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Estimado/a asociado/a:

Un ano máis poñemos nas túas mans esta Memoria de 

actividade que resume o traballo realizado pola AED durante 

2020, un exercicio que, sen lugar a dúbidas, marcou un antes e 

un despois nas nosas vidas por mor da pandemia da Covid-19. 

Para a asociación, ao igual que para cada unha das empresas 

e dos autónomos afiliados, non foi un ano nada doado, pero, 

unha vez máis, tocou seguir traballando -ou teletraballando, 

incluso nos momentos máis duros do confinamento- para 

axudar aos nosos socios e socias.

Como o fixemos? Pois asinando convenios con Sogarpo e Iberaval 

para acceder a microcréditos, xestionando máscaras cando 

non as había, promocionando aos socios que comercializaban 

solucións contra a Covid-19, informando permanentemente 

sobre os cambios de normativa, reivindicando axudas ás 

Administracións Públicas e aportando posibles fórmulas 

para artellar o reparto das mesmas, apoiando e liderando 

manifestacións sectoriais da hostalaría e o comercio, etc.

Desde a xunta directiva que teño a honra de presidir somos 

conscientes de que nunca, e nun escenario de pandemia 

moitomenos, nunca é suficiente todo o que se consegue, 

pero grazas á AED penso que logramos achegas aos sectores 

produtivos moito maiores que noutros concellos. 

Tamén seguimos traballando para favorecer a inserción 

laboral dos desempregados a través da consecución dun  novo 

Programa Integrado de Emprego e continuamos desenvolvendo 

accións formativas durante todo o ano. O balance de 2020 é 

moito máis completo e está perfectamente debullado nesta 

memoria, pero este é o momento de mirar tamén cara adiante 

e comezar a pensar no futuro.

A nosa comarca ten por diante retos e necesidades urxentes 

que desde a AED reivindicamos, como a licitación da ampliación 

do Parque Empresarial Lalín 2000 ou o aproveitamento do 

Xacobeo 21-22 para configurar un novo modelo turístico que 

permita converter o Camiño de Inverno e a Ruta da Prata nun 

novo revulsivo socioeconómico para dinamizar Lalín e o resto 

da comarca. 

Nesta mirada cara ao futuro é tamén o momento de tomar 

consciencia de que comeza a etapa final antes dun necesario 

cambio de ciclo. Os estatutos da AED establecen que o mandato 

desta xunta directiva e a miña presidencia en particular deben 

rematar en 2022, que será o momento de outros collan o noso 

testemuño para seguir potenciando o tecido empresarial 

dezano e axudando a cada un dos asociad@s que precisen 

e demanden a axuda desta entidade. No plano persoal que 

me concerne, tentarei que esta estapa final sexa un sprint 

final para seguir traballando arreo ata o último día, tal e como 

fixen desde que fun elixido. Simplemente, engadir que foi 

unha honra representar ao empresariado dezano e que tanto 

os meus compañeiros como eu mesmo fixémolo o mellor que 

soubemos e poidemos. Esperamos ter estado á altura.

Moitas grazas

Saúdo
do presidente
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Asociad@s



+357
Asociad@s ao 
peche do exercicio 
de 2020

+8
Incremento 
respecto ao 
remate do 
ano 2019

A pesares da especial conxuntura provocada pola pandemia, 

a evolución do número asociad@s da AED mantivo en 2020 

a tendenza alcista comezada en 2014, se ben a recuperación 

segue un ritmo moi lento que sitúa o fito dos 400 afiliad@s 

aínda moi lonxe.

Evolución 
do número
de soci@s
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Emprego



Emprego
O Departamento de Emprego da AED presta, fundamentalmente, 

dous servizos: a Bolsa de Emprego, que axuda aos asociados 

a axilizarlles os procesos de cobertura dos postos de traballo 

vacantes -ao tempo que funciona como servizo de inserción 

laboral para moitos desempregados-, e o Axente de Emprego, 

que asesora aos emprendedores para facilitarlles a posta en 

marcha de novos proxectos.

A Bolsa de Emprego rexistrou en 2020 a inscrición de 587

demandantes de emprego, dos cales 329 eran mulleres e 258 

homes. Un dato destacable é que 80 demandantes inscritos 

eran de nacionalidade estranxeira. 

Ao longo do ano houbo unha media de 435 currículos activos

e en todo o exercicio acadáronse 104 insercións laborais grazas 

ás xestións da AED, o que supón unha media de 9 contratacións 

ao mes.

