
 
 
 

Enquisa de demanda de investimento 
 
 

 
Datos da empresa  da que se solicitan os datos: 
 

NIF/CIF:   Razón social:    Nº traballadores en Galicia:    

Grupo CNAE-2009:     

Enderezo da empresa: 
                                                                                        C.P.:                  Concello:                             Provincia:  
    Persoa de contacto:  Teléfono de contacto:   

Correo electrónico:    Fax de contacto:    

Enderezo de envío: 

                                                                                        C.P.:                  Concello:                             Provincia:  
 

¿Desexa corrixir algún dato? Por favor, fágao nos recadros seguintes: 
 NIF/CIF:  Razón social:  Nº traballadores:      

 Descrición da actividade:   

         Enderezo da empresa:  

Tipo de vía:   Nome da vía:  Número:  Piso:   

         C.P.:  Concello:  Provincia:   

      Persoa de contacto:   Tf.:   

 
Correo electrónico:   Fax.:   

 
Enderezo de envío:  

Tipo de vía:   Nome da vía:  Número:  Piso:   

         C.P.:  Concello:  Provincia:   
 

 
 
 
 

1. Investimento en activos materiais cuxo destino sexan os establecementos da empresa 
    en Galicia nos anos 2016 e 2017. Distinguindo entre adquisicións e traballos realizados pola        
    propia empresa. Incluír as inmobilizacións materiais en curso 
    (Entre paréntese, as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem). 

  Adquisicións  Propia empresa  
  2016 2017  2016 2017  
 Terreos, bens naturais e construcións (210+211+230+231)     €     € 
 Instalacións técnicas (212+232)     €     € 
 Maquinaria e ferramenta (213+214+233)     €     € 
 Equipos para proceso de información (217+237)     €     € 
 Elementos de transporte (218)     €     € 
 Outros activos materiais (215+216+219+239)     €     € 
 Investimentos inmobiliarios (220+221)     €     € 
       

 
 



 
 
 
 

2. Investimento en activos intanxibles cuxo destino sexa os establecementos da empresa    
    en Galicia nos anos 2016 e 2017. Distinguindo entre adquisicións e traballos realizados pola 
    propia empresa. Aqueles investimentos que só poidan ser atribuídos ao global da empresa    
   recóllense na pregunta 5.      
    (Entre paréntese aparecen as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem). 

  Adquisicións  Propia empresa  
  2016 2017  2016 2017  
 Investigación (200)     €     € 
 Desenvolvemento (201)     €     € 
 Aplicacións informáticas (206)     €     € 
 Propiedade industrial (203)     €     € 
 Outros activos intanxibles (202+204+205+209)     €     € 
       

 
 
 

3. Investimento en activos intanxibles só atribuíbles ao global da empresa nos anos 2016     
   e 2017, distinguindo entre adquisicións e traballos realizados pola propia empresa. 
   Só para empresas con establecementos noutra Comunidade Autónoma ademais de Galicia. 
    (Entre paréntese aparecen as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem). 

  Adquisicións  Propia empresa  
  2016 2017  2016 2017  
 Investigación (200)     €     € 
 Desenvolvemento (201)     €     € 
 Aplicacións informáticas (206)     €     € 
 Propiedade industrial (203)     €     € 
 Outros activos intanxibles (202+204+205+209)     €     € 
       

 
 
 

4. Orixe xeográfica do investimento por adquisición da empresa en Galicia no exercicio 
2017 
     (Entre paréntese aparecen as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem). 
  Inmobilizacións materiais (21+23)  Inmobilizacións intanxibles (20)  
 Galicia  %  % 
 Resto de España   %  % 
 Resto do Mundo   %  % 
 Total 100,00 % 100,00 % 

 
 
 

5. Previsión de investimento da empresa en Galicia no exercicio 2019 
  Realizou algún investimento no 2018? 

 
            
 Si    Non   (Pasa á pregunta 6) 
         

 

 Os investimentos inclúen as adquisicións e os traballos realizados pola propia 
  empresa. Porcentaxe de variación respecto ao ano 2018. 
     (Entre paréntese aparecen as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem). 
  +/- 2019   

 Inmobilizacións materiais (21+23)   %  

 Inmobilizacións intanxibles (20)   %  

  

 
 



 
6. Se a súa empresa non investiu no ano 2018 e se espera facelo no 2019 indique a cuantía 
estimada en valor absoluto 
 
  2019   

Inmobilizacións materiais (21+23) €    

Inmobilizacións intanxibles (20) €    

 

 
 
 

7.Que factores influíron no investimento da empresa en Galicia no exercicio 2019? 
 A evolución da demanda galega     
 A evolución da demanda nacional      
 A evolución das exportacións      
 A falta de solo industrial     
 As dificultades para financiarse      
 A carencia de man de obra cualificada      
 Trabas administrativas, lexislación,...      
 Outros:______________________________________________________________      
      

 
 
 

8. Observacións      
              
         
         
         
         
              
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


