
SERVIZO DE ESTATÍSTICAS DE EMPRESAS
 Enquisa ás entidades prestadoras de servizos sociais

 Identificación da empresa

Para consultas ou aclaracións contactar con:

Teléfono gratuíto: 900 102 104 Fax gratuíto: 900 812 899 c.electrónico: ige.empresas@ige.eu

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

Nome ou razón social da empresa NIF

Domicilio social

Código postal Concello Provincia

Teléfono Fax

Páxina web Correo electrónico

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

FIRMA OU SELO DA EMPRESA
Nome

Cargo na empresa

Teléfono Fax

Correo 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 da entidade en Galicia no ano 2018

Actividade principal 

(Aquela actividade que xera maior valor engadido ou maior cifra de negocios) CNAE-2009

B. Servizos que prestou en Galicia nos anos 2017 e 2018

CNAE-2009

1.-

2.-

3.-

C. Ámbito de actuación da entidade

Cal é o ámbito de actuación da entidade ?

Local-comarcal

Galicia

España

Ten outros establecementos/centros en España (ademais dos de Galicia)? SI  NON

Internacional

D. Emprego en Galicia

ANO 2017 ANO 2018

Número medio de persoas que prestaron servizos na entidade  en Galicia Nº persoas Nº persoas

1. A tempo completo :

a) Asalariados

Homes

Mulleres

b) Traballadores por conta propia, propietarios, socios activos, etc.

Homes

Mulleres

c) Non remuneradas/voluntarias

Homes

Mulleres

2. A tempo parcial

a) Asalariados

Homes

Mulleres

b) Traballadores por conta propia, propietarios, socios activos, etc.

Homes

Mulleres

c) Non remuneradas/voluntarias
Homes

Mulleres



E. Ingresos

 INGRESOS IMPORTE
ANO 2017 ANO 2018

1.Ingresos correntes por prestación de servizos e vendas (70)

a) ingresos por concertos ou similar coas administracións públicas

b) ingresos por xestión delegada de centros ou servizos das administracións públicas

c) cotas satisfeitas polos usuarios pola prestación de servizos

d)ingresos por prestación de servizos non incluídos nas categorías anteriores

e) ingresos por vendas de produtos

f) ingresos por vendas de mercadorías 

2. Ingresos por subvencións, donacións, legados e outras aportacións (72 e 74)

a) cotas de socios e afiliados

b) ingresos de donacións, promocións, patrocinadores e colaboradores

(Non incluir herdanzas nin legados)

c) subvencións correntes das AA.PP

d) subvencións de capital traspasadas ao exercicio

e) outras subvencións correntes privadas

3. traballos realizados pola empresa para o seu activo (73)

4. Outros ingresos de xestión (75)

F. Gastos 

COMPRAS E GASTOS IMPORTE
ANO 2017 ANO 2018

1. Gastos de persoal

a) Soldos, salarios e asimilados 
(C640+C641+C6450)

b) Cargas sociais e outros gastos de persoal

(C642+C643+C649)

c) Provisións  (5)
(C644+C6457-C7950-C7957)

2. Aprovisionamentos

a) Consumo de mercadorías (4)
(C600)

b) Consumo de materias primas e outras materias consumibles (4)

(C601+C602)

c) Traballos realizados por outras empresas (4)
(C607)

3. Servizos exteriores 

a) Alugueiros 
(C621)

b)Servizos de profesionais independentes
(C623)

c)Subministros (electricidade, gas, etc.)
(C628)

d) Seguros
 (C625)
e) Publicidade, propaganda e relacións públicas

(C627)
f) outros servizos exteriores (reparacións, transportes, etc.)

(C620,C622,C626,C629)

(4) deducidos os descontos, devolucións e "rappels" (C606,C608,C609,C61,C693,C793)

(5) esta variable pode ter signo negativo



G. Traballos realizados por outras empresas C607

Datos expresados en : Valor Porcentaxe sobre o total

ANO 2017 ANO 2018

1. Servizos de comidas (catering)

2. Limpeza xeral das instalacións

3. Outros servizos persoais (lavandería, perruquería)

4. Servizos de profesionais sanitarios de atención directa
(médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional…)

5. Outros servizos (especificar):

H. Consumo de materias primas e outros aprovisionamentos C601+C602

Datos expresados en : Valor Porcentaxe sobre o total

ANO 2017 ANO 2018

1. Produtos alimenticios

2. Material sanitario (non incluír medicamentos)

3. Medicamentos

4. Produtos químicos de limpeza

5. Artigos para o fogar, lencería, enxoval…

6. Outros produtos (especificar):

I. Investimentos

ANO 2017 ANO 2018

INMOBILIZADO MATERIAL
Terrenos e bens naturais

Equipos informáticos (hardware)

Edificios e estructuras existentes

Construcións, reforma de edificios e instalacións técnicas

Elementos de transporte

Maquinaria e utillaxe

Outro inmobilizado material

INMOBILIZADO INMATERIAL
Concesións administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, outras

Aplicacións informáticas (software)

PREVISIÓN DE INVESTIMENTO
1. Realizou algún investimento no ano 2019?

SI NON  (Pase á pregunta 2)

+ - =

2. Se a súa empresa non investiu no ano 2019 mais espera facelo en 2020 indique a contía estimada en valor absoluto

2020

€

€

Inmobilizacións materiais (21+23)

Inmobilizacións intanxibles (20)

Especifique as actividades subcontratadas e indique o seu valor ou a súa porcentaxe sobre o total indicado en F.2.c

Do total das compras reflectidas en F.2.b, indique a contía ou a porcentaxe correspondente a cada un dos seguintes conceptos:

Os investimentos inclúen as adquisicións e os traballos realizados pola propia empresa. 

Indique si neste ano 2020 vai investir: máis , menos ou igual que no 2019

    (Entre paréntese aparecen as contas do P.X.C. asociadas a cada ítem).

Inmobilizacións materiais (21+23)

Inmobilizacións intanxibles (20)



J. Prazas residenciais nos seus establecementos en Galicia a 31 de decembro 

ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018

Número de prazas dispoñibles

Das cales, ocupadas:

K. Usuarios das prazas residenciais nos seus establecementos en Galicia a 31 de decembro 

ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018

Ata 50 anos

de 51 a 60 anos

De 61 a 70 anos

de 71 a 80 anos

de 81 ou máis anos

L. Prazas NON residenciais nos seus establecementos en Galicia a 31 de decembro 

ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018

Número de prazas dispoñibles

Das cales, ocupadas:

M. Usuarios das prazas NON residenciais nos seus establecementos en Galicia a 31 de decembro

ANO 2017 ANO 2018 ANO 2017 ANO 2018

Ata 50 anos

de 51 a 60 anos

De 61 a 70 anos

de 71 a 80 anos

de 81 ou máis anos

 HOMES  MULLERES 

FINANCIADAS NON FINANCIADAS

 PÚBLICAS  PRIVADAS 

FINANCIADAS NON FINANCIADAS

 PÚBLICAS  PRIVADAS 

 HOMES  MULLERES 



Observacións

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


