacer ou reintegrar a outra 
persoa algo, polo común diñeiro.  

DÉBEDA TRIBUTARIA. Importe que resulta da liquidación tributaria.  

DEVALUAR. Rebaixar o valor dunha moeda.  

DIRECCIÓN EFECTIVA. Entenderase como sé de dirección efectiva o lugar 
onde estea centralizada de feito a xestión administrativa e a dirección dos 
negocios.  

DIVIDENDO ACTIVO. Cota a percibir polo posuidor dunha acción, segundo a 
distribución de beneficios que realice a empresa.  

DIVIDENDO PASIVO. Cada unha das cantidades parciais que se compromete 
a satisfacer o subscritor dunha acción.  

DOCUMENTO PRIVADO. O redactado polas partes interesadas, sen 
intervención de funcionario ou autoridade pública.  

DOCUMENTO PÚBLICO. O que, autorizado por funcionario para iso 
competente, acredita os feitos que refire e a súa data.  

DOMICILIO. Lugar no que legalmente se considera establecido alguén para o 
cumprimento das súas obrigacións e o exercicio dos seus dereitos.  

DOMICILIO FISCAL. No caso de persoas naturais será, o da súa residencia 
habitual. Para persoas xurídicas, o do seu domicilio social, sempre que nel 
estea efectivamente centralizada a súa xestión administrativa e a dirección dos 
seus negocios. Noutro caso atenderase ao lugar no que radiquen as 
devanditas xestión e dirección.  

DOMICILIO SOCIAL. O dunha empresa ou establecemento. Lugar no que se 
acha establecida a súa representación legal ou onde radique algunha das súas 
explotacións ou exerza as actividades propias do seu obxecto.  

DUMPING. Práctica comercial de vender a prezos inferiores ao costo, para 
apropiarse do mercado, con grave prexuízo deste. 
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E 

ECONOMÍA DE ESCALA: Diminución dos custos medios, que se consegue 
aumentando o volume de produción dunha mercancía mentres se manteñen os 
custos fixos (ou a parte substancial destes)/destes:. Por exemplo, os custos 
medios da edición dun libro diminuirán na medida que aumente a súa tirada.  

EFECTIVO. Dito do diñeiro: En moedas ou billetes.  

EFECTO. Documento ou valor mercantil, sexa nominativo, á orde ou ao 
portador.  

EXECUCIÓN. Procedemento xudicial con embargo e venda de bens para pago 
de débedas.  

EMBARGO. Retención de bens ordenada pola autoridade xudicial ou 
administrativa a consecuencia dunha débeda ou dun delito ou falta, para 
asegurar o pago daquela ou a responsabilidade que se pode contraer en 
virtude destes.  

EMPRESA. Organización dedicada a actividades industriais, mercantís ou de 
prestación de servizos con fins lucrativos./ Lugar en que se realizan estas 
actividades.  

EMPRESARIO. quen por concesión ou por contrata executa unha obra ou 
explota un servizo público./ Titular propietario ou directivo dunha 
industria,negocio ou empresa.  

ENAXENAR. Pasar ou transmitir a alguén o dominio de algo ou algún outro 
dereito sobre iso.  

ENDOSO. Transmisión de título de crédito emitido á orde por unha persoa 
(endosante) a favor doutra (endosatario), mediante fórmula escrita estampada 
no mesmo.  

ESCRITURA PÚBLICA. Documento autorizado por notario ou funcionario con 
atribucións legais para dar fe de acto.  

ESCRITURAR. Facer constar con escritura pública e en forma legal un 
outorgamento ou un feito.  

ESPECULAR. Efectuar operacións comerciais ou financeiras, coa esperanza 
de obter beneficios baseados nas variacións dos prezos ou dos cambios.  

ESTATUTOS. Normas que rexen o funcionamento dunha sociedade mercantil. 
Entre outros aspectos incluirase: A denominación da sociedade, o obxecto 
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social, a duración da sociedade, a data en que dará comezo ás súas 
operacións, o domicilio social, o capital social, etc.  

EXISTENCIAS. Bens mobles e inmobles adquiridos pola empresa coa 
finalidade de incorporalos aos bens producidos ou de destinalos á venda sen 
transformación. As existencias reflectiranse no activo do balance en función do 
seu prezo de adquisición ou do seu custo de produción. 