Demandantes
de emprego

Evolución mensual de demandantes durante o 2020

+587
Demantantes de 
emprego en 2020

258 homes

65 de nacionalidade estranxeira

329 mulleres

435 104 9
CVs inscritos insercións laborais contratacións ao mes
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Evolución de demandantes nos últimos 6 anos

Sectores xeradores de emprego e postos de traballo

Servizos

Automoción

Hostalaría

Fábrica / almacén

Comercio

Comercial

Agricultura

Construción / obras públicas Metal

Transportes

Administrativo/a 
Contable

Mecánico
Aprendiz de Mecánica

Camareiro/a
Axudanta de cociña

Mozo/a almacén
Carretilleiro/a

Dependente/a
Expendedor/a de 
gasolineira

Mozo/a  de almacén
Carretilleiro/a

Montaxe aluminio e metal
Soldador

Reparto
Chófer con permiso

Peón
Delinenante

Comercial
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O Departamento de Emprego da AED lanzou en 2020 a través

da web www.aedezaemprego.gal e da súa páxina de Facebook 

230 ofertas de emprego para cubrir un total de 276 postos de 

traballo vacantes. Por sectores, os que máis emprego xeraron 

foron os servizos, a hostalaría, a construción, a industria 

do metal, a automoción, loxística, transportes, comercio e 

agricultura.

Ofertas
de emprego

+230
Ofertas de emprego
xestionadas durante o 2020

30% menos 
que no ano 2019+276

Postos de traballo ofertados 
durante o ano 2020



Evolución mensual das ofertas de emprego 
lanzadas en 2020

Evolución das ofertas de emprego lanzadas 
no período 2015-2020
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Xaneiro Servizos Hostalaría Fábrica/almacén

Febreiro Hostalaría Servizos Construción

Marzo Automoción Hostalaría Industria alimentaria

Abril Novas tecnoloxías

Maio Servizos Construción Outros

Xuño Servizos Hostalaría Metal

Xullo Construción Servizos Metal

Agosto Servizos Automoción Construción e comercial

Setembro Servizos Madeira Comercio

Outubro Servizos Industria alimentaria Metal e vidro

Novembro Madeira Metal Outros

Decembro Construción Servizos Hostalaría

Sectores máis demandados durante o ano 2019 
(desglose mensual)
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Formación



Informe de actividade
Formación

Homologacións

A Asociación de Empresari@s de Deza deseña 

cada ano o seu plan formativo co obxectivo 

de facilitar ás persoas traballadoras unha 

formación axustada ás necesidades do 

mercado de traballo, que atenda aos 

requirimentos de competitividade das 

empresas e que satisfaga as aspiracións de 

promoción profesional e desenvolvemento 

persoal das persoas traballadoras, 

capacitándoas para o desempeño cualificado 

das diferentes profesións.

A Asociación de Empresari@s de Deza está homologada pola Consellería de Economía, Emprego 

e Industria para impartir os seguintes certificados de profesionalidade:

A formación é un dos piares fundamentais da 

Asociación de Empresari@s de Deza, e así o 

leva sendo dende os seus inicios.

Aínda que o plan formativo da asociación 

vai dirixido fundamentalmente ás empresas 

asociadas, organízase todo tipo de 

formación, tanto para activos coma para 

desempregados, como por exemplo, os 

cursos do Programa de accións formativas 

dirixidas prioritariamente ás persoas 

traballadoras desempregadas (AFD). 

COMT0411 Xestión comercial de vendas

COMV0108 Actividades de venda

ADGN0108 Financiación de empresas

SSCG0109 Inserción laboral para persoas con discapacidade

ADGD0108
Xestión contable e xestión administrativa para 

auditoría

COML0209 Organización do transporte e distribución

COML0210 Xestión e control do aprovisionamento

COMT0110 Atención ao cliente, consumidor ou usuario

ADGG0108 Asistencia á dirección

SEAG0110 Servizos para o control de pragas

COMT0210 Xestión comercial de vendas

COMM0110 Actividades de venda

SSCB0109 Financiación de empresas

ADGG0408 Inserción laboral para persoas con discapacidade

ADGD0308 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

COML0309 Organización do transporte e distribución

ADGD0210 Xestión e control do aprovisionamento

SSCE0109   Atención ao cliente, consumidor ou usuario

COMT0311 Asistencia á dirección

COMT0211 Servizos para o control de pragas

SEAG0311 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais

ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente

SSCB0110 Dinamización, programación e desenvolvemento 
de accións culturais
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Ademais destes certificados de profesionalidade, a AED está tamén homologada para impartir 

os seguintes cursos:

No exercicio de 2020, a Asociación de Empresari@s de Deza impartiu un total de 14 accións 

formativas cunha duración global de 169 horas e coa participación de 233 asistentes. 

