
Enquisa sobre vacantes nas empresas, grao de utilización da capacidade
produtiva e indicador de sentimento do sector servizos
Xaneiro de 2022

1. Identificación da empresa
Nome Apelido1 Apelido2

RU\Rúa da empresa, 123 4º

15777-Santiago de Compostela (A Coruña)

NIF: 12345678C

Teléfono: 981234567

Fax:      981234567

Correo electrónico: correo@empresa.com

Para consultas ou aclaracións contactar con:

Instituto Galego de Estatística
Correo electrónico: ige.empresas@ige.eu

Teléfono gratuíto: 900 102 104
Fax gratuíto: 900 812 899

Modificacións na identificación da empresa

Razón social NIF

Dirección (TIPO da vía\ NOME da vía, NÚMERO e PISO)

Código Postal Concello Provincia

Teléfono Fax

Páxina WEB Correo electrónico

Persoa de contacto a quen dirixirse para consultas ou aclaracións sobre este cuestionario

Nome

Cargo na empresa

Teléfono Fax

Correo electrónico

A información recollida neste cuestionario, segundo a Lei 9/1988 do 19 de xullo de ESTATÍSTICA DE GALICIA:

-Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (art.º 18): 'As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as
previstas nos convenios de colaboración aos que se refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración a obriga de colaboración cidadá',
obrigatoriedade suxeita á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime sancionador) do título I, que tipifica as infraccións
administrativas e que regula as sancións aplicables nos artigos 32 a 36.

-Está amparada polo SEGREDO ESTATÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán obxecto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto
os datos relativos ás persoas físicas como ás persoas xurídicas' (art.º 24.1). 'Os datos individuais facilitados por razóns estatísticas non se poderán
usar en ningún caso para finalidades fiscais ou policiais, nin para calquera outra distinta daquela para a que foron solicitados' (art.º 24.3). 'Todas as
persoas, organismos e institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán obriga de manter o segredo estatístico
respecto dos datos comunicados. Esta obriga conservarana as persoas aínda despois de concluír as súas actividades profesionais e a súa
vinculación cos servizos estatísticos. En virtude da devandita obriga, os datos individuais comunicados non se poderán facer públicos nin se lle
comunicarán a ningunha persoa ou entidade' (art.º 26).
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2. Actividade da empresa

Actividade principal
(Aquela que xera maior valor engadido ou maior cifra de negocios)

  Restaurantes e postos de comidas

  ________________________________________________________________________________

Actividades secundarias

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

3. Número de vacantes ou ofertas de emprego

3.1. Número de vacantes ou ofertas de emprego ao final do mes de Xaneiro de 2022:

Delas, cántas requiren titulación superior STEM(*)?:

3.2. Se non existe ningunha vacante ou oferta de emprego na súa empresa, indique o/s motivo/s

1. Non se necesita ningún traballador máis

2. Elevado coste de contratación

3. Falta de demandantes coa cualificación e formación axeitada

4. Outros:  __________________________________________________________________

3.3. Se hai tres meses tamén tiña vacantes e non puideron cubrilas, por favor, indique o/s motivo/s

1. Falta de persoas candidatas con titulación STEM(*)

2. Falta de persoas candidatas con capacitación dixital suficiente

3. Falta de persoas candidatas con formación axeitada non incluídas en 1. e 2.

4. Os candidatos non consideraron idóneas as condicións económicas

5. Os candidatos non consideraron idóneas outro tipo de circunstancias do posto

6. Outros:  __________________________________________________________________

(*) pertencentes a Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría ou Matemáticas.
     STEM é un acrónimo dos termos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics.

4. Intensidade da capacidade produtiva

Nota explicativa: Pídese unha estimación do grao de utilización dos bens materiais cos que conta a empresa, expresada como porcentaxe da sua
utilización máxima (local sempre cheo, máquina sempre funcionando ...).

4.1 ¿Cál é o grao de utilización das súas instalaciones, maquinaria e/ou equipamento durante os últimos 3 meses?

menos do 25% do 25% ao 50% do 51% ao 75% máis do 75%

4.2 Cal pensa que será o grado de utilización das súas instalacións, maquinaria e/ou equipamento durante os próximos 3 meses?

menos do 25% do 25% ao 50% do 51% ao 75% máis do 75%

Nota explicativa: Pídese unha estimación do grao de ocupación do persoal co que conta a empresa, expresada como porcentaxe da sua
ocupación máxima posible (persoal sempre ocupado en todos os momentos da sua xornada laboral).

4.3 Cal é o grado de ocupación do seu persoal durante os últimos 3 meses?

menos do 25% do 25% ao 50% do 51% ao 75% máis do 75%

4.4 Cal pensa que será o grado de ocupación do seu personal durante os próximos 3 meses?

menos do 25% do 25% ao 50% do 51% ao 75% máis do 75%
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5. Enquisa de servizos harmonizada UE

5.1 Cómo se desenrolou a sua situación empresarial nos últimos 3 meses? A situación ...

mellorou mantívose sen trocos deteriorouse

5.2 Cómo evolucionou a demanda de servizos da súa empresa nos últimos 3 meses?

incrementouse mantívose sen trocos descendeu

5.3 Cómo espera que se comporte a demanda de servizos á súa empresa nos próximos 3 meses?

incrementarase manterase sen trocos baixará
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Observacións

O Instituto Galego de Estatística (IGE) agradécelle a información subministrada neste cuestionario
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