
ACTIVIDADES  OTSE TEMA 1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

1. Realizar un cuadro con las 10 mayores empresas españolas ordenadas por valor bursátil y 

añadir al cuadro importe de las ventas y número de empleados. Buscar los datos en internet, 

citando la fuente. 

 

 

2. Realizar un cuadro comparativo de las diferentes formas jurídicas con los siguientes datos: 

o Número  mínimo de socios 

o Capital mínimo 

o Responsabilidad ante las deudas 

o Fiscalidad de los beneficios 

o Formalidades de constitución 

 

 

3. Realizar una tabla con datos absolutos y porcentajes de número de empresas con las 

diferentes formas jurídicas en Galicia. Los datos pueden obtenerse de la página del instituto 

nacional de estadística (ine.es) 

 

4. Responsabilidad de los socios 

Manuel pechou un acordo para adquirir un pequeno hostal de dúas estrelas no centro 

histórico da cidade de Santiago polo que vai a pagar os 300.000 € que ten de vender a 

empresa de catering que tiña en Segovia. 

Nestes momentos o hotel non está en perfectas condicións, polo que terá que facer unha 

serie de reformas das que se taxa o orzamento en 25.000 Euros, pero como vai a gastar todo 

o diñeiro que tiña no hostal necesita pedir un crédito para as reformas. O crédito 

concederallo o Banco de Santiago cuns xuros fixos do 8% a devolver en 4 anos. 

Manuel, que casou con Uxía en réxime de gananciais, vai a xestionar o hostal como 

empresario autónomo, para o cal comunica unha variación (xa estaba dado de alta) da súa 

actividade na Dirección Provincial da Tesourería da Seguridade Social. 

 

QUEN RESPONDERÁ EN CASO DE QUE O HOSTAL NON PODA FACER FRONTE Ó 

PAGO DO CRÉDITO DE 25.000 €? 

 



5. Elección de la forma jurídica 

Bea e a súa prima Leti son enxeñeiras agrónomas especializadas en protección de cultivos. 

Traballaban desde facía 8 anos na mesma empresa pero a falta de liquidez e as continuas 

débedas provocaron que despois de algúns meses de altibaixos a empresa acabase pechando. 

Como a empresa non ten fondos e teñen que esperar a que se poxen os bens e demais 

trámites da Lei Concursal, deciden aceptar como parte do pago da súa indemnización por 

despido unha serie de instrumentos e ferramentas necesarias para a actividade que elas 

desenvolveron. 

Deciden poñer en común todos eses bens e, xunto có líquido que percibiron polos 

despedimentos, en total uns 23.000 Euros, instálense nun viveiro de empresas que lles presta 

durante uns anos unha institución en Lugo e inician a mesma actividade que veñan 

realizando pero esta vez por conta propia. Agora son empresarias. 

Para formalizar a súa nova relación, deciden que o mellor polo momento é crear unha 

comunidade de bens. Se o volume de ingresos o aconsella, xa terán tempo de transformarse 

noutro tipo de sociedade. 

Como xa teñen algunha experiencia e, ademais, na carreira deron unha asignatura de 

creación de empresas, deciden encargarse elas mesmas de tódolos trámites para crear a súa 

sociedade. 

 

ASESORA ÁS EMPRENDEDORAS SOBRE AS FORMAS XURÍDICAS QUE MELLOR 

SE ADAPTAN ÁS SÚAS PRETENSIÓNS? 

COMO SE DISTRIBÚEN AS PERDAS E GAÑANCIAS NA FORMA XURÍDICA 

ELEXIDA? 

 

6. Elección de la forma jurídica 

Daniel, Susana, e os irmáns Alberto e Felipe son catro enxeñeiros que, na actualidade, 

traballan por conta allea en diferentes empresas da provincia de A Coruña. Son bos amigos e 

coñécense desde a carreira, así que deciden asociarse e montar unha empresa de medicións 

físicas en Santiago na que traballar todos xuntos. 

Facendo cálculos cuantifican que necesitan unha inversión mínima de 92.000 €, sendo a 

partida de material a máis importante posto que precisan aparatos de medición bastante 

caros. Neste orzamento tamén contan cunha administrativa que queren contratar. 



Vendo a inversión que necesitan, Alberto e Felipe, en principio, deciden retirarse do proxecto 

xa que, debido a uns imprevistos de última hora, practicamente non poden aportar capital, 

pero os seus amigos convéncenos de que non é necesario que aporten diñeiro e de que xa 

encontrarán a maneira de que sexan socios sen aportar capital ou aportando moi pouco. 

Finalmente, Daniel aporta os 12.000 € que lle corresponden polo pago único de desemprego 

á nova sociedade, Susana, con axuda de algúns parentes consegue 26.000 € e Alberto e 

Felipe aportan 3.000 € entre os dous a partes iguais. En total teñen 41.000 € dos  92.000 que 

precisan para iniciar a actividade da empresa, o resto financiarano a través de préstamos e 

algunha que outra subvención que contan recibir. 

Daniel, Susana, Alberto e Felipe deben agora decidir que tipo de sociedade deberá ser 

“Medicións Físicas do Tambre”. 

QUE TIPO DE SOCIEDADE É A QUE MÁIS SE AXUSTA A ESTE SUPOSTO? 

CAL É O NÚMERO MÍNIMO DE SOCIOS NECESARIO PARA CREAR ESA 

SOCIEDADE? 

EXISTIRÍA ALGÚN IMPEDIMENTO SE ALBERTO DECIDISE VENDERLLE A SÚA 

PARTE DA SOCIEDADE Ó SEU IRMÁN?, E SE DECIDISE VENDRELLA A UN 

TERCEIRO? 

 

 

7. Elección de la forma jurídica 

Alberto, María e un grupo de seis persoas máis que se dedican a diferentes traballos 

agrícolas relacionados coa agricultura ecolóxica en Allariz deciden asociarse porque se 

deron conta de que desta maneira aforran determinados gastos comúns e gañan forza 

negociadora tanto cos seus provedores como cos seus clientes, especialmente con estes 

últimos. 

Intentaron convencer a algúns veciños máis para que se unan á futura sociedade, pero, 

polo momento, estes son reacios a asociarse entre eles. Por iso, creen que o mellor é 

encontrar unha forma xurídica na que a adhesión e a baixa da sociedade sexan voluntarias 

e que se xestione democraticamente, coa esperanza de que os beneficios a medio prazo 

teñan un efecto demostración e sirvan para que estes veciños, en principio reacios, acaben 

uníndose tamén ó proxecto. 



QUE FORMA XURÍDICA DEBERÁ ADOPTAR O PROXECTO DESTES OITO 

SOCIOS PARA QUE SE AXUSTE Ó QUE ELES QUEREN? 

ALBERTO PENSA REALIZAR A SÚA APORTACIÓN Á NOVA SOCIEDADE 

INVERTINDO EN DIFERENTE MAQUINARIA , PODE FACELO? 

 

 

 

 

8. Indica qué tipo de organización tiene esta empresa en función de su organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


