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Valoraches a posibilidade de emprender.

EN HORA BOA, COMEZA
A TÚA AVENTURA EMPRESARIAL



Pode que te atopes buscando emprego, ou que 
desexes cambiar de traballo,... case sempre pensamos 
en que alguén nos contrate. Aínda que é certo que á 
hora de buscar traballo preséntaseche varias 
alternativas:

• Traballar para a Administración (Local, 
    Autonómica, Estatal).

• Traballar para alguén.

• Ou crear a túa propia empresa, é dicir emprender.

Non te paraches a pensar que da iniciativa propia de 
emprender pode xurdir unha ocupación, incluso xerar 
empregos para outros.

Emprender  pode concretarse na capacidade de 
percibir, crear e actuar partindo dunha idea ou dun 
concepto, polo tanto componse dunha actuación 
creativa e unha acción eficaz. Recorda que emprender é 
unha actitude, unha calidade que te obriga a formularte 
retos e faite medrar como persoa.

33por que non emprender?

O proceso emprendedor é un camiño complicado que 
precisa de vontade, sorte e capacidade. As dificultades 
céntranse en atopar unha idea atractiva e non deixarse 
desanimar polos obstáculos que ten o proceso. É 
importante recoñecer que en moitas ocasións as 
vantaxes e beneficios fanse esperar e o emprendedor ha 
de ter paciencia e tenacidade, xa que se trata dunha 
aventura.

A cultura emprendedora  é  un sinal de identidade  que 
debemos de manter e potenciar, xa que se conta con 
tres elemento base:

• Descubrimento dunha oportunidade (idea de 
   negocio).

• Deseño - creación dun produto ou servizo para 
   obter un beneficio, de maneira que satisfaga 
   unha necesidade.

• Posta en marcha do servizo ou produto para 
   lograr resultados.
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É certo que emprender a túa propia empresa non é 
fácil, trátase dun camiño complexo onde necesitas 
vontade, capacidade e sorte, e a pesar de todo a boa 
combinación de estes elementos non garanten o éxito 
da “aventura empresarial”.

O teu futuro como emprendedor pasa por apostar por 
aqueles proxectos que teñan posibilidades reais de saír 
adiante. Tes que ser consciente de que por esta senda 
vas  estar acompañado (orientadores laborais, axentes 
de emprego e desenvolvemento local...),  xa que o  
emprendemento necesita de moito apoio polo que ten 
de proceso de creación e posta en marcha de iniciativas 
empresariais. Valora sempre a necesidade de analizar a 
túa idea e contrastala.

Porén, as vantaxes de participar nun proxecto 
empresarial  compensan os riscos que este implica: 

• Poderás deseñar o teu futuro laboral e 
   empresarial.

• Satisfarás mellor necesidades como a realización 
   persoal, a liberdade, a independencia e o alcanzar 
   os retos perseguidos.

• Emprender unha nova empresa é emocionante 
   en parte porque implica experimentar algo 
   de risco.

Durante todo o proceso de emprendemento vas atopar 
unha serie de cuestións:

• Quen pode ser emprendedor?

• Que calidades e aptitudes ten que ter unha 
    persoa emprendedora?

• Que é máis importante, o emprendedor ou a idea?

• Emprendedor sen ideas ou ideas en busca de 
    espírito emprendedor.

• Vou ser capaz de desenvolver un plan de 
   negocio?
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• Teño inquietudes, creatividade para avanzar na 
   creación dunha empresa?

• Teño unha idea, ¿cómo a converto en negocio?

En definitiva, as vantaxes e os beneficios existen pero 
fanse esperar, hai que ser paciente e tenaz para 
conseguir levar a cabo un reto 

Todos podedes ser creativos se volo propoñedes 
(Ti tamén), recorda que o emprendemento xurde de:

• Inquedanzas propias.

• Capacidade de observar e trasladar.

• Experiencias que acumulamos.

• Informacións das que dispoñemos ou solicitamos.

• Necesidades propias ou do noso entorno.

• A creatividade e imaxinación persoal

• Os cambios sociais (TIC´s, hábitos de consumo,...)

A dificultade radica en atopar unha idea atractiva e non 
deixarte desalentar por todos os obstáculos que hai que 
sortear ao longo do proceso de creación da túa 
empresa.

a idea 
empresarial

traballo

esforzo

imaxinación

talento





Pode que nalgún momento sentiras a necesidade de 

crear a túa propia empresa por un desexo de 

independencia, de non estar suxeito/a a un horario, a 

uns xefes ou a unhas normas impostas. Ou, polo 

contrario, planearas esta alternativa como unha saída a 

unha situación de desemprego, ou por unha motivación 

puramente económica, xa que se gaña máis como 

empresario que dependendo dun soldo.