Cursos de Certificado de Aptitude Profesional (CAP). Tanto o inicial de mercadorías e viaxeiros, 

como o de formación continua. 

Curso de aplicador-manipulador de produtos fitosanitarios

Cursos de capacitación agraria e transferencia tecnolóxica

Formación en materia de benestar animal

Cursos de biotecnoloxías e xestión reprodutiva en explotacións bovinas

Formación en hixiene alimentaria

169 23314
accións formativas horas de duración asistentes

Cursos, charlas e xornadas | 2020

CURSOS HORAS ASISTENTES

2º Ciclo de formación en PRL: instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, cerraxería e 
carpintería metálica

6 7

Condución e manexo seguro de plataformas elevadoras móbiles de persoal para PRL – Norma UNE 
58923:2014

8 12

Manipulador de alimentos 3 23

PRL nivel básico 60 20

PRL para traballos en proximidade de liñas eléctricas aéras e primeiros auxilios 8 13

Prevención de riscos persoais e no traballo fronte ao Covid-19 1 20

Prevención de riscos laborais. Charla de posto 8 11

Primeiros auxilios 2 2

PRL para traballos en altura 8 15

 PRL para traballos en talleres de reparación de vehículos 20 14
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CURSOS HORAS ASISTENTES

CAP – Certificado de aptitude profesional 35 15

PRL para persoal administrativo do sector do metal que non desenvolven as súas funcións en obras 
de construción

6 25

TOTAL CURSOS 165 177

CHARLAS E XORNADAS HORAS ASISTENTES

Networking Galicia 2020 2 45

Webinar Ertes Laborais 2 11

TOTAL CHARLAS E XORNADAS 4 56

CURSOS, CHARLAS E XORNADAS HORAS ASISTENTES

TOTAIS 169 233
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Instalacións
e equipamento



A Asociación de Empresari@s de Deza pon a disposición das 
empresas asociadas as súas instalacións e equipamentos 
para a celebración de:

AEDeza tamén cede equipamento para:

Durante o 2020 foron:

31

63

373

días (204,5 horas)

as persoas

que utilizaron as 
instalacións de AEDeza

en que as empresas 
fixeron uso das 
instalacións

asistentes ás diferentes 
actividades realizadas 
polas empresas na sede 
da AED

A cesión de instalacións/ 
equipamentos para @s 
asociad@s da AEDeza, 

é totalmente

GRATUÍTA

as empresas
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Para realizar unha reserva de 
instalacións ou de equipamentos 
é tan sinxelo como poñerse en 
contacto coa Asociación de 
Empresari@s de Deza

Cursos de formación propios

Aulas

Convencións de empresa

Despachos

Reunións de empresa

Ordenadores portátiles Pantalla

Convencións, etc.

Proxectores Cadeiras, mesas...



Asesoramento
especializado



Información / Comunicacións

408
Solicitude de información / tramitación relativa a axudas/ 
subvencións / apoio financeiro:

comunicacións emitidas aos asociados por 
diferentes vías (e-mail, WhatsApp…) ofrecendo 
información especializada en diferentes áreas

Para a dixitalización da actividade comercial

Para a reforma de establecementos comerciais

Para expansión comercial

Para a compra de maquinaria vencellada á actividade comercial

Para a implantación de medidas de seguridade para facer fronte á propagación do COVID-19 no sector comercio

Para ecoenvases (bolsas) no comercio retallista

Para a implantación de medidas de seguridade para facer fronte á propagación do COVID-19 na actividade empresarial

Para o fomento do teletraballo

Para o fomento da dixitalización na actividade empresarial

Para a compra de maquinaria específica para ampliación do proceso produtivo da empresa

Para a continuidade da actividade en viveiro

Para a instalación de medidas de seguridade nos vehículos que exercen a actividade de taxi

Para compra de software específico para actividade da empresa

Axudas extraordinarias de emerxencia destinadas ao mantemento do tecido empresarial do Concello de Lalín

Programa de apoio ao  financiamento de autónomos e pemes do Concello de Lalín

Compra de equipamento

Para a obtención da marca “Q” de Calidade Turística

Apoio financeiro do IGAPE

Préstamos do ICO

Promoción do emprego autónomo

Axudas do IGAPE do programa Galicia Emprende
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Solicitude de información na área laboral

Outro tipo de consultas / trámites:

Convenios colectivos, revisións 

salariais e calendarios laborais

Ámbito estatal

Ámbito autonómico

Ámbito provincial

Calendario laboral (ámbitos: estatal | autonómico | provincial | local | por sector de actividade da empresa)

Incentivos e axudas á 

contratación

Programas de axudas para persoas autónomas

Requirimentos e trámites para a percepción dun subsidio

Axudas para a contratación de persoal

Axudas para a conciliación da vida laboral e da vida familiar.

