
ÍNDICE DE VENDAS DO COMERCIO POLO MIÚDO

MES

ANO
Identificación da empresa

(en caso de erro ou modificación na etiqueta, cubrir o apartado modificacións  que figura no reverso)

Establecementos en Galicia          Indique o número e a superficie de venda dos establecementos de Galicia no mes de referencia

1. Número de establecementos

2. Superficie de venda total

Emprego en Galicia              Indique o volume total de emprego dos establecementos de Galicia no mes de referencia

3. Non asalariado (autónomos, propietarios, axudas familiares...) 

4. Asalariado 

Volume de vendas polo miúdo en Galicia durante o mes de referencia  
EN EUROS (sen decimais)

Comercio por correspondencia,
televenda ou similar

   5. Alimentación %

   6. Equipamento da persoa %

   7. Equipamento do fogar %

   8. Outros bens de consumo %

   9. Total %

SINATURA OU SELO DA EMPRESA:

NOTAS Ó DORSO

 

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 (Art. 24-28): 'Serán obxeto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto os datos relativos ás persoas 
físicas como 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).

PARA CALQUERA CONSULTA OU ACLARACIÓN DIRIXIRSE A:        



Modificacións (cubrir só no caso de existir algún erro ou modificación na etiqueta de identificación)

10. Razón social 11. NIF
12. Dirección
13. Concello 14. Provincia
15. Código Postal 16. Teléfono
17. Correo electrónico 18. Fax
19. Persoa de contacto 20. Cargo

No caso de que houbese unha modificación da actividade principal durante o mes de referencia describa detalladamente a NOVA
ACTIVIDADE PRINCIPAL

Observacións

1. INSTRUCCIÓNS XERAIS .- 
Pregamos que esta información sexa enviada antes do día 10 do mes próximo.
A este cuestionario adxúntase un sobre de resposta.
Forma de anota-los datos: Anote os datos con claridade. Non empregue fraccións nin decimais. Conteste nas unidades que se indican.
Unidade de información: A información que se solicita neste cuestionario deberá referirse ó conxunto de establecementos da
empresa situados en Galicia.
Período de información: Os datos referiranse ó mes do ano que se indica na parte superior dereita da portada do cuestionario.

2. ESTABLECEMENTOS EN GALICIA .-
Contabilizarase o número total de establecementos da empresa en Galicia durante o mes de referencia, así como a superficie de venda
total de ditos establecementos, é dicir, a superficie accesible ó publico e onde se efectúan as operacións de venda, incluíndo
escaparates, estantes e corredores de circulación dentro do establecemento.

3. EMPREGO .- 
Contabilizarase o número total de traballadores da empresa en Galicia durante o mes de referencia, distinguindo emprego asalariado e
emprego non asalariado. Este último inclúe ós propietarios, autónomos e axudas familiares ou doutro tipo que se presten sen recibir
remuneración a cambio.

4. VOLUME DE VENDAS POLO MIÚDO DURANTE O MES DE REFERENCIA .-
Neste apartado farase constar o volume de vendas correspondente ó comercio polo miúdo do conxunto de establecementos da
empresa en Galicia, incluídos todos os impostos e taxas que gravan os bens.As vendas a prazos anotaranse, polo importe total, no mes
correspondente á súa formalización. Todas as cantidades a rexistrar estarán medidas en EUROS, sen decimais.
A información desagregarase nos grupos indicados. No Anexo I recóllense as listas de produtos que entran en cada grupo. Para
cada un destes, deberá indicarse ademais, no caso de realizarse tal actividade, a porcentaxe sobre o total do grupo que corresponda
a Vendas por Correspondencia e Comercio Electrónico, que son as vendas polo miúdo de calquera tipo de produto realizadas
por medio de pedidos mediante correo e catálogo, e as vendas directas por televisión, radio, teléfono e redes informáticas.

5. MODIFICACIÓNS .-
Esta sección só se deberá cubrir no caso de que houbese algunha modificación, omisión ou erro, nos datos que figuran na etiqueta de
identificación.
O domicilio que se consignará será o domicilio a efectos de notificacións, é dicir, aquel onde o empresario desexe que lle envíen os
próximos cuestionarios.
É importante apunta-lo nome dunha persoa coa que se poida contactar no caso de que se precise algunha aclaración sobre a
información subministrada.
De existir modificación ou erro na actividade principal da empresa farase constar, no espazo correspondente, unha descrición o máis
detallada posible da nova actividade principal, que é a que proporciona maiores ganancias.

O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA AGRADECE A SÚA COLABORACIÓN



ÍNDICE DE VENDAS DO COMERCIO POLO MIÚDO
Grandes Superficies.