A pesar diso, é posible que non te decidiras a crear a túa 

propia empresa pola falta de recursos, porque a situación 

da economía non fora moi boa naquel momento, ou 

simplemente porque non te sentías preparado/a.

É evidente que a toma de decisións de risco é algo 

inherente á creación dunha empresa mais, valoraches a 

posibilidade de compartir recursos, de compartir 

experiencia, en definitiva, de compartir o teu risco? É 

dicir, valoraches a posibilidade de constituír unha 

Cooperativa? 

77por que non unha cooperativa?

As Cooperativas son empresas de responsabilidade 

limitada, isto é, en caso de débedas contraídas con 

terceiros (sempre sobre a base dunha correcta xestión) 

os socios e socias non responderán polas débedas 

sociais cos seus bens particulares, senón unicamente co 

que aportaran ao capital social.

Valoraches a posibilidade de Valoraches a posibilidade de 

compartir recursos, de compartir recursos, de 

compartir experiencia, en compartir experiencia, en 

definitiva, de compartir o definitiva, de compartir o 

teu risco?teu risco?





99as persoas... o recurso máis valioso

A empresa non é máis que a materialización dunha idea que xorde da mente dunha ou máis persoas, é dicir, non hai empresa 

sen persoa ou persoas emprendedoras. 

É por este motivo polo que debes comezar por coñecerte tanto a ti mesmo, como as posibles persoas coas que teñas pensado 

crear unha cooperativa. Debes dar resposta a algunhas das preguntas que aquí se formulan. 
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capacidade
comunicativa

TANTO TI COMO OS TEUS TANTO TI COMO OS TEUS 
ASOCIADOS TEDES FE NO ÉXITO ASOCIADOS TEDES FE NO ÉXITO 

E SABÉDELO TRANSMITIR A E SABÉDELO TRANSMITIR A 
TODOS OS QUE ESTÁN TODOS OS QUE ESTÁN 

RELACIONADOS CON EL?RELACIONADOS CON EL?

saber e 
saberse asesorar

ESTADES AO DÍA DE TODOS OS ESTADES AO DÍA DE TODOS OS 
ÁMBITOS DA EMPRESA? (FINANZAS, ÁMBITOS DA EMPRESA? (FINANZAS, 

MARKETING, VENDAS, CUSTOS, MARKETING, VENDAS, CUSTOS, 
FISCALIZACIÓN... ETC.) NON SE TRATA FISCALIZACIÓN... ETC.) NON SE TRATA 

DE SER UN EXPERTO, SÓ DE TER DE SER UN EXPERTO, SÓ DE TER 
UNHAS NOCIÓNS BÁSICAS QUE VOS UNHAS NOCIÓNS BÁSICAS QUE VOS 
PERMITAN DIALOGAR COS POSIBLES PERMITAN DIALOGAR COS POSIBLES 
ASESORES (TÉCNICOS DE EMPREGO, ASESORES (TÉCNICOS DE EMPREGO, 

ORIENTADORES LABORAIS...)ORIENTADORES LABORAIS...)

optimismo

VEDES OPORTUNIDADES ONDE OS VEDES OPORTUNIDADES ONDE OS 
DEMAIS SÓ VEN PROBLEMAS?DEMAIS SÓ VEN PROBLEMAS?

entusiasmo

ESTADES REALMENTE ENTUSIASMADOS ESTADES REALMENTE ENTUSIASMADOS 
COA IDEA E CO FEITO DE COA IDEA E CO FEITO DE 

CONVERTERVOS EN EMPRESARIOS?CONVERTERVOS EN EMPRESARIOS?
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o emprendedor
non nace, faise

POR ÚLTIMO, É POSIBLE QUE TANTO TI COMO OS POR ÚLTIMO, É POSIBLE QUE TANTO TI COMO OS 
TEUS SOCIOS NON RESPONDADES DE FORMA TEUS SOCIOS NON RESPONDADES DE FORMA 

POSITIVA A TODAS AS PREGUNTAS EXPOSTAS, MAIS POSITIVA A TODAS AS PREGUNTAS EXPOSTAS, MAIS 
DEBEDES TER UNHA COUSA CLARA, O DEBEDES TER UNHA COUSA CLARA, O 

EMPRENDEDOR NON NACE: FAISE, BUSCA, MELLORA EMPRENDEDOR NON NACE: FAISE, BUSCA, MELLORA 
CONTINUAMENTE E SABE RODEARSE DAS PERSOAS CONTINUAMENTE E SABE RODEARSE DAS PERSOAS 
AXEITADAS. EN DEFINITIVA, A TÚA MOTIVACIÓN E AXEITADAS. EN DEFINITIVA, A TÚA MOTIVACIÓN E 

ANSIA POR MELLORAR SERÁ A CHAVE DO TEU ÉXITO. ANSIA POR MELLORAR SERÁ A CHAVE DO TEU ÉXITO. 