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPREGO. Procedemento en virtude do 
cal a Administración autoriza ou denega a un empresario o despedimento dun 
certo número de traballadores por causas establecidas na lei.  

EXPIRAR UN PRAZO. Rematar un prazo.  

 

F 
FACTOR. Entre comerciantes, apoderado con mandato máis ou menos 
extenso para traficar en nome e por conta do poderante, ou para auxiliarlle nos 
negocios.  

FACTORING. Operación pola cal unha empresa contrata a outra para que 
asuma os servizos de xestión administrativa e os riscos financeiros dos 
clientes. O servizo de factoring ofrécelle a unha empresa a posibilidade de 
librarse de problemas de facturación, contabilidade, cobro e litixios que 
xeralmente esixen un persoal moi numeroso.  

FACTURA. Relación dos obxectos ou artigos comprendidos nunha venda, 
remesa ou outra operación de comercio.  

FEDATARIO. Notario ou outro funcionario que dá fe pública.  

FIADOR. Persoa que responde por outra dunha obrigación de pago, 
comprometéndose a cumprila se non o fai quen a contraeu.  

FIANZA. Obrigación subsidiaria que asegura o cumprimento dunha obrigación 
principal contraída por un terceiro. Cando se obriga un a pagar ou cumprir cun 
terceiro, en caso de non facelo este.  

FILIAL. Sociedade subordinada cuxa matriz exerce directamente o control 
sobre ela.  

FONDO DE COMERCIO. Conxunto de Activos intanxibles de difícil valoración 
nunha empresa (a imaxe, a clientela, etc.).  



 
 
 

Dicionario Básico para o Emprendemento 
Proxecto Equal Compostela Social 

14 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) Fondo de garantía creado pola 
Lei con achega empresarial, para evitar a falta de cobro de salarios de 
traballadores, en situacións de insolvencia producidas por crises económicas.  

FONDO DE INVESTIMENTO. O que agrupa os capitais destinados ao 
investimento dunha pluralidade de persoas.  

FONDO DE PENSIÓNS. O que agrupa as achegas dun conxunto de plans de 
pensións.  

FONDO DE RESERVA. Suma monetaria que se retrae de beneficios 
extraordinarios dunha sociedade, quedando nunha conta especial para manter 
o pago de dividendos normais, ou atender a necesidades periódicas da 
empresa. 

FONDOS PROPIOS. Nunha sociedade, os aportados polos socios ou produto 
da súa actividade mercantil.  

FOLGA. Interrupción colectiva da actividade laboral por parte dos traballadores 
co fin de reivindicar certas condicións ou manifestar unha protesta.  

FORMA XURÍDICA (DUNHA EMPRESA): A que elixen os participantes nun 
proxecto empresarial á hora de constituílo legalmente, con arranxo a un modelo 
de sociedade mercantil.  

FRANQUÍA. Concesión de dereitos de explotación dun produto, actividade ou 
nome comercial, outorgada por unha empresa a unha ou varias persoas nunha 
zona determinada.  

FUNDACIÓN. Persoa xurídica dedicada á beneficencia, ciencia, ensino, ou 
piedade, que continúa e cumpre a vontade de quen a erixe.  

FUSIÓN. Proceso polo cal se integran os patrimonios de dúas ou máis 
entidades para crear unha nova que adquira os dereitos e obrigacións das 
entidades fusionadas. Os accionistas das entidades fusionadas recibirán, a 
cambio das súas accións, novas accións da nova sociedade, en proporción á 
súa participación e ao patrimonio integrado da entidade fusionada  

 

G 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN. Enténdense como gastos de constitución e 
modificación de Sociedades e de ampliación de capital os necesarios para a 
realización de tales operacións societarias, entendéndose por tales os de 
outorgamento de escritura, impostos e inscrición no Rexistro Mercantil e os 
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inherentes á emisión e inscrición dos títulos representativos do capital e, no seu 
caso, os precisos para obter a cotización en Bolsa.  

GASTOS DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO. Segundo o Regulamento do 
Imposto de Sociedades, son os necesarios ata que a empresa inicie a súa 
actividade, entre os que se incluirán, os honorarios, gastos de viaxes e outros 
para estudos previos de natureza técnica e económica, publicidade de 
lanzamento e captación, adestramento e distribución do persoal ata o inicio da 
súa actividade.  

