
Empresas e establecementos 
 

Empresa 

Unidade xurídica que lles proporciona cobertura legal ás actividades que se realizan nun ou varios locais. As 

unidades xurídicas poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas con existencia legal independente da dos 

seus propietarios.  

 

Actividade económica 

Creación de valor engadido mediante a utilización de capital, materias primas e traballo para a produción de 

bens e servizos. 

 

Persoal asalariado 

Número de persoas que, na data de referencia, participan na actividade económica da empresa a cambio 

dunha remuneración en metálico ou en especie ou dunha participación nos beneficios empresariais.  

 

Sociedade anónima  

É aquela entidade na que o capital, que está dividido en accións, está integrado polas contribucións dos socios, 

os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital social non pode ser inferior a 60.101 

euros. 

 

Sociedade de responsabilidade limitada  

É aquela entidade na que o capital, que está dividido en participacións sociais, está integrado polas 

contribucións de todos os socios, os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital non 

poderá ser inferior a 3.005 euros e dende a súa orixe está totalmente desembolsado. 

 

Sociedade cooperativa 

É aquela entidade con capital variable e con estrutura e xestión democráticas que asocia, en réxime de libre 

adhesión e baixa voluntaria, a persoas con intereses e necesidades socioeconómicas comúns. Esta 

sociedade desenvolve actividades profesionais ao servizo da comunidade para satisfacer estes intereses e 

necesidades comúns, impútanselles aos socios, unha vez atendidos os fondos comunitarios, os resultados 

económicos en función da actividade cooperativizada. 

 

Sociedade comanditaria  

É aquela entidade formada por dúas clases de socios: colectivos e comanditarios. 

Os socios comanditarios responden limitadamente nas débedas sociais só co importe que puxeron na 

sociedade; os socios colectivos responden, persoal e ilimitadamente, co seu propio patrimonio fronte ás 

débedas sociais. 

 

Sociedade colectiva  

É aquela entidade na que os socios, en nome colectivo e baixo unha razón social, se comprometen a participar, 

na proporción que establezan, dos mesmos dereitos e obrigas, a responder subsidiaria, persoal, solidaria e 

ilimitadamente con todos os seus bens das resultas das operacións sociais. Para a súa constitución é preciso a 

escritura pública, a inscrición no rexistro mercantil, a declaración censual e a obtención do CIF. Con respecto 

ao capital non existe nin máximo nin mínimo legal. 

 

 

Unidade local 

Empresa ou parte dela (taller, fábrica, oficina, mina, depósito...) situada nun lugar no que se realizan 

actividades económicas baixo a responsabilidade do seu titular. A unidade local, segundo o regulamento 

comunitario relativo ás unidades estatísticas de observación e análise, pode agrupar actividades auxiliares 

exclusivamente. Polo tanto, as sedes sociais ou os domicilios legais dos titulares das empresas serían 



unidades locais, aínda no caso de que existan unicamente como soporte xurídico das actividades. A unidade 

local así definida non coincide, xa que logo, coa clásica de “establecemento”. O establecemento sería unha 

unidade local na que estarían vencellados de modo inequívoco actividade e territorio. Poderíase entender un 

establecemento como unha unidade local “con local”, fronte a unidade local “sen local” propia das 

actividades de profesionais ou colectivos con forte presenza de minifundismo empresarial, actividades que 

non se exercen nun lugar fixo e que, en moitos casos, teñen o domicilio particular como único referente 

estable para a organización da produción. 

 
 

Sociedades mercantís 

 

Sociedade mercantil 

Contrato de compañía polo cal dúas ou máis persoas se obrigan a poñer en fondo común bens ou industria 

para obter lucro calquera que fose a súa clase, sempre que se constituíse segundo as disposicións do 

Código de comercio. Unha vez constituída a compañía mercantil, terá personalidade xurídica en todos os 

seus actos e contratos. Por norma xeral, as sociedades mercantís constitúense adoptando algunha das 

formas seguintes:  

 Sociedade anónima  

 Sociedade de responsabilidade limitada  

 Sociedade colectiva  

 Sociedade comanditaria, simple ou por accións  

 

Sociedades creadas  

Son aquelas que están inscritas no rexistro mercantil no mes de referencia, independentemente da data na 

que comezaron a realizar operacións mercantís.  

 

Modificacións de capital 

Considéranse modificacións de capital ao seu aumento ou redución e á emisión de obrigacións. 

 
 

Efectos de comercio devoltos sen pagar 
 

Efectos de comercio en carteira 

Efectos ou outros documentos negociados a clientes que fosen creados para mobilizar o prezo das 

operacións de compravenda de bens ou prestacións de servizos, librados ou endosados á orde da entidade, 

e os efectos que fosen redescontados en firme a outras entidades. 

Inclúense as cantidades entregadas a conta ou con garantía destes e os anticipos sobre certificacións de 

obra. 

Os efectos de comercio en carteira con vencemento no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 

4.1.1. “Efectos comerciais e anticipos do activo de balance reservado” da Circular 4/1991, do Banco de 

España, con vencemento no mes de referencia. 

Os efectos de comercio en carteira non pagados no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 4.1.1 

“Efectos comerciais e anticipos”, que resulte devolta por falta de pagamento no mes de referencia. 

 

Efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes  

Efectos recibidos de clientes para a xestión do seu cobro. 

Os efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes con vencemento no mes de referencia 

corresponden á parte da rúbrica 5.2. “Efectos condicionais e outros valores recibidos en comisión de cobro 

das contas de orde do Estado M.1” da Circular 4/1999, do Banco de España; que corresponda a efectos 

recibidos en xestión de cobro de clientes con vencemento no mes de referencia. 



Os efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes non pagados no mes de referencia 

corresponden á parte da rúbrica 5.2. “Efectos condicionais e outros valores recibidos en comisión de cobro” 

mencionada no parágrafo anterior, que resulte devolta por falta de pagamento no mes de referencia. 

 

 

 