imaxinación

TEDES UNHA IDEA CLARA E TEDES UNHA IDEA CLARA E 
CONCRETA SOBRE O QUE DEBE SER A CONCRETA SOBRE O QUE DEBE SER A 

VOSA EMPRESA? TEDES UNHA IDEA VOSA EMPRESA? TEDES UNHA IDEA 
GLOBAL DA VOSA EMPRESA, DE GLOBAL DA VOSA EMPRESA, DE 

COMO QUEREDES QUE SEXA NO COMO QUEREDES QUE SEXA NO 
FUTURO? SODES CAPACES DE XERAR FUTURO? SODES CAPACES DE XERAR 
IDEAS APARENTEMENTE ABSURDAS IDEAS APARENTEMENTE ABSURDAS 

OU INVIABLES?OU INVIABLES?

planificación

TEDES UNHA VISIÓN A LONGO PRAZO TEDES UNHA VISIÓN A LONGO PRAZO 
DO QUE QUEREDES? CENTRARSE DO QUE QUEREDES? CENTRARSE 

EXCLUSIVAMENTE NOS PROBLEMAS DO EXCLUSIVAMENTE NOS PROBLEMAS DO 
DÍA A DÍA PODE LEVARVOS A NON DÍA A DÍA PODE LEVARVOS A NON 
PREVER SITUACIÓNS NEGATIVAS PREVER SITUACIÓNS NEGATIVAS 

FUTURAS. FUTURAS. 





A sociedade e as empresas están en continuo cambio. 

Isto pode provocar que determinados negocios que no 

seu día foron moi rendibles non o sexan actualmente. 

Polo contrario, cada día emerxen novas oportunidades 

de negocio que buscan satisfacer as necesidades dos 

consumidores. 

É por iso que debes prestar moita atención aos cambios 

que teñen lugar no teu entorno, a todos os niveis, co fin 

de xerar a mellor idea empresarial.

Propoñémoste algunhas fontes de ideas empresarias:

• Persoas e empresas coas que un se relaciona.

• No teu propio traballo.

• Produtos con gran aceptación pero que non 

existen no noso entorno.

• Modas e costumes sociais.

• Existencia de necesidades no mercado non 

satisfeitas.

• Posibilidade de ofrecer produtos ou servizos de 

maior calidade.

1313a clave do teu éxito

Presta atención aos Presta atención aos 
cambios do teu entornocambios do teu entorno
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Unha vez que teñas identificada a idea empresarial, debes 
seguir traballando sobre ela, xa que ata o momento é algo 
moi pouco sólido que require unha maduración. Pero, 
como facer madurar unha idea empresarial?

Propoñémosche un método moi sinxelo, consistente en 
dar resposta ás seguintes preguntas: 

 • Que vou vender?

 • A quen llo vou vender?

 • Que medios utilizarei para venderllo?

 • Onde llo vou vender?

 • Como vou dar a coñecer o meu produto?

 • Cal vai a ser o seu prezo?

Todas as respostas a estas preguntas debes recollelas nun 
documento escrito que é o PLAN DE EMPRESA ou 
PLAN DE NEGOCIO.

O PLAN DE NEGOCIO OU PLAN DE EMPRESA é 
a túa ferramenta de traballo. Trátase dun documento 
escrito onde tes que analizar os diferentes factores e 
obxectivos de todas as áreas que van intervir na posta en 
marcha da Cooperativa.

A mellor ecuación para CREAR unha EMPRESA é:
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POR QUE UN PLAN DE EMPRESA? 

• Porque che servirá para PLANIFICAR e pensar ANTICIPADAMENTE para así poder PREVER problemas e ter 
PREPARADAS alternativas.

• Porque diminúe o risco de FRACASO do teu proxecto.

• Porque che serve como instrumento de ANÁLISE DE VIABILIDADE do proxecto.

• Porque che permite ORDEAR as IDEAS.

• Porque é unha excelente CARTA DE PRESENTACIÓN do teu proxecto para a relación con terceiros: bancos, institucións 
que prestan axudas e subvencións, provedores, clientes, etc.

• Porque che permite establecer OBXECTIVOS, ESTRATEXIAS, e PLANS a seguir para o desenvolvemento futuro da 
cooperativa.
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A importancia e utilidade do Plan de Empresa estarán condicionados pola estrutura e o contido do documento elaborado. 