GRAVAME. Carga ou obrigación que pesa sobre algunha persoa ou cousa.  

GUERRA DE PREZOS. Rivalidade entre varias compañías ou 
establecementos por ofrecer os prezos máis baixos aos seus clientes. 

 

H 
HABER. Facenda, caudal, conxunto de bens e dereitos pertencentes a unha 
persoa natural ou xurídica./ Parte, das dúas en que se divide unha conta 
corrente, na cal se anotan as sumas que se acreditan ou abonan ao titular.  

HIPOTECA. Dereito real que suxeita determinados bens ao cumprimento 
dunha obrigación. Esencialmente recae sobre bens inmobles, aínda que tamén 
algúns bens mobles de fácil identificación (automóbiles, aeronaves) son 
susceptibles de ser hipotecados.  

HOLDING. Sociedade dedicada a adquirir participacións doutras sociedades.  

 

I 
I + D: Innovación/investigación e desenvolvemento  

IMAXE CORPORATIVA: É a cara externa dunha empresa. Inclúe a marca e o 
logotipo  

INCAPACIDADE LABORAL. Situación de enfermidade ou de padecemento 
físico ou psíquico que impide a unha persoa, de xeito temporal ou definitivo, 
realizar unha actividade profesional e que normalmente da dereito a unha 
prestación da seguridade social.  

INDICE DE PREZOS AO CONSUMO (IPC). Expresión numérica do incremento 
dos prezos de bens e servizos nun período de tempo con respecto a outro 
período anterior.  
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INEMBARGABLE. Calidade de determinados bens que son susceptibles de 
embargo, como o leito cotián do debedor e a súa familia, roupas de uso diario e 
o soldo equivalente ao salario mínimo interprofesional.  

INFLACIÓN. Elevación dos prezos dos produtos e dos servizos que levan 
consigo a diminución do poder adquisitivo do diñeiro.  

INMOBILIZADO. Comprende os elementos patrimoniais destinados a servir de 
forma duradeira na actividade da empresa.  

INSOLVENCIA: Denomínase así a situación dunha persoa ou empresa que 
non está en condicións de facer fronte ás súas débedas.  

INTERNACIONALIZACIÓN: Proceso de expansión a outros países dunha 
empresa cunha implantación nacional. 

INVENTARIO. Relación ou estado detallado dos bens que constitúen o 
patrimonio dunha persoa ou entidade, con referencia ao activo e ao pasivo. 

INVERSIÓN: Cantidade de diñeiro que necesita aportar un emprendedor para 
iniciar un negocio, engloba as partidas iniciais necesarias para funcionar no 
mercado. 

 

L 

LABORAL. Relativo ao traballo. Denominación de aquela póla xurídica que 
regula as relacións derivadas dos contratos de traballo e da Seguridade Social.  

LANZAMENTO: Acción coordinada mediante a cal se coloca un produto no 
mercado, nun tempo, costo e lugar definido.  

LEASING. Contrato de aluguer dun ben, no cal existe unha opción de compra a 
favor do arrendatario.  

LETRA DE CAMBIO. Documento de xiro ou crédito, no que consta a orde 
dunha persoa (librador) a outra (librado) de abonar un terceiro a cantidade que 
expresa á súa vencemento. É preciso que vaia estendido no documento 
timbrado oportuno e conteña todas as especificacións contidas na lei.  

LIBRADO. Persoa contra a que se vira unha letra de cambio.  

LIBRADOR. Persoa que libra unha letra de cambio.  
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LIBRAMENTO. Orde de pago dada por escrito para que o tesoureiro, 
administrador, corresponsal, mandatario, etc., satisfaga unha cantidade de 
diñeiro ou entregue determinados xéneros.  

LIBRAR. Expedir letras de cambio, libranzas, cheques e outras ordes de pago, 
a cargo de alguén que teña fondos a disposición do librador.  

LIBRO DE ACTAS. Os acordos dos órganos colexiados das sociedades 
mercantís (Xunta Xeral e Consello de Administración) deben recollerse nun 
acta que se transcribe a un Libro de Actas.  

LIBRO DE CAIXA. O que teñen os homes de negocios e comerciantes para 
anotar a entrada e saída do diñeiro. 