Outro tipo de consultas

Acreditación da experiencia laboral

Diferenciación entre a distinta tipoloxía de ERTEs

ERTEs con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Anticipos

Posiblidade de contratación de persoal durante un ERTE

Certificado para o desplazamento de traballadores en zonas restrinxidas pola incidencia do COVID-19

Comercio: Adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo

Comercio: Realización dun recurso potestativo de reposición

Comercio: Follas de reclamación

Comercio: Adhesión á Plataforma de comercio online do Concello de Lalín (#MercaLalín)

Comercio: Trámites para proceder á realización de vendas en liquidación

Comercio: Tramitación de adhesión á Campaña Nadal 2020-2021 do Concello de Lalín

Comercio: Adhesión de comercios ao Carné Xove

Formación: Formación online específica para profesionais do ensino

Formación: Autónomos, formación online, en materia de comercio electrónico e outras canles de comercialización

Hostalaría: Premios Provinciais de Hostalaría de Pontevedra

Hostalaría: Reclamación importes de facturas de consumo eléctrico

Hostalaría: COVID-19 Galicia. Campaña de cribado no sector hostaleiro

Hostalaría: Guías de prevención, sinaléctica e protocolos COVID-19

Hostalaría: Formación online medidas preventivas fronte o COVID-19

Hostalaría: Consulta sobre o dereito a poder asistir a localidades con restricións/ peches perimetrais debido á alta incidencia do COVID-19

Madeira: Plan de reactivación económica para o sector da madeira.

Tráfico e circulación: Bonificación nas peaxes das autoestradas galegas

Tráfico e circulación: Solicitude de baixa temporal dun vehículo

Transporte: Información sobre trámite para a recollida de mascarillas asigandas polo Ministerio de Transportes en correos

Varios: Información sobre a obrigatoriedade de facilitar in formación ao Mª Sanidade de produtos embargables para facer fronte ao COVID-19

Varios: Lexislación relativa a bebidas espirituosas

Varios: Fases da desescalada

Varios: Consulta sobre o respecto da coNfidencialidade á hora de realizar enquisas por internet

Varios: Xestión de trámites varios

Varios: Trámites e requirimentos para desprazamento a outro país, por motivos laborais, con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
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Varios: Mascarillas para a actividade laboral durante o confinamento

Varios: Difusión de formación

Varios: información de medidas específicas, por sectores, en prevención e contención propagación COVID-19

Varios: Tramitación de alegación por unha sanción de tráfico

Varios: Solicitude de permisos para a realización de diversas actividades ante o Concello de Lalín

Varios: Solicitude ARDAN 2020

Varios: Automoción – xestións para a venda dun vehículo

Varios: Solicitude polas empresas asociadas relativas a listados de empresas

Outro tipo de consultas / trámites:

Área Fiscal: Emisión de facturas empresa portuguesa a empresa española.

Área Fiscal: Modelo 303 compra de nave industrial.

Área Fiscal: Cálculo da retención dun premio en metálico.

Área Fiscal: Obrigatoriedade de notificar a AEAT os datos dos premiados e importe dos premios, indiferentemente do importe dos premios..

Varios: Asesoramento por amenazas dun veciño sen causa xustificada a familiares.

Varios: Asesoramento condicións contractuais empresa do sector da hostalaría.

Varios: Alegación por sanción de tráfico durante o confinamento obrigatorio debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19..
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Axenda
destacada



Resumo da actividade institucional e das principais xestións 
realizadas polo equipo directivo e/ou o persoal técnico da AED 
ao longo do ano 2020:

XANEIRO 

 ■ Alex Iglesias, membro da xunta directiva da Asociación de Empresari@s de Deza e representante 
do sector hostaleiro na Entidade, aproveitou a súa participación na Feira FITUR, para destacar 
a importancia da internacionalización do Cocido xa que resultará un pulo moi importante para 
o sector coa captación de clientes de fóra da comarca, atraer á prensa estranxeira, ademais da 
captación de fondos da administración autonómica.