Non existe un modelo único, propoñémosche unha estrutura posible de Plan de Empresa:

Pensa nun documento que debe ser Pensa nun documento que debe ser 

CLARO, CONCISO e  REALISTA.CLARO, CONCISO e  REALISTA.
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA COOPERATIVA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA COOPERATIVA

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE COOPERATIVA
2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE COOPERATIVA

2.1   Perfil dos/as promotores/as.2.1   Perfil dos/as promotores/as.

2.2   Explicación da actividade que se vai des
envolver.

2.2   Explicación da actividade que se vai des
envolver.

2.3   Provedores.2.3   Provedores.

2.4   Clientela..2.4   Clientela..

2.5   Localización proposta.2.5   Localización proposta.

2.6   Análise de competencia.2.6   Análise de competencia.

2.7   Plan de Comercialización.2.7   Plan de Comercialización.

2.9   Organización interna.2.9   Organización interna.

2.10 Diagnose de situación.2.10 Diagnose de situación.

3. PLAN ECONÓMICO E FINANCEIRO3. PLAN ECONÓMICO E FINANCEIRO

3.1   Facturación.3.1   Facturación.

3.2   Investimento.3.2   Investimento.

3.3   Previsión de Tesourería.3.3   Previsión de Tesourería.

3.4   Orixe e Aplicación de Fondos.3.4   Orixe e Aplicación de Fondos.

3.5   Estrutura de custes.3.5   Estrutura de custes.

3.6   Contas previsionais para o primeiro ano.3.6   Contas previsionais para o primeiro ano.
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Entre as cousas que debes saber da COOPERATIVA é 
que estamos a falar dunha EMPRESA de “economía 
social”, é dicir, que ten fins económicos –ser rendible e 
proporcionar traballo aos seus membros– e fins sociais 
–crear cultura, valores e saber.

Lembra que as Cooperativas son empresas de 
responsabilidade limitada, os socios e socias non 
responderán polas débedas sociais cos seus bens 
particulares, senón unicamente co que aportaran ao 
capital social. Debe existir obrigatoriamente un fondo de 
reserva, destinado á consolidación, desenvolvemento e 
garantía da supervivencia da cooperativa.

Alén disto, tamén existe un fondo de formación e 
promoción. De que se trata?

cooperativa = empresa

• Un fondo para contribuír á ampliación da formación 
dos socios/as e persoal traballador da cooperativa.

• Unha parte dos beneficios resultantes da actividade 
normal da cooperativa  vai a este fondo, como mínimo 
o 5% dos beneficios.

Sinalarche que o CAPITAL SOCIAL MÍNIMO para 
constituír unha cooperativa é de 3.005, 06 €. 

A cooperativa, a diferenza doutras formas xurídicas, esixe 
un NÚMERO MÍNIMO DE SOCIOS,  que son 4, 
podendo selo tanto persoas físicas ou xurídicas segundo a 
clase de cooperativas, agás no caso das Cooperativas de 
Traballo Asociado, nas que se esixe un número mínimo 
de 3 socios para a súa constitución. Isto permíteche 
desenvolver un traballo en equipo, sentirte parte dun 
grupo e dáche moral e forza nos momentos difíciles.



2020 cousas que debedes saber

Lembra que os socios traballadores das cooperativas de 

traballo asociado gozarán dos beneficios da Seguridade 

Social, tendo  que optar a cooperativa nos seus estatutos 

sociais, entre asimilados a traballadores por conta allea ou  

traballadores autónomos, a decisión a de ser tomada 

conxuntamente por todos os/as socios/as da Cooperativa.

Non está permitida a existencia de socios/as capitalistas nas 

cooperativas, é dicir, persoas que só poñen capital e 

participan nos beneficios sen participar na actividade. Deste 

xeito asegúrase que os beneficios, en caso de xerarse, se 

distribúan entre as persoas que traballan na Cooperativa.

O  salario nas cooperativas chámase “anticipo laboral” e 

consiste en retribucións en contía similar as da zona e sector 

de actividade atendendo as súas categorías profesionais, 

percíbense en prazos non superiores ao mes.

A cooperativa conta con órganos de goberno. Cales son? 

• Asemblea Xeral.

• Consello Reitor.

• Interventores.

Así mesmo, as cooperativas poderán prever a existencia 

dun Comité de Recursos e doutras instancias de 

carácter consultivo ou asesor, sempre que nos Estatutos 

se determinen as súas funcións, que en ningún caso se 

poden confundir coas propias dos órganos sociais.

No tocante a como tributan as Cooperativas, fano no 

imposto de sociedades, ao igual que o resto de formas 

xurídicas; porén,  o tipo impositivo aplicado é moito menor. 

Cal é?
• O tipo aplicable ás cooperativas é do 20%.

• O tipo aplicable ás cooperativas especialmente 
protexidas é do 10 %.
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Propoñémosche un cadro onde esquematizamos todas estas cuestións e outras para o teu interese, dun xeito máis sinxelo:

AS COOPERATIVAS

Nº MÍNIMOS DE 
SOCIOS

3

Resto de cooperativas4

Nas coperativas de Traballo Asociado

OBXECTO 
(actividade cooperativa)

Podes desenvolver calquera clase de actividade económica como cooperativa, sen exclusións, dende a fabricación de mobles, a metalurxia, ata a 
construción ou a confección, pasando por artes gráficas, loxística, sanidade, servizos  de axuda a domicilio, limpeza, ocio e tempo libre.

RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ante as débedas contraídas con terceiros os/as socios/as non responderán cos 

seus bens particulares.

ÓRGANOS 
RECTORES

Asemblea Xeral É a reunión dos socios para deliberar e adoptar acordos como órgano supremo 
de expresión da vontade social.

Consello Reitor É o órgano representativo da cooperativa.

Interventores É o auditor interno da cooperativa, designado pola asemblea xeral.

RÉXIME FISCAL

Imposto de sociedades (I.S.) Tibutan o 20% dos beneficios.

Cooperativas especialmente protexidas o I.S. Tibutan o 10% dos beneficios.

Imposto de transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados (I.T.P.A.X.D.) Exento.

RÉXIME 
ECONÓMICO

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 3.005,06 €

APORTACIÓNS OBRIGATORIAS
Achegas iniciais que deben facer os/as socios/as que queren incorporarse á 

cooperativa.

APORTACIÓNS VOLUNTARIAS Achegas voluntarias feitas polos/as socios/as.

FONDO RESERVADO OBRIGATORIO
É un fondo de capitalización para a cooperativa -> serve para a consolidación, 
desenvolvemento e garantía de estabilidade e permanencia da cooperativa.

FONDO DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN
Finalidade contribuír a formación dos/as socios/as da cooperativa -> destinarase 

como mínimo o 5% dos beneficios.

RETORNO COOPERATIVO Os beneficios obtidos no exercicio da actividade típica da cooperativa.

ANTICIPOS LABORAIS É a denominación que reciben os salarios nas cooperativas.

RÉXIME DE
COTIZACIÓN

Os socios das Cooperativas de Traballo Asociado cotizarán na Seguridade Social no réxime xeral ou no réxime especial de autónomos,
decisión que ten que adoptar os socios da  Cooperativa de xeito conxunto nos seus estatutos sociais.





A Cooperativa de traballo é unha sociedade constituída 

por persoas que se asocian para a realización de 

actividade económicas e sociais de interese común. 

A diferenza entre as cooperativas e o resto das empresas 

radica nunha serie de valores e principios que 

determinan o seu funcionamento, e que debes coñecer 

e compartir no caso de crear unha cooperativa ou pasar 

a formar parte dalgunha xa existente. 

2323en que se diferencian as cooperativas do 
resto das empresas?

“Existen 7 principios que “Existen 7 principios que 
determinan o seu funcionamento”determinan o seu funcionamento”
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resto das empresas?

1º ADHESIÓN VOLUNTARIA E ABERTA

As cooperativas son organizacións voluntarias, abertas a 
todas as persoas capaces de utilizar os seus servizos e 
dispostas a aceptar as responsabilidades de ser socio/a, sen 
discriminación de sexo, social, racial, política ou relixiosa.

“Abertas a
todas as persoas”

3º PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DOS SOCIOS

Os socios contribúen equitativamente ao capital das súas 
cooperativas e xestionan os beneficios de maneira 
democrática.

“Xestión democrática
 dos beneficios”

2º XESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DOS/AS 
SOCIOS/AS

Os homes e mulleres escollidos para representar e 
xestionar as cooperativas son responsables diante dos 
socios, os cales participan activamente na toma de 
decisións nos órganos de xestión. 

“Unha persoa = un voto”

4º AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

En caso de asinar acordos con outras organizacións, 
incluíndo o goberno, ou se conseguen capital de fontes 
externas, os socios nunca perderán o control democrático 
e a súa autonomía cooperativa.

“Os socios nunca perden  
 o control democrático”
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resto das empresas?

6º COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

As cooperativas fortalecen o movemento cooperativo 
traballando conxuntamente a escala autonómica, estatal e 
internacional, sempre ao servizo dos seus asociados.  

5º EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y INFORMACIÓN

As cooperativas brindan educación e formación aos seus 
socios e socias, aos directivos, xerentes e empregados, de 
xeito que contribúen eficazmente ao desenvolvemento, 
consolidación e crecemento das súas cooperativas.

“Formación
 aos socios”

“Traballo conxunto”

7º INTERESE POLA COMUNIDADE 

As cooperativas traballan para conseguir o 
desenvolvemento sostible das súas comunidades 
mediante políticas aprobadas polos seus socios. 

“Desenvolvemento   
 sostible”





2727actuade, a información é a clave...asesorádevos

     TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA COOPERATIVA

Tes que ter presente que a creación dunha cooperativa supón en termos xerais os mesmos pasos e trámites que a creación de 
calquera outro tipo de empresa.