LIBRO DIARIO. Aquel en que se van asentando día por día e pola súa orde 
todas as operacións do comerciante relativas ao seu xiro ou tráfico.  

LIBRO MAIOR. Aquel en que, por debe e haber, ten que levar o comerciante, 
suxeitándose a rigorosa orde de datas, as contas correntes coas persoas ou 
obxectos baixo cuxos nomes estean abertas  

LIÑA DE CRÉDITO: diñeiro que o estado ou institucións financeiras e 
bancarias destinan para prover de capital a certas actividades, segundo 
determinadas políticas preestablecidas.  

LOXÍSTICA: Avituallamento. Termo militar, pero que por extensión se aplica a 
calquera actividade que facilita os elementos necesarios para levar a cabo un 
plan ou acción determinada  

 

M 
MAILING (inglés): lista de persoas ás que se envía por correo referencias dun 
produto ou produtos (prezo, vantaxes, calidade, etc.) invitándolles ao seu 
adquisición.  

MAIORISTA: comerciante que vende por xunto (en grandes cantidades) e que 
abastece a outros maioristas e aos minoristas e detallistas.  

MANCOMUNIDADE. Concorrencia de persoas en obrigación ou empresa para 
responder a prorrata, ou solidariamente, segundo se estableza.  

MANDATO. contrato polo que se obriga a unha persoa (mandatario) a prestar 
algún servizo ou a facer algunha cousa, por conta ou encargo doutra 
(mandante).  
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MARCA REXISTRADA: sinal ou distintivo que o fabricante coloca aos seus 
produtos, cuxa utilización lle pertence en forma exclusiva unha vez que o 
rexistrou.  

MARXE: parte do prezo que o vendedor engade aos custos variables medios, a 
fin de cubrir os custos xerais e obter unha marxe de beneficio neto.  

MARKETING (do inglés market, mercado): análise das necesidades do 
mercado realizado por unha empresa (prezos, características dos produtos 
similares existentes, nivel de competencia, demanda, etc.), antes de lanzar o 
seu propio produto ao mercado ou para relanzalo.  

MARKETING-MIX: combinación de catro elementos do mercado: produtos, 
prezos, distribución e promoción. Actividade coñecida como as catros P polas 
súas siglas en inglés: product, price, place and promotion.  

MERCADO DE CONSUMO: a totalidade de compradores ou individuos que 
pensan consumir ou beneficiarse co uso dos produtos ou servizos que 
adquiren.  

MERCADO POTENCIAL: o que está formado polos consumidores habituais 
dun produto máis todos aqueles que, polas súas apetencias, gustos e poder 
adquisitivo, poden chegar a selo se se realiza unha promoción adecuada.  

MERCANCÍA. Cousa moble que se fai obxecto de trato ou venda.  

MINORISTA OU DETALLISTA: comerciante que vende polo miúdo (en 
pequenas cantidades ou por unidades) e que abastece directamente ao 
consumidor.  

MONOPOLIO. Situación de mercado en que a oferta dun produto redúcese a 
un só vendedor.  

MORA. Dilación ou tardanza en cumprir unha obrigación. 

MULTINACIONAL. Sociedade mercantil ou industrial cuxos intereses e 
actividades áchanse establecidos en moitos países.  

 

N 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA. A que levan a cabo os sindicatos de 
traballadores e os empresarios para a determinación das condicións de traballo 
e que, normalmente, desemboca nun convenio colectivo.  
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NEGOCIO. Aquelo que é obxecto ou materia dunha ocupación lucrativa ou de 
interese./ Utilidade ou interese que se logra no que se trata, comercia ou 
pretende./ Local en que se negocia ou comercia.  

NOME COMERCIAL. O que sirva para diferenciar ao comerciante no seu 
tráfico. Por nome comercial enténdese en tal texto "o nome, razón social ou 
denominación baixo a cal dáse a coñecer ao público un establecemento 
agrícola, industrial ou mercantil".  

NOMINATIVO. Aplícase aos títulos e inscricións que se estenden a favor 
dunha persoa determinada, en oposición aos que son ao portador.  

 

O 
OBRIGACIÓN DE FACER. Aquela cuxo obxecto consiste en realizar un acto 
ou en prestar un servizo.  

OBRIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO. A que se resolve en prestacións 
periódicas e continuadas como o contrato de arrendamento.  

OBRIGACIÓN MANCOMUNADA. Aquela cuxo cumprimento é esixible a dous 
ou máis debedores, ou por dous ou máis acredores, cada un na súa parte 
correspondente.  

OBRIGACIÓN SOLIDARIA. Aquela en que cada un dos acredores pode 
reclamar por si a totalidade do crédito, ou en que cada un dos debedores está 
obrigado a satisfacer a débeda enteira, sen prexuízo do posterior abono ou 
resarcimento que o cobro ou o prazo determinen entre o que o realiza e os 
seus cointeresados.  

OFERTA. Conxunto de bens ou mercancías que se presentan no mercado cun 
prezo concreto e nun momento determinado./ Posta á venda dun produto 
rebaixado de prezo.  

ONEROSO. Aplícase ao contrato ou acto xurídico que esixe determinadas 
prestacións para as partes en contraposición ao denominado gratuíto.  

ORGANIGRAMA: serie de cadros unidos por liñas, nos que se representan as 
relacións de autoridade e responsabilidade entre os executivos da dirección 
dunha empresa cos restantes membros da organización.  

ORZAMENTO. Cómputo anticipado do custo dunha obra ou dos gastos e 
rendas dunha corporación.  
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P 
PAGARÉ Documento mercantil o cal o asinante se compromete a pagar ao 
beneficiario unha suma de diñeiro determinada nunha data de vencemento 
fixada. Poden ser nominativos ou ao portador.  

PATENTE: Son invencións novas que son susceptibles de aplicación industrial. 
Reflíctese a través dun título expedido polo Estado a través da Oficina 
Española de Patentes e Marcas, que confire ó concesionario por un período 
para explotación en exclusiva da dita patente. 

PARTICIPACIÓN. Parte que se posúe no capital dun negocio ou dunha 
empresa. Na Sociedade de Responsabilidade Limitada, o capital está dividido 
en participacións iguais, acumulables e indivisibles, que non poden 
incorporarse a títulos negociables nin denominarse accións.  

PARTICIPACIÓN NO MERCADO: tanto por cento de vendas dun produto 
respecto ao total de vendas no mercado de produtos competidores similares.  

PASIVO. Valor monetario total das débedas e compromisos que gravan a unha 
empresa, institución ou individuo, e que se reflicten na súa contabilidade.  

PATRIMONIO. Conxunto de bens pertencentes a unha persoa natural ou 
xurídica, ou afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.  

PERFECCIÓN DO CONTRATO. Momento xurídico en que, ao concorrer todos 
os requisitos, nacen os dereitos e obrigacións.  

PERMUTA. Contrato polo que se entrega unha cousa a cambio de recibir 
outra.  

PERSOA FÍSICA: Todos os seres humanos capaces de asumir (por idade, 
capacidade mental, etc.) os dereitos e obrigacións que determina o marco 
xurídico, neste caso, o marco xurídico mercantil.  

PERSOA XURÍDICA: Calquera sociedade ou entidade susceptible de asumir 
dereitos e obrigacións con arranxo á lei.  

PODER. Acto ou instrumento no que consta a facultade que alguén da a outra 
persoa para que no seu lugar seu e representación poida executar algo.  

PODERDANTE. Persoa que da poder ou facultades a outra para que a 
represente en xuízo ou fóra del.  

PÓLIZA. Documento no que se fai constar os pactos e condicións propios da 
contratación mercantil.  
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POLO MIÚDO. Dito de vender, en pequenas cantidades.  

PORTE. Cantidade que se da ou paga por levar ou transportar algo dun lugar a 
outro.  

POR XUNTO. En cantidade grande.  

PREAVISO. Aviso obrigatorio previo á realización dun acto.  

PREGO DE CONDICIÓNS. Documento en que constan as cláusulas dun 
contrato ou poxa.  

PRECONTRATO. Contrato preliminar en virtude do cal dous ou máis persoas 
comprométense a asinar, nun prazo certo, un contrato que polo momento non 
queren ou non poden estipular.  

PRENDA. Garantía real que se constitúe sobre bens mobles, para garantir o 
cumprimento dunha obrigación, e con entrega da posesión ao acredor para en 
caso de incumprimento poida cobrarse con cargo a ela.  

