
ESTRUTURA PRODUTIVA

Identificación da empresa

NIF: 

Tfno: Fax: 

Para consultas ou aclaracións contactar con:

Teléfonos: Fax: c.electrónico:

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

Nome ou razón social da empresa NIF

Enderezo

Código postal Concello Provincia

Teléfono Fax

2. Actividades por cifra de negocio da empresa (ano 2006)  1

Epígrafe I.A.E. Código CNAE
1. Principal %

2. Secundarias %

%

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

Nome

EMPRESA OU SELO DA EMPRESA
Cargo na empresa

Teléfono Fax

c. electrónico

ENQUISA DAS EMPRESAS MULTILOCALIZADAS EN GALICIA

 

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 aos 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). 'Todas as persoas, organismos e institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei
terán a 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. 26).



 3. DATOS REFERIDOS Á EMPRESA NO SEU CONXUNTO

 Establecementos2 da empresa
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Número de establecementos do conxunto da empresa

Número de establecementos en Galicia

 Datos de emprego 3:

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non Asalariados

Datos económicos

 Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros

Ingresos:

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

 TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Ingresos de explotación

Importe Neto da Cifra de Negocios 
(70)

Vendas netas de produtos 
(701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7090))

Venda netas de mercadorías 
(700-7080-7090)

Prestación de servizos 
(705)

Traballos realizados para a empresa
(73)

Subvencións á explotación
(74)

Ingresos accesorios e outros de xestión corrente
(75)

Gastos:

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación :
(60)

Consumo de mercadorías
(600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovisionamentos
(601+602-6081-6082-6091-6092)

Traballos realizados por outras empresas
(607)

Servizos exteriores
(62)

Gastos de persoal4
(64)



 4. DATOS REFERIDOS AOS ESTABLECEMENTOS DA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECEMENTO 1

Datos do establecemento
Nome do establecemento:

Enderezo: C.P.

Concello: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non asalariados

Datos económicos (*)
Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros % sobre o total da empresa

Ingresos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Importe Neto da Cifra de Negocios (70)

Venda neta de produtos (701+702+703+704-708(agás 7080)-709(agás 7090))

Venda neta de mercadorías (700-7080-7090)

Prestación de servizos (705)

 Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (75)

Gastos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercadorías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6

Traballos realizados por outras empresas (607)

Servizos exteriores (62)

Gastos de persoal4 (64)

Outros gastos de xestión (65)

Destino xeográfico das vendas:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio 6:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Adquisicións, melloras, e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio:

Vendas ou cesións de activos no exercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



 4. DATOS REFERIDOS AOS ESTABLECEMENTOS DA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECEMENTO 2

Datos do establecemento
Nome do establecemento:

Enderezo: C.P.

Concello: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non asalariados

Datos económicos (*)
Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros % sobre o total da empresa

Ingresos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Importe Neto da Cifra de Negocios (70)

Venda neta de produtos (701+702+703+704-708(agás 7080)-709(agás 7090))

Venda neta de mercadorías (700-7080-7090)

Prestación de servizos (705)

 Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (75)

Gastos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercadorías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6

Traballos realizados por outras empresas (607)

Servizos exteriores (62)

Gastos de persoal4 (64)

Outros gastos de xestión (65)

Destino xeográfico das vendas:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio 6:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Adquisicións, melloras, e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio:

Vendas ou cesións de activos no exercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



 4. DATOS REFERIDOS AOS ESTABLECEMENTOS DA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECEMENTO 3

Datos do establecemento
Nome do establecemento:

Enderezo: C.P.

Concello: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non asalariados

Datos económicos (*)
Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros % sobre o total da empresa

Ingresos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Importe Neto da Cifra de Negocios (70)

Venda neta de produtos (701+702+703+704-708(agás 7080)-709(agás 7090))

Venda neta de mercadorías (700-7080-7090)

Prestación de servizos (705)

 Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (75)

Gastos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercadorías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Traballos realizados por outras empresas (607)

Servizos exteriores (62)

Gastos de persoal4 (64)

Outros gastos de xestión (65)

Destino xeográfico das vendas:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio 6:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Adquisicións, melloras, e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio:

Vendas ou cesións de activos no exercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



 4. DATOS REFERIDOS AOS ESTABLECEMENTOS DA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECEMENTO 4

Datos do establecemento
Nome do establecemento:

Enderezo: C.P.

Concello: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non asalariados

Datos económicos (*)
Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros % sobre o total da empresa

Ingresos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Importe Neto da Cifra de Negocios (70)

Venda neta de produtos (701+702+703+704-708(agás 7080)-709(agás 7090))

Venda neta de mercadorías (700-7080-7090)

Prestación de servizos (705)

 Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (75)

Gastos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercadorías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Traballos realizados por outras empresas (607)

Servizos exteriores (62)

Gastos de persoal4 (64)

Outros gastos de xestión (65)

Destino xeográfico das vendas:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio 6:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Adquisicións, melloras, e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio:

Vendas ou cesións de activos no exercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



 4. DATOS REFERIDOS AOS ESTABLECEMENTOS DA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECEMENTO 6

Datos do establecemento
Nome do establecemento:

Enderezo: C.P.