A continuación, comentámosche os TRÁMITES necesarios para poñer en marcha a túa cooperativa. 
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1 obtén a certificación negativa do nome 

Certificación de que non figura outra entidade cooperativa coa 

mesma denominación que a que pretendes constituír.

Onde: Sección Central do Rexistro de Cooperativas, 

Pío Baroja, nº 6 - Madrid.

1

2

11

103 9

4 5 7 8

6
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2 redacta os estatutos sociais

Ten en conta que os Estatutos Sociais deben recoller como 

mínimo os seguintes puntos: A denominación da sociedade, 

domicilio e obxecto social, as condicións e requisitos para 

adquirir a condición de socio e o réxime de baixa, obrigas e 

dereitos dos socios, normas de disciplina social, capital mínimo 

para adquirir a condición de socio, composición dos órganos 

de goberno, etc. Podes elaborar os estatutos ti mesmo xunto 

cos teus socios/as ou acudir a un avogado ou notario para a 

redacción dos mesmos.

Cando: antes de solicitar a cualificación previa dos estatutos 

se é o caso e, se non o é, antes do outorgamento da 

escritura de constitución.
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3 solicita a cualificación previa dos 
estatutos sociais (opcional)

Trámite opcional, isto é, só se realizará se como promotores/as así 
se solicita. Podes solicitar ao rexistro de cooperativas competente, 
antes de acudir ao notario, que comprobe que todos os actos, 
documentos e acordos que se adoptaron polos socios e socias da 
cooperativa ata o momento son conformes á lei.

É un trámite gratuíto que che recomendamos facer naqueles casos 
de dúbidas sobre a legalidade dalgún ou algúns dos acordos 
adoptados. 

Cando: despois da redacción dos estatutos sociais.

Onde: no Rexistro de Cooperativas correspondente ao ámbito de 
actuación da vosa cooperativa: se é provincial, no rexistro de 
cooperativas da provincia; se o ámbito se estende a  máis 
dunha provincia, no Rexistro Central de Cooperativas en 
Santiago de Compostela.
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4 realiza a elevación a escritura pública 
dos estatutos sociais

Mediante a firma ante Notario as persoas promotoras da 
Cooperativa elevan a públicos os acordos relativos á constitución da 
Cooperativa, os Estatutos Sociais e a elección das persoas que 
ocuparán os cargos sociais.

Dende o momento do acto formal de constitución da Cooperativa 
ante o Notario, a situación da Sociedade será a de estar “en 
constitución”. Nesta situación, malia que a sociedade aínda non 
figure no rexistro, poderá realizar contratos e obrigarse con 
terceiros.

Cando: despois da solicitude de cualificación previa dos estatutos.
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5 autoliquidación do imposto de 
transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados

As cooperativas están exentas deste imposto na súa constitución.

6 inscribe a escritura de constitución no 
rexistro de sociedades cooperativas
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8 realiza a afiliación da empresa á 
seguridade social e a alta dos/as
socios/as traballores/as que incien a
actividade empresarial

7 solicita o código de identificación fiscal 
(cif) e comunica o inicio da actividade 
da cooperativa

Onde: Administración da Axencia Tributaria ou delegación, 
presentando o modelo 036. No mesmo impreso estás a 
comunicar o inicio da actividade da Cooperativa.
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9 realiza a comunicación de apertura do
centro de traballo

Cando: dentro dos 30 días seguintes ao inicio da actividade.

Onde: delegación da dirección xeral de traballo.

10 merca os libros de visitas e os libros 
sociais obrigatorios

O libro de visita é obrigatorio, a empresa ha de ter un por cada 
centro de traballo.

No aspecto societario, a cooperativa ha de dispoñer e ter 
actualizados, a lo menos, o libro de actas e o libro de rexistro de 
socios/as.
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1
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11 solicita a licenza municipal de apertura
 e licenzas especiais no concello

Lembra que podes acudir para asesorarte á rede de técnicos de 
emprego e orientadores laborais que impulsa a Consellería de 

Traballo.
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Chegamos a outro punto necesario de análise, o 
DIÑEIRO, é dicir, calcular canto diñeiro vas necesitar para 
crear a cooperativa, cando o vai necesitar a cooperativa e 
para que vas destinar o diñeiro.

Debes cuantificar os bens necesarios para iniciar a 
actividade, para fabricar o teu produto ou prestar un 
servizo. As valoracións deben ser reais e razoables, debes 
ter os pes no chan  e ser consciente do que é realmente 
necesario e non deixarte levar por fantasías. Unha vez que 
xa tes claro o investimento necesario para emprender a 
actividade empresarial cooperativa chega unha cuestión 
importante que debes saber salvar, o FINANCIAMENTO.

Para financiar o proxecto cooperativo podes acudir a 
dúas grandes fontes de financiamento: os recurso 
propios da cooperativa e os recursos alleos.