PRESCRIPCIÓN. Por ela e coas condicións determinadas pola Lei, adquírese 
o dominio e demais dereitos reais (Prescrición adquisitiva), e tamén se 
extinguen do mesmo xeito os dereitos e accións polo transcurso do tempo e os 
prazos establecidos normativamente (prescrición extintiva).  

PRÉSTAMO: Diñeiro ou valor tomado por unha persoa para devolvelo.  

PROCEDEMENTO DE APREMIO. Actuacións propias do proceso de 
execución dirixidas á realización dos bens embargados, para facer efectivos os 
dereitos do acredor.  

PRODUCTIVIDADE: Cantidade de produto por unidade do factor produtivo 
utilizado, xeralmente o factor traballo.  

PROINDIVISO. Estado da propiedade dunha cousa cando pertence a varias 
persoas en común sen división entre os mesmos.  

PROMOCIÓN. Conxunto de actividades cuxo obxectivo é dar a coñecer algo 
ou incrementar as súas vendas.  

PROTESTO DA LETRA. Dilixencia que, por non ser aceptada ou pagada unha 
letra de cambio, practícase baixo fe notarial para que non se prexudiquen ou 
reduzan os dereitos e accións entre as persoas que interviñeron no xiro ou nos 
endosos del.  

PROVEDOR:É quen subministra un producto ou servizo a un terceiro. 
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PUBLICIDADE. Divulgación de noticias ou anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Tamén chamado punto morto, é o nivel de ventas no 
cal nin se gaña nin se perde, xa que se cobren tanto os custes variables como 
os fixos. Utilizase para saber a partir que nivel de vendas a empresa comeza a 
gañar diñeiro. 

 

Q 
QUITA E ESPERA. Solicitude xudicial do concursado ou crebado dirixida aos 
seus acredores, solicitando unha diminución de créditos (quita), ou un adianto 
dos mesmos (espera), ou ambas cousas á vez (quita e espera) 

 

R 
RAZÓN SOCIAL. Denominación oficial de entidades ou sociedades.  

RATIO DE RENDIBILIDADE: Ratio é palabra latina incorporada ao vocabulario 
económico a partir do inglés e que significa relación, proporción, índice, módulo 
(entre dúas magnitudes). Neste caso expresa a relación cuantificada (é dicir, 
expresada en cantidades) entre dous fenómenos económicos, relación que 
resulta significativa dunha situación concreta de rendibilidade dun produto ou 
actuación económica.  

RECARGO. Cantidade ou tanto por cento en que se incrementa a débeda, polo 
xeral a causa do atraso nun pago.  

RÉDITO. Renda, utilidade ou beneficio renovable que rende un capital.  

REEMBOLSAR UN IMPORTE. Volver unha cantidade a poder de quen a 
desembolsou.  

REXISTRO. Nas diversas dependencias da Administración Pública, 
departamento especial onde se entrega, anota e rexistra a documentación 
referente a elas./ Asento que queda do que se rexistra.  

REXISTRO DA PROPIEDADE. Aquel no que o rexistrador inscribe todos os 
bens raíces dun partido xudicial, con expresión dos seus donos, e onde se fan 
constar os cambios e limitacións de dereito que experimentan devanditos bens.  

REXISTRO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL. O que serve para rexistrar 
patentes de invención ou de introdución, marcas, nomes comerciais e 
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recompensas industriais, e para obter o amparo legal dos dereitos 
concernentes a todo iso.  

REXISTRO DA PROPIEDADE INTELECTUAL. O que ten por obxecto inscribir 
e amparar os dereitos de autores, tradutores ou editores de obras científicas, 
literarias ou artísticas.  

REXISTRO MERCANTIL. O que, con carácter público, serve para a inscrición 
de actos e contratos do comercio, preceptuada legalmente en determinados 
casos.  

RELACIÓNS PÚBLICAS. Actividade profesional cuxo fin é, mediante xestións 
persoais ou co emprego das técnicas de difusión e comunicación, informar 
sobre persoas, empresas, institucións, etc., tratando de prestixialas e de captar 
vontades ao seu favor.  

RENDIBILIDADE: interese que producen os investimentos. 