 
FEBREIRO 

 ■ AEDeza organizou co IGAPE e A Consellería de Economía, Emprego e Industria, unha xornada co 
programa Networking Galicia 2020 onde se abordaron actuacións/ axudas para o 2020. Contouse coa 
presenza do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e co director xeral do 
IGAPE, Juan Cividanes, ademais do alcalde do concello de Lalín, José Crespo.

 ■ Antonio Lamas, presidente da Asociación de Empresari@s de Deza, aproveitando unha entrevista no 
Diario de Pontevedra, incidiu na importancia da ampliación de solo industrial e dunha autovía que 
conecte Pontevedra e Lugo, pasando polo municipio de Lalín.

 ■  A Asociación de Empresari@s de Deza intégrase nun grupo de traballo da Federación Galega de 
Parques Empresariais (FEGAPE) coa finalidade de acadar unha normativa autonómica específica para 
regular o funcionamento e dinamización das áreas industriais de Galicia.

 
MARZO 

 ■ Nos Premios Maruja Gutiérrez 2020, a nosa asociada do sector comercio, Aída Soto, acadou o 
Premio de Xove Empresaria.

 ■ Debido á crise sanitaria provocada polo COVID-19, o concurso de tapas “Bocadiños do Cocido. 
Edición 2020” que tiña previsto poñerse en marcha o 18 de marzo tivo que aprazarse ata que se 
voltase a unha situación en que se garanta a saúde e evitar a propagación de contaxios.

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza viuse 
obrigada, durante o mes de marzo debido a crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, a traballar 
a porta pechada pero sempre dispoñibles para 
informar e asesorar as/aos seus/súas asociados/as.

 ■ AEDeza e IBERAVAL subscribiron unha alianza para o 
impulso de proxectos empresariais na comarca, co 
fin de que as empresas asociadas poidan acceder a 
financiamento con mellores condicións e prazos.
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ABRIL 

 ■ A firma Arlit, empresa asociada a AEDeza, fixo entrega 
de material de protección facial (para evitar contaxios 
polo COVID-19) para distribuír entre os asociados de 
forma altruísta.

 ■ Tamén Profecón e Profecar comunicaron á AED 
da dispoñibilidade do seu equipamento para que 
calquera administración pública que o precisara 
puidera solicitalo. A Asociación de Empresari@s 
de Deza decidiu non cobrar a cota de asociado 
correspondente ao mes de abril, ante a difícil 
situación ocasionada pola pandemia.

 ■ AEDeza fixo entrega de 36.000 máscaras, tanto a socios/as como non socios/as, nun momento en 
que non era posible adquirir no mercado este material.

 ■ O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, visitou as instalacións do noso asociado 
Arlit, en Silleda, para coñecer de primeira man á actividade que esta empresa emprendeu con 
motivo da pandemia, producindo pantallas protectoras para o SERGAS.

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza deu traslado ás diferentes administracións públicas (goberno 
central, autonómico e municipal) dunha trintena de peticións/iniciativas para paliar a crise nas 
empresas con motivo da pandemia. 

 ■ Estas iniciativas avanzáronse as/aos asociados/as mediante unha reunión virtual a que forno 
convocados e na cal participaron máis de 40 asociados/as.

 
MAIO 

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza ofreceu, ás empresas socias do municipio de Lalín, os 
servizos técnicos para poder tramitar e solicitar as axudas do municipais Concello de Lalín, sen 
custo.

 
XUÑO 

 ■ Con motivo de tentar á normalidade, AEDeza-CCA de Lalín impulsou unha campaña destinada 
tanto ao comercio como á hostalería asociada denominada “Voltamos más fortes”, colocando 
banderolas polo casco urbano de Lalín e nas entradas na vila tratando de concienciar á poboación 
da importancia de consumir na vila para poder reactivar a actividade económica.

 
XULLO

 ■ O presidente da Asociación de Empresari@s de Deza, Antonio Lamas, reuniuse no consistorio 
municipal co responsable da firma Florentino (Tino Cacheda), co alcalde de Lalín (José Crespo), 
a concelleira de emprego (Karen Lamela) e cos portavoces de CxL, PSOE e BNG. Con motivo da 
decisión da realización dun ERE na plantilla que a empresa ten en Lalín. O presidente da patronal 
dezana ofreceu a colaboración da entidade ás persoas afectadas por este ERE para poder 
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axudarlles na procura dun posto de traballo.