Pensaches que o mellor proxecto non é o Pensaches que o mellor proxecto non é o 
que máis investimento requireque máis investimento require

RECURSOS PROPIOS: é dicir, o diñeiro que 
achegas ti e os teus socios/as á cooperativa, ben en 
achegas obrigatorias para constituír a cooperativa ben 
como achegas voluntarias que formarían parte do 
Capital Social . A este respecto, debes ter en conta:

• Achegas obrigatorias: nos estatutos debes de 
fixar a achega obrigatoria mínima, sendo necesario 
desembolsar, polo menos, o 25% para adquirir a 
condición de socio/a, e o resto na forma e prazos 
previstos nos estatutos ou pola asemblea xeral.

• Achegas voluntarias: é a asemblea xeral a que 
pode acordar a admisión de achegas voluntarias ao 
capital social. O importe total das achegas de cada 
socio/a non pode exceder dun 1/3 do capital 
social, podendo ser en moeda ou, si os socios así 
o deciden, en bens e dereitos.

actuade, a información é a clave...asesorádevos

     FINANCIAMENTO
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RECURSOS ALLEOS: se non contas cos cartos terás 

que buscar recursos alleos, é dicir, cartos que vos 

deixen, ben sexa en bancos, caixas de aforros, 

familiares,...

Outro punto importante á hora de solicitar 

financiamento alleo reside na posibilidade de solicitar 

algún tipo de SUBVENCIÓNS ou AXUDAS. Agora 

ben, é importante que lembres que non debes concibir 

o proxecto empresarial en función das distintas 

subvencións que poidas conseguir, aínda que é certo 

que existen e debes facer uso delas.

Has de ter en conta que cada vez existe unha maior 

sensibilización por parte da administración autonómica 

por impulsar e fomentar as empresas de economía 

social, como son as cooperativas. Polo tanto, é 

conveniente que as coñezas e as utilices. Podes atopar 

información acudindo á páxina web da Xunta de Galicia 

www.xunta.es, dentro da Consellería de Traballo, ou 

ben acudir á rede de técnicos de emprego e 

orientadores laborais que impulsa esta Consellería.

Ten sempre presente que as 
subvencións non supoñen o “negocio” 
do teu negocio, nin moito menos 
garanten a viabilidade do proxecto, só 
como o seu nome indica, son unha 
axuda, unha ferramenta mais.



Ou fai a túa consulta no seguinte mail: 

orientacioncooperativa@proxectos.com

Lembra, contas tamén coa páxina do consello galego 

de cooperativas 

www.cooperativasdegalicia.com

onde atoparás información relativa ás cooperativas.
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     GUÍA DE RECURSOS
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A CORUÑA
• CONSELLERÍA DE TRABALLO

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

Rexistro Central de Cooperativas.

Edif. Administrativos San Caetano, Bl.5 – 3º.

15781 Santiago de Compostela.

A Coruña

Tfno.: 981 545 540

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Rexistro Provincial de Cooperativas.

Fernando Macías, 18-20, 1º 

A Coruña.

Tfno.: 981 185 890

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO 

EMPREGO

Edif. Administrativo  San Lázaro s/n.

15781 Santiago de Compostela.

A Coruña

Tfno.: 981 544 614

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Fernández Latorre nº 132, 1º.

15006 A Coruña.

Tfno.: 981 174 661
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• CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA E PROMOCIÓN 

AGROALIMENTARIA

Edif. Administrativo  San Caetano s/n.

15781 Santiago de Compostela.

A Coruña

Tfno.: 981 544 778

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Praza Luís Seoane s/n.

A Coruña.

Tfno.: 981 184 501

• CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Consellería de Traballo, 2º Andar

15781 Santiago de Compostela

A Coruña

Tfno. 881 999 268

•  CENTRO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 

    (CECOOP)

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Campus 

Norte.

Área de Dereito Mercantil (Despacho 244)

15172 Santiago de Compostela.

• ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS

UNION DE COOPERATIVAS “ASOCIACIÓN GALEGA 

DE COOPERATIVAS AGRARIAS” (AGACA)

Rúa Tomiño, 22- Entrechán.

Santiago de Compostela.

Tfno. 981 584 911

agaca@agaca.coop   

www.agaca.coop 
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UNION DE COOPERATIVAS DE TRABALLO 

ASOCIADO DE GALICIA (UGACOTA)

Rúa Hórreo, 104 Baixo Esquerda.

15702 Santiago de Compostela.

A Coruña.

Tfno.: 981 575 578

ugacota@ugacota.org

www.ugacota.org

  
UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
FERROL (UCAFE)
Rúa Pascual Veira, 33-35. Entrechán.

Ferrol (A Coruña)

Tfno.: 981 356 399

• INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA   

   (IGAPE)

San Lázaro s/n.

Santiago de Compostela.