REPRESENTANTE. Persoa que promove e concerta a venda dos produtos 
dunha casa comercial, debidamente autorizada por esta.  

REQUIRIMENTO XUDICIAL. Acto dun xuíz ou tribunal, dirixido a unha das 
partes litigantes ou a un terceiro, para que faga algo ou se absteña de facelo  

RESCINDIR. Deixar sen efecto un contrato, unha obrigación, etc.  

RETRACTO. Dereito de adquisición preferente a favor de determinadas 
persoas no caso da venda de bens, en virtude do cal poden subrogarse no 
lugar do comprador, e nas mesmas condicións convidas para o mesmo.  

ROTURA DE STOCK: falta de mercancía no almacén para atender aos 
clientes.  

 

S 
SALDAR. Liquidar enteiramente unha conta satisfacendo a cantidade esixida 
ou recibindo o sobrante que resulta dela./ Vender a baixo prezo unha 
mercancía para despachala pronto.  

SALDO. Cantidade positiva ou negativa que resulta dunha conta./ Resto de 
mercancías que o fabricante ou o comerciante venden a baixo prezo para 
despachalas pronto.  

SANEAMENTO. Obrigación do vendedor en cómpraa- venda de garantir danos 
que poidan sobrevir á cousa vendida por vicios ou defectos da mesma.  
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SEGMENTACIÓN DO MERCADO: división do mercado en grupos 
homoxéneos de clientes, cada non dos cales pode constituír un obxectivo da 
empresa.  

SERVIDUME. Gravame imposto sobre un inmoble en beneficio doutro que 
pertence a diferente propietario.  

SILENCIO ADMINISTRATIVO. Omisión de resposta ou resolución por parte da 
Administración ás peticións ou escritos presentados. O silencio da 
Administración respecto dunha petición equivale á denegación dela (silencio 
negativo, que é a regra xeral) ou á súa aceptación e aprobación (silencio 
positivo).  

SOCIEDADE. Agrupación de comerciantes, homes de negocios ou accionistas 
dalgunha compañía.  

SOCIEDADE CIVIL. Contrato polo cal dúas ou máis persoas se obrigan a 
poñer diñeiro, bens, ou industria con ánimo de partir entre eles as ganancias. 

SOCIEDADE ANÓNIMA (S.A.): sociedade mercantil cuxo capital social está 
distribuído en accións que poden cotizar en bolsa. Os accionistas non teñen 
responsabilidade persoal ante as débedas contraías pola empresa.  

SOCIEDADE COLECTIVA: sociedade mercantil na que todos os socios teñen 
que aportar o seu esforzo persoal e da que tamén son xestores. Os socios 
responden das débedas sociais dun modo persoal, ilimitado e solidario, con 
todos os seus bens.  

SOCIEDADE COMANDITARIA: sociedade na que algúns socios contraen as 
mesmas obrigacións das sociedades colectivas (socios colectivos) e outros 
(socios comanditarios) que só responden co expresamente aportado á 
sociedade.  

SOCIEDADE COOPERATIVA: sociedade na que os socios dispoñen todos do 
mesmo poder e gozan dun trato fiscal distinto ao das S.A. ou S.L.  

SOCIEDADES DE MERCADO: son aquelas nas que a economía se rixe pola 
lei da oferta e a demanda.  

SOCIEDADE LABORAL: son aquelas Sociedades anónimas ou de 
Responsabilidade Limitada, de natureza mercantil, nas que a maioría do capital 
social é propiedade directa dos traballadores ou traballadoras que prestan nela 
servizos retribuídos de forma persoal e directa, cuxa relación laboral durará un 
tempo indefinido.  

SOCIEDADE LIMITADA (S.L.): sociedade mercantil cuxo capital social é 
superior a 3005,06 euros e cuxo número de socios non será superior a 50. As 
accións dos socios non son cotizables en bolsa.  
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SOCIO. Individuo dunha sociedade, ou agrupación de individuos.  

SOCIO CAPITALISTA. Persoa que aporta capital a unha empresa ou 
compañía.  

SOCIO INDUSTRIAL. Persoa que non aporta capital á compañía ou empresa, 
senón servizos ou pericia persoais, para ter algunha participación nas 
ganancias.  