 ■ O Concello de Lalín sacou un programa de microcréditos para as empresas con actividade no 
municipio. Dende AEDeza ofrecéuselle o servizo de tramitación/xestión ás empresas interesadas, 
sen custo (sexan socias como non socias), para poder axilizar ao máximo os trámites e acadar 
financiamento de forma inmediata.

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza solicitou indemnizacións, de forma inmediata e efectiva, á 
empresa de telecomunicacións “R” para as empresas afectadas polos danos causados debido á 
caída do servizo; ademais, de solicitar que adopte medidas para evitar que esta deficiencia se volva 
a repetir, xa que supoñen importantes perdas económicas para e economía comarcal.

 
AGOSTO 

 ■ O presidente da Asociación de Empresari@s de Deza, Antonio Lamas, reuniuse con representantes 
sindicais da negociación en Florentino (CIG e UXT) e co alcalde de Lalín (José Crespo) para 
intercambiar opinións sobre as posibilidades de recolocación do persoa afectado polo ERE da 
firma téxtil. Ademais de explicar que en breve AEDeza poñerá en marcha un Programa Integrado 
de Emprego destinado a 100 persoas desempregadas que axudará na recolocación deste persoal 
afectado polo ERE.

 
SETEMBRO 

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza deu traslado á Subdelegación do Goberno a súa 
preocupación polos roubos en vehículos e establecementos comerciais en Lalín e solicitar que se 
adopten as medidas necesarias para reforzar a vixilancia e garantir a seguridade cidadá.

 
OUTUBRO 

 ■ O presidente xunto coa secretaria técnica 
da patronal dezana, Antonio Lamas e 
Chus García, reuníronse co director xeral 
de gandaría, José Balseiros, para dar 
traslado á preocupante situación de falta 
de man de obra cualificada no sector 
agro-gandeiro. Polo que se solicitou 
apoio económico á Conselleira de Medio 
Rural para poder organizar na comarca 
dezá un curso que solvente esta falta de 
cualificación, dada a gran relevancia que 
este sector ten na contorna.

 ■ Reunión da sede da patronal dezana do presidente AEDeza, a secretaria técnica da Asociación e 
membros da mesa de traballo de comercio da AED co grupo político CxL, para tratar a exención de 
taxas e a campaña de Nadal que CxL levará no seguinte pleno municipal.

 ■ O 22 de outubro celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación de Empresari@s de Deza que 
debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 tivo de realizarse de xeito virtual.
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NOVEMBRO 

 ■ Antonio Lamas, presidente AEDeza, reuniuse coa hostalería local para analizar qué iniciativas e 
medidas poñer en marcha para reactivar o sector.

 ■ O 11 de novembro a hostalería do municipio organizou unha manifestación debido ás medidas que 
o goberno autonómico adoptou para conter a propagación do COVID-19, xa que os contaxios que se 
estaban a producir non xurdían no ámbito hostaleiro, se non no ámbito familiar. Contou co apoio 
do comercio local que en gran medida pechou os seus negocio para sumarse á manifestación, 
así como tamén coas empresas de distribución de bebidas e produtos de alimentación que se 
ven directamente afectadas polos recortes de actividade que sufría a hostalería. Dende AEDeza 
colaboramos na solicitude de permisos, elaboración e impresión de cartelería, ademais de apoio 
técnico e loxístico.

 ■ A Xunta de Galicia concedeulle á Asociación de 
Empresari@s de Deza un Programa Integrado de 
Emprego dirixido a 100 persoas desempregadas, 
e que ten como obxectivo a recualificación e 
colocación nun posto de traballo. 

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza organizou 
un concurso de fotos coa finalidade de que as 
fotos premiadas se usen para o embelecemento 
dos establecementos comerciais pechados e 
poder dar unha imaxe máis amigable do casco 
urbano de Lalín.

 
DECEMBRO 

 ■ A principio do mes de decembro, o presidente da patronal, Antonio Lamas, reuniuse coa hostalería 
para estudar un plan de axudas para o sector.

 ■ Durante o mes de decembro, Asociación de Empresari@s de Deza entregou á hostalería recipientes, 
vasos para bebidas quentes e bolsas reciclables para que os establecementos reduzan gastos, con 
motivo do peche da actividade e só está permitido o servizo de recollida no local e de entrega a 
domicilio.

