
ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS

SEN FINS DE LUCRO. 2014

1. Identificación da entidade

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 entidade NIF

Domicilio social

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Fax

Páxina web c. electrónico

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

SINATURA OU SELO DA ENTIDADE
Nome

Cargo na entidade

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).  



A. Clasificación da actividade principal en 2014 en Galicia

B. Servizos que prestou en 2014 en Galicia

1.

2.

3.

C. Antigüidade

Ano de constitución

D. Rexistros oficiais

1. Está inscrita a entidade nalgún rexistro oficial de asociacións? SI NON

1.a Está declarada de utilidade pública?    (Se responde 'Si' no punto D.1) SI NON

2. Está inscrita a entidade nalgún rexistro oficial de fundacións? SI NON

2.a Está inscrita no rexistro de fundacións de interese galego?    (Se responde 'Si' no punto D.2) SI NON

2.b Como clasificaría a o(s) fundador(es)?    (Se responde 'Si' no punto D.2 / pódense seleccionar varios)

Persoa física

Empresa industrial

Empresa da construción

Empresa financeira

Empresa do resto de servizos

Administración Pública estatal

Administración Pública autonómica

Administración Pública local / provincial

3. Estaba no 2014 a entidade inscrita no réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos? SI NON

E. Ámbito de actuación da entidade

1. Cal é o ámbito de actuación da entidade?

Local-comarcal

Galicia

España

Ten establecementos en España (ademáis dos de Galicia)?

Internacional

CNAE-2009

ICNPO 2009



F. Recursos humanos no exercicio 2014 en Galicia

1. Número medio de persoas que prestaron servizos na entidade en Galicia no 2014:

1.a A tempo completo:

Asalariados

Traballadores por conta propia, propietarios, socios activos,…

Non remuneradas / voluntarias

1.b A tempo parcial:

Asalariados

Traballadores por conta propia, propietarios, socios activos,…

Non remuneradas / voluntarias

Total

G. Ingresos no exercicio 2014 en Galicia

Entre paréntese inclúense os códigos de contas correspondentes ao Plan de Contabilidade de entidades sen fins de lucro

1. Cotas de asociación e afiliados (720) . . , €

2. Achegas de usuarios (721) . . , €

3. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboradores (722, 723) . . , €

4. Subvencións, donacións e legados (740, 747, 748) . . , €

5. Reintegro de axudas e asignacións (728) . . , €

6. Vendas (vendas de produtos e prestación de servizos) (6.a + 6.b + 6.c): . . , €

6.a  de produtos (701 - 704) 
(1) . . , €

6.b  de mercadorías (700) 
(1) . . , €

6.c prestacións de servizos (705) 
(1) . . , €

7. Traballos realizados pola entidade para o seu activo (73) . . , €

8. Outros ingresos da actividade / de explotación (75) . . , €

(1)
  deducidos os descontos, devolucións e "rappels" (706, 708, 709)

H. Gastos no exercicio 2014 en Galicia

Entre paréntese inclúense os códigos de contas correspondentes ao Plan de Contabilidade de entidades sen fins de lucro

1. Gastos de persoal (salarios, cotizacións) (64) . . , €

2. Aprovisionamentos (2.a + 2.b + 2.c): . . , €

2.a Consumo de mercadorías (600) 
(2) . . , €

2.b Consumo de materias primas (601, 602) 
(2) . . , €

2.c Traballos realizados por outras empresas (607) 
(2) . . , €

3. Servizos exteriores (3.a + 3.b + 3.c + 3.d + 3.e) : . . , €

3.a Alugueres (621) . . , €

3.b Servizos de profesionais independentes (asesorías, avogados, …) (623) . . , €

3.c Suministros (electricidade, gas, …) (628) . . , €

3.d Seguros (625) . . , €

3.e Outros servizos exteriores (reparacións, transportes, publicidade, …) . . , €

 (620, 622, 624, 626, 627, 629)

(2)
 deducidos os descontos, devolucións e "rappels" (606, 608, 609, 61, 693, 793)



I. Localización e actividade dos establecementos en Galicia a 31/12/2014

Establecemento 1

Enderezo

Código postal Concello Provincia

Actividade principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Persoal asalariado

Establecemento 2

Enderezo

Código postal Concello Provincia

Actividade principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Persoal asalariado

Establecemento 3

Enderezo

Código postal Concello Provincia

Actividade principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Persoal asalariado



Observacións

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


