


Servizo de preparación para a transmisión ou
adquisición de unidades produtivas

• En qué consiste o servizo?

o O servizo consiste no asesoramento integral no marco operacións de transmisión ou
adquisición de unidades produtivas.

o Prestarémoslle o noso asesoramento e apoio dende as primeiras fases da operación de
transmisión en cuestión, realizando unha análise tanto sobre o valor da empresa ou
unidade produtiva como sobre os riscos legais e continxencias asociados á mesma (due
diligence), ata a negociación das condicións da transmisión (continxencias, garantías…)
e, finalmente, a formalización da operación.

o Para iso, contará cun equipo de avogados, asesores fiscais e contables con dilatada
experiencia no asesoramento de empresas.



Beneficiarios da axuda

• Quen pode pedir a axuda?

o Empresas e autónomos galegos cunha caída de facturación significativa no ano 2020
respecto do ano 2019 que teñan un mínimo de tres empregados ou socios
traballadores.

o Empresas ou unidades de negocios que vaian ser compradas ou vendidas, con
independencia do tipo de operación que pretenda levar a cabo (compravenda da
empresa, compravenda dun negocio, cesión dunha rama de actividade, fusión, escisión,
inversións de toma de control…).



Fases de desenvolvemento do servizo

1ª FASE: Presentación do proxecto e toma de datos. 

•Un ou varios membros do equipo de avogados e asesores fiscais e contables de Parada y 
Cotelo faranlle una presentación do proxecto, manterán unha ou varias entrevistas cos 
membros da empresa e solicitaranlle a documentación que sexa necesario analizar.

2º FASE: Análise.

•Unha vez recibida a documentación solicitada, un equipo de avogados e asesores fiscais
farán unha análise da mesma estudando os riscos detectados.

•Unha vez finalizada a análise, os profesionais asignados ó proxecto reuniránse co cliente 
para transmitirlle a súas conclusións e explicarlle o plan de traballo previsto para levar a 
cabo a operación de transmisión.

3ª FASE: Execución.

•O equipo de Parada y Cotelo redactará cantos documentos, pactos, acordos e contratos 
resulten oportunos e acompañaranlle e asesoranlle durante a su formalización.



A empresa prestadora do servizo: 
Parada y Cotelo Abogados y Asesores

• Parada y Cotelo é un despacho especializado no asesoramento xurídico e fiscal de empresas que
conta cun equipo multidisciplinar que lle ofrecerá un servizo global para asesorarlle en cualquera
operación de transmisión ou adquisición dunha unidade produtiva.

• O despacho está liderado por Pablo Parada e Carlos Cotelo, asesores de empresa con dilatada
experiencia en todo tipo de servizos de asesoramento dirixidos a pequenas e medianas
empresas.

• Se está interesado nos nosos servizos, pode poñerse en contacto connosco e axudarémoslle a
xestionar a subvención do programa Re-Acciona COVID-19.

Parada y Cotelo

Cantón Pequeño, 13, 4º, La Coruña 

Tlf. 881.06.82.65

www.paradaycotelo.com

Persona de contacto: Marta Leal

marta.leal@paradaycotelo.com 




