
ENQUISA DA PESCA 2003-2004

  1. Nº cuestionario:

Identificación da empresa

2. Nome ou razón social
3. Enderezo
4. Concello
5. Código postal
6. Teléfono
7. Fax
8. Forma xurídica
9. CIF

Actividades por volume de facturación

1. Actividade principal %
2. Actividades secundarias %

%

Espazo reservado para a etiqueta identificativa

PARA CALQUERA  DÚBIDA OU ACLARACIÓN DIRIXIRSE A:

ACUICULTURA MARIÑA

 A información recollida neste cuestionario, segundo a LEI 9/1988 de 19  de Xullo de ESTATÍSTICA DE GALICIA: 

• Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (Art. 18):' As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as previstas nos
convenios de colaboración ós que se refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración a obrigatoriedade 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 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 coma ás persoas xurídicas' (Art. 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. 24.3). 'Tódalas persoas, organismos e
institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán a obriga de mante-lo segredo estatístico respecto dos datos comunicados. Esta
obriga conservarana as persoas aínda despois de concluí-las súas actividades profesionais e a súa vinculación cos servicios 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. 26). 



Persoa a quen dirixirse para consultas ou aclaracións sobre este cuestionario:

Nome
Cargo na empresa

Teléfono
Observacións

Instrucións para cubri-lo cuestionario

Unidade de observación: establecementos de acuicultura en Galicia.

A información solicitada refírese ás actividades realizadas polos establecementos acuícolas (cultivos ,  
producións en gaiolas, comercialización,....) e as actividades auxiliares a estas.

Enténdese por actividade auxiliar á actividade do establecemento, aquelas realizadas con recursos materiais
e persoais da propia empresa como transporte terrestre, contabilidade, consultaría, almacenamento, limpeza, ... 
co fin de crear as condicións que permitan realizar as actividades propias do establecemento acuícola.

Nos apartados de persoal e gastos de persoal debe incluírse tanto o persoal do establecemento acuícola 
como o que traballa nas actividades auxiliares.

 Período de información: Os datos referiranse aos exercicios económicos 2003-2004

 Forma de anota-los datos: Anote os datos con claridade. Non escriba nos espazos sombreados. 
 Os datos débense valorar sen incluír o IVE.

 UNIDADES: Os datos deberanse expresar en EUROS. No caso de utilizar outras unidades (miles de €, ...    
 por exemplo) debe especificalo no apartado: E. Aclaracións e observacións.



A. Persoal ocupado na empresa

1. Persoal medio non remunerado 
     (propietarios, autónomos)

2. Persoal medio remunerado terra

3. Persoal medio remunerado a bordo
    (Dos buques auxiliares, dos establecementos flotantes,...)

4. Total de persoas ocupadas

B. Ingresos

1. Vendas netas de produtos da acuicultura

2. Ingresos derivados doutras actividades dos establecementos acuícolas 
e das actividades auxiliares

      (1+2) = (C701+C702+C703+C704-C7081/2/3/4-C7091/2/3/4)

3. Prestación de servizos
     (C705)

4. Ingresos derivados da actividade acuícola e auxiliares (1+2+3)

5. Traballos para o inmobilizado
     (C731+C732+C733)

6. Subvencións de explotación
    (C74) ( Non se consideran subvencións as transferencias por perdas debidas a factores externos á empresa)

7. Outros ingresos de explotación
    (C752+C753+C754+C759)

8. Total de ingresos de explotación  (4+5+6+7)

Destino das vendas

% + % + % + % + % = % + % + % = 100%

% + % + % + % + % = % + % + % = 100%

ANO 2004ANO 2003

Minoristas

ANO 2002

ANO 2002

Resto 
mundo

Outras 
empresas

Venda a 
particular

Galicia
Resto 
España

Outros 
maioristas

ANO 2004ANO 2003

Vendas netas de produtos 
da acuicultura

2003

2004

Total 
GaliciaLonxa



C. Existencias

1. Materias primas e outros aprovisionamentos (C31+C32)
Valor inicial

Valor final
2. Produtos terminados e en curso (C33+C34+C35+C36)

Valor inicial

Valor final

D. Gastos

Compras de explotación

     (Cebo e carnada, sal, xeo, produtos alimenticios e bebidas, sementes, alevíns, aparellos de pesca, artigos de limpeza, 
       envases e embalaxes, repostos, combustible, lubricante e outros)
     (C601-C6081-C6091)+(C602-C6082-C6092)

2. Traballos realizados por outras empresas
     (C607)

3. Total compras de explotación (1+2)

Orixe das compras. 

% + % + % = % + % + % = 100%

% + % + % = % + % + % = 100%

Compras de materias primas e outros 
aprovisionamentos

2003

2004

ANO 2003

1. Compras de materias primas e outros 
aprovisionamentos

Galicia

ANO 2003 ANO 2004

ANO 2004

Resto 
España

Resto 
mundo

MinoristasMaioristas Fabricantes Total Galicia



Gastos de persoal asalariado
(só o persoal da empresa que faga traballos relacionados
coa acuicultura e outras actividades auxiliares)

4. Soldos e salarios 
     (C640)

5. Indemnizacións
     (C641)

6. Cotizacións sociais a cargo do empregador
    (non incluír as cotizacións dos autónomos)
      (C642)

7. Cargas sociais
    (formación e perfeccionamento do persoal, acción social,economatos, seguros e outros)
    (achegas a plans de pensións ou outros sistemas de xubilación, invalidez ou morte)
      (C643+C649)

8. Total gastos de persoal (4+5+6+7)

Servizos exteriores

9. Total de servizos exteriores
    (só os gastos en servizos exteriores xerados pola
     actividade do establecemento e auxiliares)

Inclúe:
a)  _Gastos en I+D
b)  _Aluguer de maquinaria e equipo, arrendamentos da terra,...
c) _Reparacións e conservación
d) _ Pagos a servizos de profesionais independentes
       (avogados, economistas, xestorías...) 
e) _ Transportes e fretes
f) _ Primas de seguros, excepto as que se refiren ao persoal
g) _ Servizos bancarios e similares
h) _ Publicidade, propaganda e relacións públicas
i) _Auga, gas e electricidade

10. Total gastos de explotación (3+8+9)

E. Aclaracións e observacións

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

(C624)
(C625)

(C620)
(C621)

Ano 2003 Ano 2004

j) _ Comunicacións, locomoción, dietas, seguridade, 
material de oficina, prensa,....)

(C626)
(C627)

(C629)

(C622)

(C628)

(C623)



Actualización do directorio de establecementos acuícolas

nº Tipo Identificación / Dirección

Notas
Deberán incluírse todos aqueles establecementos activos durante o exercicio 2004
Indique na primeira columna o número de establecementos de cada tipo
Na columna tipo distinguir: Criadeiros, Granxas mariñas, Parques de cultivo, Liñas de cultivo, Bateas e Gaiolas
No caso de instalacións flotantes a identificación ou dirección das zonas codificaranse de acordo coa seguinte táboa:

Zona
Pontevedra Muros-Noia Ferrol

zona interior Z1 Z2 Z4 Z7 Z6 Z8
zona litoral (<200 millas) ZL1 ZL2 ZL4 ZL7 ZL6 ZL8

Total de horas 
traballadas no 

ano

Norte
CoruñaArco

Zona

Número 
medio de 
ocupados

Arousa Ártabro
Z3
ZL3

Ría de

Especies

Vigo