SOLVENCIA: capacidade dunha empresa ou persoa para satisfacer as 
débedas adquiridas nos prazos regulados ou carencia de débedas.  

SUSPENSIÓN DE PAGOS. Situación na se coloca ante o xuíz o comerciante 
cuxo activo non é inferior ao pasivo, pero que non pode temporalmente atender 
ao pago puntual das súas obrigación 

 

T 
TENEDOR. Persoa que ten ou posúe algo, especialmente a que posúe 
lexitimamente algunha letra de cambio ou outro valor endosable.  

TESTAFERRO. Persoa que presta o seu nome nun contrato, pretensión ou 
negocio que en realidade é doutra persoa.  

TÍTULO Á ORDE. O representativo dun crédito que debe facerse efectivo á 
orde da persoa que designa, sendo susceptible de ser transmitido por endoso. 
Tal é o caso da letra de cambio.  

TÍTULO AO PORTADOR. O que non é nominativo, senón pagadoiro a quen o 
leva ou exhibe.  

TÍTULO EXECUTIVO. O que trae aparellada execución contra o obrigado, 
dunha forma directa, e sen necesidade de mediar declaración xudicial previa. 
Tal é o caso das escrituras públicas, letras de cambio, etc.  

TÍTULO NOMINATIVO. O que pertence a persoa determinada, expedíndose a 
nome da mesma.  

TIR: Tipo de rátio económica que se defínese como a taxa interna de retorno. É 
un indicador financeiro que mide a rendibilidade dun negocio. 

TOMADOR. Aquel a cuxa orde se xira unha letra de cambio, carta de crédito, 
etc.  
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U 

USOS DE COMERCIO. Os que rexen entre comerciantes no tráfico mercantil.  

USUFRUCTO. Dereito a gozar bens alleos coa obrigación de conservalos, 
salvo que a lei autorice outra cousa.  

USURA. Interese do diñeiro prestado que excede o establecido pola lei ou o 
normal.  

 

V 
VAN : Tipo de rátio económica que se define como o valor actual neto da 
inversión. É o valor presente de todos os cobros e pagos derivados unha 
inversión actualizados ó momento presente. 

VALOR ENGADIDO. Incremento do valor dun produto durante as sucesivas 
etapas da súa produción ou distribución.  

VALOR CONTABLE: Valor dun activo que figura nos libros de contabilidade.  

VALOR NOMINAL. Cantidade pola que se emite unha acción, unha obrigación 
e outros documentos mercantís  

VENCEMENTO. Cumprimento do prazo dunha letra, dunha obrigación ou 
contrato.  

VENDA. Contrato en virtude do cal transfírese a dominio alleo unha cousa 
propia polo prezo pactado.  

VÍA EXECUTIVA: Procedemento xudicial ou administrativo para facer 
inmediatamente efectivo o importe dun crédito ou multa, sen necesidade dun 
xuízo sobre o fondo.  

VIABILIDADE: Probabilidade que ten un proxecto de poder levarse a cabo con 
éxito en función das súas circunstancias comerciais, económicas e financeiras.  

VICIO OCULTO: Defecto non manifestado que ten unha cousa e que diminúe o 
seu valor, orixinando responsabilidade na compravenda.  
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X 
XERENTE. Persoa que leva a xestión administrativa dunha empresa ou 
institución.  

XESTIÓN: Función empresarial básica tendente á utilización máis eficaz 
posible de recursos existentes, mediante a adecuada execución dun conxunto 
racional de regras e procedementos para alcanzar os obxectivos perseguidos.  

XIRO. Movemento ou translación de caudais por medio de letras, libranzas, etc.  

XUNTA DE ACREDORES. A asemblea que se reúne, ante a petición de 
convocatoria de acredores, para resolver do recoñecemento e graduación de 
créditos, para celebrar ou rexeitar convenios co debedor insolvente e outros 
asuntos de importancia no concurso ou na creba.  

XURISDICCIÓN. Poder que teñen os xuíces e tribunais para xulgar e facer 
executar o xulgado./ Territorio en que un xuíz exerce as súas facultades de tal.  

XURISPRUDENCIA. Doutrina emanada das resolucións dos tribunais. En 
sentido estrito só constitúe xurisprudencia a doutrina emanada das resolucións 
do Tribunal Supremo en forma reiterada.  
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