ENQUISA A EMPRESAS MULTILOCALIZADAS
Industria. 2016-2017
1. Identificación da empresa

Para consultas o aclaraciones contactar con:
Instituto Galego de Estatística
Teléfono gratuíto: 900 102 104

Fax gratuíto: 900 812 899

c.electrónico: est.empresas.xunta@ige.eu

Modificacións na identificación (Cubrir só os puntos suxeitos a variación)

Nome ou razón social da empresa

NIF

Domicilio social

Código postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Persoa de contacto a quen dirixirse para consultas ou aclaracións sobre este cuestionario
SINATURA OU SELO DA EMPRESA
Nome
Cargo na empresa

Teléfono

Fax

c. 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).

2. Actividade da empresa. Ano 2017
Se se produciu un cambio de actividade principal entre os anos 2016 e 2017, descríbao nas observacións
Actividade principal (Aquela actividade que xera maior valor engadido ou maior cifra de negocios)

CNAE-2009

Actividades secundarias

CNAE-2009
CNAE-2009

3. Número de establecementos da empresa
2016

2017

2016

2017

Galicia
Resto de España

4. Emprego medio anual da empresa
Persoal asalariado
Persoal non asalariado (*)

Total emprego medio anual
(*) Inclúense neste apartado os autónomos e as axudas familiares

5. Datos económicos da empresa
Para facilitar a cumprimentación figuran pregravados, se están dispoñibles, os datos do total da empresa obtidos do Rexistro Mercantil
Se observa que algún dos datos pregravados é erróneo ou se omitiu, indique o dato correcto na casa correspondente

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS NORMAL

Euros

A) OPERACIÓNS CONTINUADAS
1. Importe neto da cifra de negocios
a) Vendas:
-

de produtos

- de mercadorías
b) Prestación de servizos
c) Ingresos financeiros das sociedades holding
2. Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación (*)
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo
4. Aprovisionamentos (*)
a) Consumo de mercadorías (*)
b) Consumo de materias primas e outras materias consumibles (*)
c)Traballos realizados por outras empresas (*)
d) Deterioración de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos (*)
5. Outros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente
b) Subvencións á explotación incorporadas ao resultado do exercicio
6. Gastos de persoal (*)
a) Soldos, salarios e asimilados (*)
b) Cargas sociais (*)
c) Provisións (*)
7. Outros gastos de explotación (*)
a)Servizos exteriores (*)
b) Tributos (*)
c) Perdas, deterioración e variación de provisións por operacións comerciais (*)
d) Outros gastos de xestión corrente (e gastos por emisión de gases de efecto invernadoiro) (*)
8. Amortización do inmobilizado (*)
9. Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras
10. Exceso de provisións
11. Deterioración e resultado por alienacións do inmobilizado (*)
a) Deterioracións e perdas (*)
b) Resultados por alienacións e outras (e deterioro e resultados por enaxenacións
do inmobilizado das sociedades holding) (*)
12. Diferenzas negativas de combinacións de negocios (*)
13. Outros resultados (*)
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
(*) Estas variables poden ter valor negativo

2016

2017

6. Actividade de sede central
Posúe a súa empresa un establecemento separado no que se centralicen as actividades de sede central (actividades xerais de
administración, xestión, etc…)?

SI

NON

Coincide o devandito establecemento con algún dos establecementos en Galicia?

SI

NON

O enderezo do devandito establecemento coincide co consignado na portada deste cuestionario?

SI

NON

En caso de que a resposta sexa negativa consigne o enderezo completo do devandito establecemento:
Domicilio social

Código postal

Concello

Teléfono

Provincia

Fax

Emprego medio anual do establecemento sede:

2016

2017

2016

2017

Persoal asalariado sede
Persoal non asalariado sede
Total emprego medio anual establecemento sede
Datos económicos do establecemento sede:
Gastos de persoal: (*)
- Soldos, salarios e asimilados (*)
- Outros gastos sociais (*)
Servizos exteriores (*)
Traballos realizados por outras empresas (*)
Outros gastos correntes (*)
(*) Estas variables poden ter valor negativo

Euros

% sobre total empresa

7. Agrupación de establecementos en Galicia e actividade principal
Pode agrupar os establecementos localizados en Galicia segundo a actividade principal realizada en cada un de eles. As seguintes preguntas
deberá contestalas atendendo a dita agrupación
Se se produciu un cambio de actividade principal entre os anos 2016 e 2017, descríbao nas observacións

Establecemento 1
Agrupa a información de varios establecementos coa mesma actividade principal?

SI

Establecemento 2

NON

SI

NON

(No caso de resposta positiva indique o número de establecementos que agrupa )

2016

2017

2016

2017

Número de establecementos
Actividade principal (establecemento ou agrupación). Ano 2017

CNAE-2009

CNAE-2009

8. Emprego medio anual dos establecementos en Galicia
Establecemento 1
2016

Establecemento 2
2017

2016

2017

Persoal asalariado
Persoal non asalariado (*)
Total emprego medio anual
(*) Inclúense neste apartado os autónomos e as axudas familiares

9. Datos económicos dos establecementos en Galicia
Euros

% sobre total empresa

Establecemento 1
2016

Establecemento 2
2017

2016

2017

1. Importe neto da cifra de negocios
a) Vendas:
- de produtos
- de mercadorías
b) Prestación de servizos
c) Ingresos financeiros das sociedades holding
2. Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación (*)
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo
4. Aprovisionamentos (*)
a) Consumo de mercadorías (*)
b) Consumo de materias primas e outras materias consumibles (*)
c) Traballos realizados por outras empresas (*)
d) Deterioración de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos (*)
5. Outros ingresos de explotación (excepto subvencións á explotación)
6. Gastos de persoal (*)
7. Servizos exteriores (*)
(*) Estas variables poden ter valor negativo

10. Destino xeográfico das vendas dos establecementos en Galicia

(Indicar en % sobre o total das vendas)

Nos establecementos con actividade principal hostalaría, restauración,… o destino das vendas non se corresponde co lugar de orixe dos clientes,
senón co lugar onde se presta o servizo

Establecemento 1
2016

Establecemento 2
2017

2016

2017

100%

100%

Galicia
Vendas directas
Venda a comercio polo xunto
Vendas a comercio polo miudo
Resto de España
Resto do mundo
Total

100%

100%

11. Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio nos establecementos de Galicia
Euros

Establecemento 1
2016

Adquisicións, melloras e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio
Vendas ou cesións de activos no exercicio

Establecemento 2
2017

2016

2017

Establecemento 3
SI

Establecemento 4

NON
2016

SI
2017

NON

2016

CNAE-2009

Establecemento 3
2016

Establecemento 3
2016

100%

2017

2017

100%

2016

2017

2016

2017

2016

100%

2017

100%

Establecemento 4
2017

2016

CNAE-2009

Establecemento 4

Establecemento 3
2016

2017

Establecemento 4

Establecemento 3
2016

SI

Establecemento 4
2017

Establecemento 5

2016

2017

NON
2017

CNAE-2009

Establecemento 5
2016

2017

Establecemento 5
2016

2017

Establecemento 5
2016

100%

2017

100%

Establecemento 5
2016

2017

Observacións

O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) AGRADÉCELLE A INFORMACIÓN SUMINISTRADA NESTE CUESTIONARIO