MES

ANO
Identificación da empresa

(en caso de erro ou modificación na etiqueta, cubrir o apartado modificacións  que figura no reverso)

Establecementos en Galicia Indique o número e a superficie de venda dos establecementos de Galicia no mes de referencia

Establecementos con superficie de venda
igual ou superior a 2.500 m2

1. Número

2. Superficie de venda total

Emprego en Galicia Indique o volume total de emprego dos establecementos de Galicia no mes de referencia

3. Non asalariado

4. Asalariado 

Volume de vendas polo miúdo en Galicia durante o mes de referencia  
EN EUROS (sen decimais)

Comercio por Vendas nos establecementos
correspondencia, televenda de superficie de venda igual ou

ou similar superior a 2.500 m2

   5. Alimentación % %

   6. Equipamento da persoa % %

   7. Equipamento do fogar % %

   8. Outros bens de consumo % %

   9. Total % %

SINATURA OU SELO DA EMPRESA:

NOTAS Ó DORSO

Establecementos

 

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 (Art. 24-28): 'Serán obxeto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto os datos relativos ás persoas 
físicas como 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).

PARA CALQUERA CONSULTA OU ACLARACIÓN DIRIXIRSE A:         



Modificacións (cubrir só no caso de existir algún erro ou modificación na etiqueta de identificación)

10. Razón social 11. NIF
12. Dirección
13. Concello 14. Provincia
15. Código Postal 16. Teléfono
17. Correo electrónico 18. Fax
19. Persoa de contacto 20. Cargo

No caso de que houbese unha modificación da actividade principal durante o mes de referencia describa detalladamente a NOVA
ACTIVIDADE PRINCIPAL

Observacións

1. INSTRUCCIÓNS XERAIS .- 
Pregamos que esta información sexa enviada antes do día 10 do mes próximo.
A este cuestionario adxúntase un sobre de resposta.
Forma de anota-los datos: Anote os datos con claridade. Non empregue fraccións nin decimais. Conteste nas unidades que se indican.
Unidade de información: A información que se solicita neste cuestionario deberá referirse ó conxunto de establecementos da
empresa situados en Galicia.
Período de información: Os datos referiranse ó mes do ano que se indica na parte superior dereita da portada do cuestionario.

2. ESTABLECEMENTOS EN GALICIA .-
Contabilizarase tanto o número e a superficie de venda total dos establecementos da empresa en Galicia así como o número e superficie
total de venda dos establecementos con superficie de venda igual ou superior a 2.500 m 2 durante o mes de referencia, sendo a 
superficie de venda a superficie accesible ó publico e onde se efectúan as operacións de venda, incluíndo escaparates, estantes e 
corredores de circulación dentro do establecemento.

3. EMPREGO .- 
Contabilizarase o número total de traballadores da empresa en Galicia durante o mes de referencia, distinguindo emprego asalariado e
emprego non asalariado. Este último inclúe ós propietarios, autónomos e axudas familiares ou doutro tipo que se presten sen recibir
remuneración a cambio.

4. VOLUME DE VENDAS POLO MIÚDO DURANTE O MES DE REFERENCIA .-
Neste apartado farase constar o volume de vendas correspondente ó comercio polo miúdo do conxunto de establecementos da
empresa en Galicia, incluídos todos os impostos e taxas que gravan os bens.As vendas a prazos anotaranse, polo importe total, no
mes correspondente á súa formalización. Todas as cantidades a rexistrar estarán medidas en EUROS, sen decimais.
A información desagregarase nos grupos indicados. No Anexo I recóllense as listas de produtos que entran en cada grupo. Para
cada un destes, deberá indicarse ademais, no caso de realizarse tal actividade, a porcentaxe sobre o total do grupo que corresponda
a Vendas por Correspondencia e Comercio Electrónico, que son as vendas polo miúdo de calquera tipo de produto realizadas por
medio de pedidos mediante correo e catálogo, e as vendas directas por televisión, radio, teléfono e redes informáticas. 
Para cada un dos grupos mencionados ademais indicarase a porcentaxe sobre o total do grupo que corresponda a vendas
efectuadas en establecementos con superficie de venda igual ou superior a 2.500 m 2.

4. MODIFICACIÓNS .-
Esta sección só se deberá cubrir no caso de que houbese algunha modificación, omisión ou erro, nos datos que figuran na etiqueta de
identificación.
O domicilio que se consignará será o domicilio a efectos de notificacións, é dicir, aquel onde o empresario desexe que lle envíen os
próximos cuestionarios.
É importante apunta-lo nome dunha persoa coa que se poida contactar no caso de que se precise algunha aclaración sobre a
información subministrada.
De existir modificación ou erro na actividade principal da empresa farase constar, no espazo correspondente, unha descrición o máis
detallada posible da nova actividade principal, que é a que proporciona maiores ganancias.

O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA AGRADECE A SÚA COLABORACIÓN