 ■ A Asociación de Empresari@s de Deza colaborou co Concello de Lalín na campaña de Nadal 
destinado tanto ao comercio asociado á patronal como ao non asociado, coa finalidade de 
incentivar as compras no comercio local.

 ■ AEDeza e Política Social colaboraron para incentivar as compras no comercio local e promover o 
Carné Xove, mediante a entrega de 200 vales de 15€/vale para os usuarios deste carné, para gastar 
nos establecementos adheridos á Asociación.

0025 >>>>AED | Memoria de actividade 2020



Comercio
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XANEIRO

1. REBAIXAS DE INVERNO
Envío dunha circular informativa relativa ao período de duración da campaña de rebaixas, 
requirimentos que deben cumprir os comercios en tempada de rebaixas e reparto de cartelaría 
específica.

FEBREIRO

2. CAMPAÑA SAN VALENTÍN
Do 1 ao 14 de febreiro o CCA de Lalín puxo en marcha unha campaña de dinamización do comercio local 
co gallo do día dos namorados.

A duración da campaña foi de 14 días, e sorteáronse tres premios consistentes en:

-Unha noite de aloxamento e unha cea para dúas persoa en Pazo de Bendoiro (Lalín). 

-Cea para dúas persoa en Bodegón A Cunca (Lalín). 

-Cea para dúas persoa en Cabanas Restaurante (Lalín). 

Contouse coa participación da totalidade dos comercios asociados.

3. FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN
Coincidindo coa Feira do Cocido de Lalín, o fin de semana do 15 e 16 de febreiro foron as datas elixidas 
para celebrar a 5ª Feira de Oportunidades de Lalín, cun total de 13 comercios participantes.

Durante esa fin de semana, os comercios participantes realizaron unha vendas que ascenderon a máis 
de 16.600€ (unha media de máis de 1.200€/ comercio).

MARZO

4. CAMPAÑA DÍA DO PAI
No mes de marzo AEDeza-CCA de Lalín puxo en marcha unha campaña de dinamización do comercio 
local co gallo do día Día do Pai. Esta campaña tivo que suspenderse debido ao decreto do Estado de 
Alarma provocado pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, .

Aínda así o CCA de Lalín puxo en marcha un concurso de fotos no seu muro de Facebook, onde a persoa 
que máis “me gusta” obtivo gañou un vale de 100€ para canxear nos comercios asociados ao CCA de 
Lalín. Debido á situación excepcional, a persoa gañadora, e tras consultar coa Xunta Directiva da AED 
e a Comisión de traballo da área de comercio, decidiu doar esa cantidade para a compra de máscaras 
para a Asociación ASPADEZA.

ABRIL

5. Campaña a través da redes sociais #MORRIÑADETI
Dende o 01 até o 12 de abril, o CCA de Lalín sumouse á Campaña 
organizada pola Asociación Galega de Xerencia de CCAs co obxectivo 
de concienciar aos clientes que o comercio local, aínda que se a 
topaba pechado seguía presente.
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Quíxose transmitir unha sensación de unidade de todo o comercio local galego, premiando a aqueles 
clientes que subiran un vídeo indicando qué era o que botaban de menos, cun vale de 50€ para gastar 
no comercio local asociado ao CCA.

MAIO

6. LOCAL SEGURO
Co inicio da desescalada e a progresiva apertura, tanto do comercio como da hostalaría, AEDeza-CCA de 
Lalín repartiu entre os establecementos abertos un vinilo co lema “LOCAL SEGURO”, cuxa finalidade é a 
de transmitir seguridade e confianza aos clientes.

XUÑO

7. VOLTAMOS MÁIS  FORTES
Baixo o lema “Voltamos máis fortes” o CCA de Lalín puxo en marcha unha campaña cunha duración de 
tres días (dende o xoves 18 ata o sábado, 20 de xuño de 2020, ambos días incluídos). Durante estes tres 
días os comercios e hostalaría asociada realizaron promocións/ descontos aos clientes como unha 
medida de incentivar o consumo e animar á que as persoas compren e consuman nos negocios de Lalín.

Dende AEDeza-CCA de Lalín demos difusión tanto da campaña como das promocións que cada negocio 
realizou a través de:

- Redes sociais (Facebook do CCA de Lalín e AEDeza). Ademais de, reiterar a importancia de que 
se compartise esta información nas RRSS dos comercios e hostalaría asociados para chegar ao 
máximo de xente posible.

- Mediante as pantallas dixitais do Concello de Lalín.