A Coruña.

Tfno.: 981 541 175

www.igape.es

OFICINA TERRITORIAL DE A CORUÑA

Praza de Pontevedra, 22- 2º.

15003 A Coruña

Tfno.: 981182 239
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LUGO

• CONSELLERÍA DE TRABALLO

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Rexistro Provincial de Cooperativas.

Ronda da Muralla, 70. 

27071 Lugo.

Tfno.: 982 294 288

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70.

27071 Lugo

Tfno.: 982 294 048

• CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA E PROMOCIÓN 

AGROALIMENTARIA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70.

27071 Lugo.

Tfno.: 982 294 528

• ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS

UNION DE COOPERATIVAS “ASOCIACIÓN GALEGA 

DE COOPERATIVAS AGRARIAS” (AGACA)

DELEGACIÓN LUGO

Rúa Poeta Noriega Varela,  30- Entrechán.

Lugo.

Tfno.: 982 201 514
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•  INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA (IGAPE)

OFICINA TERRITORIAL LUGO

Xunta de Galicia - Edificio Administrativo

Ronda da Muralla, 70.

27003 Lugo

Tfno.: 982 294 032
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PONTEVEDRA
• CONSELLERÍA DE TRABALLO

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Rexistro Provincial de Cooperativas.

Concepción Arenal 8 

36201 Vigo 

Pontevedra

Tfno.: 986 817 686

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Concepción Arenal 8, 2º

36201 Vigo

Pontevedra

Tfno.: 986 817 058

• CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA E PROMOCIÓN 

AGROALIMENTARIA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Benito Corbal, 47- 4º

Pontevedra

Tfno.: 986 805 409

• ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS

UNION DE COOPERATIVAS DE ENSINO DE 

TRABALLO ASOCIADO DE GALICIA (UCETAG)

Rúa Fernández Villaverde, 4- 1º A, Oficina 4.

Pontevedra

Tfno.: 986 896 526

www.ucetag.org

FEDERACIÓN EMPRESAS COOPERATIVAS SINERXIA 

Rúa Fernández Villaverde, 4-1º A, Oficina 3.

Pontevedra.

Tfno.: 986 896 526

www.sinerxia.org
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UNION DE COOPERATIVAS DE TRABALLO 

ASOCIADO EIXO

Rúa Fernández Villaverde, 4- 1º A.- Oficina 3.

36002 Pontevedra.

Tfno.: 986 896 526 / 627 570 944.

www.eixo.info

info@eixo.info

• INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA (IGAPE)

OFICINA TERRITORIAL PONTEVEDRA

Rúa Michelena, 30.

36001 Pontevedra.

Tfno.: 986 805 305

OFICINA TERRITORIAL DE VIGO

Edificio Administrativo. Xunta de Galicia

Rúa Concepción Arenal, 8- 4ª Planta.

36201 Vigo ( Pontevedra ).

Tfno.: 986 817 366

• SAE - VIGO

Servizo de Apoio a Emprendedores do Concello de Vigo.

Avda. da Hispanidade, 17.

36203 Vigo 

Pontevedra.

Tfno.: 986 423 366 

sae@maiv.org



OURENSE
• CONSELLERÍA DE TRABALLO

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Rexistro Provincial de Cooperativas.

Av. La Habana, 79, 7º

32004 Ourense 

Tfno.: 988 386 389

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Av. La Habana, 79

32004 Ourense 

Tfno.: 988 386 223 
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• CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCIÓN, INDUSTRIAS 

E CALIDADE AGROALIMENTARIA

R/ Florentino López Cuevillas, 4-6 Baixo

32003 Ourense

Tfno.: 988 386 455

• ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS

UNION DE COOPERATIVAS “ASOCIACIÓN GALEGA 

DE COOPERATIVAS AGRARIAS” (AGACA)

DELEGACIÓN OURENSE.

Rúa Bedoia, 7- 2º Oficina 1.

Ourense.

Tfno.: 988 242 481.



OUTROS
CEPES. Confederación empresarial española da economía 

social

Rúa Vallehermoso 15, 1ª Planta.

Madrid.

Tfno.: 91 593 04 12

www.cepes.es

COCETA. Confederación Española de Cooperativas de 

Traballo Asociado

Rúa Vallehermoso 15. 

Madrid.

Tfno.: 91 593 01 61

www.coceta.com

BIC GALICIA (Centro de Empresas e Innovación)

Barrio de San Lázaro s/n.

Edificio IGAPE 3º

Aptdo. De Correos 2174.

Santiago de Compostela.

Tfno.: 981 564 823

www.bicgalicia.es    

bicgalicia@bicgalicia.es

actuade, a información é a clave...asesorádevos 47










	Correcciondatos MANUAL ORIENTADOS(pax37_pax51).pdf
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51

	Binder1.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9