Concello: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Emprego medio anual

 Asalariados

 Non asalariados

Datos económicos (*)
Indique cunha "x" a unidade na que cubrirá os datos monetarios Euros Miles de euros % sobre o total da empresa

Ingresos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 7 PXC (Vendas e ingresos)

Importe Neto da Cifra de Negocios (70)

Venda neta de produtos (701+702+703+704-708(agás 7080)-709(agás 7090))

Venda neta de mercadorías (700-7080-7090)

Prestación de servizos (705)

 Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (75)

Gastos:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

TOTAL GRUPO 6 PXC (Compras e gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercadorías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas e outros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Traballos realizados por outras empresas (607)

Servizos exteriores (62)

Gastos de persoal4 (64)

Outros gastos de xestión (65)

Destino xeográfico das vendas:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variacións no activo material e inmaterial durante o exercicio 6:
Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006

Adquisicións, melloras, e produción propia; adquisición mediante leasing no exercicio:

Vendas ou cesións de activos no exercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



Instrucciones generales de cobertura

Instrucións referidas a determinadas variables

Observacións

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

1 No apartado 2: "Actividades por cifra de negocio da empresa" debe indicarse unha breve descrición das actividades clasificadas segundo % sobre
a cifra de negocio e especificar o correspondente epígrafe do IAE referido ao exercicio 2006.

*Para facilitar a cumprimentación do cuestionario indícase, cando é posible e a continuación de cada variable, a conta ou contas do Plan Xeral de
Contabilidade de 1990 correspondentes

* Nos apartados correspondentes ao "Total Grupo 7 PXC" e "Total Grupo 6 PXC" deberá consignarse a suma de todas as contas pertencentes aos
devanditos grupos

* A actividade principal da empresa e dos establecementos fai referencia ao período 2006. Non obstante, se ao longo do período que se considera na
enquisa houbese algún cambio, no referente á actividade principal da empresa ou dos establecementos deberá facerse constar no apartado
"Observacións"
* Non se cubrirán as casas sombreadas en gris

* A información monetaria que se recolle nesta enquisa está valorada en EUROS. Opcionalmente poderán responder en miles de euros, indicando esta
circunstancia nas casas destinadas para tal efecto. 
* A información refírese aos exercicios económicos 2004, 2005 e 2006

* Unidade de información: A información que se solicita neste cuestionario está referida en primeiro lugar á empresa (páx.2) e a continuación
aos establecementos que declare ter a empresa en Galicia (páx.3 e seguintes).
Para simplificar a cobertura dos apartados referidos aos establecementos cabe a posibilidade de cubrir o cuestionario por actividades, é dicir,
agrupar en cada folla os establecementos que desenvolvan a mesma actividade en Galicia. Neste caso deberase indicar claramente no
apartado de observacións ao final do cuestionario
* Os datos económicos débense valorar en todos os casos sen incluír o IVE nin impostos especiais

2 Establecemento: empresa ou parte dunha empresa (taller, fábrica, oficina) situada nun lugar topograficamente delimitado, no que se realizan unha ou
varias actividades económicas, e na que traballan unha ou varias persoas por conta dunha mesma organización empresarial. Non se contabilizan como
establecementos os almacéns por non os considerar unidades produtoras de bens e servizos.

3 Se entende por asalariados o conxunto de persoas que traballan ou realizan tarefas para unha empresa a cambio dunha determinada remuneración
económica ou salario. Non se inclúen aquelas persoas contratadas a través dunha empresa de traballo temporal. Enténdese por non asalariados as
persoas que dirixen ou participan activamente nas tarefas da empresa sen recibir unha remuneración fixa ou salario. Inclúense propietarios e socios
activos, axudas familiares e outras persoas non remuneradas. 
A cifra de Emprego Medio Anual debe coincidir coa suma de Asalariados e Non asalariados.
4 Os gastos de persoal fan referencia á remuneración do persoal asalariado indicado nos datos de emprego do cuestionario

5 No apartado "Actividades do establecemento no ano 2006, por cifra de negocio" debe indicarse unha breve descrición das actividades
clasificadas segundo % sobre a cifra de negocio e especificar o correspondente epígrafe do IAE referido ao exercicio 2006.

6 Consideraranse como variacións do activo material e inmaterial durante o exercicio, unicamente os bens e dereitos adquiridos ou os investimentos
executados pola empresa durante o exercicio, así como as vendas, cesións ou desinvestimento que tiveron lugar no mesmo período. Incluiranse así
mesmo as grandes reparacións ou melloras, e os bens arrendados en réxime de leasing financeiro, sempre e cando o contrato de arrendamento se
realizara no período. Non se incluirán as amortizacións. Valoraranse en todo caso sen incluír o IVE.