- Tamén a través da radio

Aproveitando esta campaña, AEDeza-CCA de Lalín colocou banderolas nas farolas do casco urbano de 
Lalín con frases de concienciación da importancia de consumir de Lalín.

8. #MERCALALÍN
CCA de Lalín informou aos seus asociados da posta 
en marcha da plataforma de vendas municipal 
#MERCALALÍN, iniciativa do Concello de Lalín 
para fomentar o comercio local, aumentando a 
competitividade de tendas e produtos locais e así 
potenciar o consumo de proximidade :

XULLO

9. REBAIXAS DE VERÁN
Envío de circular informativa relativa ao período de 
duración da campaña de rebaixas, requirimentos que 
deben cumprir os comercios en tempada de rebaixas e 
reparto de cartelería específica.
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AGOSTO

6ª FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN
O CCA de Lalín proxectou a organización da 6ª Feira de Oportunidades de Lalín para  finais do mes de 
agosto.

Informouse aos comercios sobre as medidas que habería que adoptar para evitar contaxios e cumprir 
coas medidas preventivas ante o COVID-19.

Debido a que a incidencia do COVID-19 foi aumentando en comarcas próximas e para evitar posibles 
brotes, decidiuse por responsabilidade cara a cidadanía suspender dito evento, ata que a situación se 
normalizase e así poder ter total garantía de seguridade.

SETEMBRO

11. VOLTA AO COLE — #LALÍNMOLA
O Centro Comercial Aberto de Lalín (CCA de Lalín) vai poñer en 
marcha unha campaña co obxectivo de incentivar as compras 
e fidelizar aos clientes baixo o lema #LalínMola.

A duración da campaña estendeuse dende o 10 até o 30 de 
setembro de 2020.

Cada comercio asociado ao CCA de Lalín recibiu un cartel da 
campaña ademais dun lote de camisetas, coa finalidade de 
realizar un sorteo diario dunha camiseta entre os clientes que 
realizaron unha compra no seu establecemento ese día.

Dende AEDeza-CCA de Lalín solicitouse a colaboración de 
que cada comercio publicase diariamente os datos da persoa 
premiada nas súas redes sociais e nolos enviase tamén á 
Asociación coa finalidade de darlle difusión nas redes sociais 
de AEDeza e CCA de Lalín.

12. DÍAS AZUIS DO COMERCIO GALEGO (EDICIÓN SETEMBRO)
O CCA de Lalín colaborou coa Dirección Xeral de Comercio (da Xunta de Galicia) e a Federación Galega 
de Comercio na campaña Días Azuis do Comercio Galego, repartindo entre os comercios asociados 
cartelería da campaña, circular informativa, folletos e carta explicativa coas bases da mesma.

Ademais, técnicos co CCA de Lalín explicaron a cada comercio a operativa da campaña e colaboraron 
na difusión a través do Facebook tanto do CCA de Lalín, como compartindo a información publicada no 
Facebook da D. X. Comercio.

Unha das persoas gañadoras cunha tarxeta prepago de 150€ foi a través do noso comercio asociado 
Montoto. 
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OUTUBRO

13. REPARTO DE BOLSAS #LALÍNMOLA
No mes de outubro AEDeza-CCA de Lalín repartiu aos seus asociados do comercio e da hostalaría bolsas 
co lema #LalínMola, como medio de concienciación da importancia das compras no comercio retallista 
así como tamén do consumo na hostalaría local.

Ademais, de reducir custos en packaging en ambos sectores e transmitir unha imaxe de unión entre 
ambos sectores.

NOVEMBRO

14. EMBELECEMENTO DE BAIXOS COMERCIAIS NO CASCO URBANO DE LALÍN
AEDeza-CCA de Lalín quixo contribuír ao embelecemento 
do centro urbano de Lalín enchendo de imaxes fermosas 
os escaparates baleiros dos establecementos comerciais 
pechados. 

Con tal motivo, convocou un concurso de fotografía 
e convidou a súa participación para que as mellores 
fotografías poidan formar parte deste gran escaparate dos 
principais atractivos turísticos de Lalín.

Un dos requirimentos que debían cumprir as fotografías 
a concursar eran que deberían representar atractivos 
turísticos de Lalín, en calquera dos seus múltiples eidos: 
arquitectura, natureza, gastronomía, patrimonio, historia, 
lecer, cultura, etc...

15. MANIFESTACIÓN EN APOIO AO SECTOR HOSTALEIRO
AEDeza-CCA de Lalín quixo contribuír mediante o reparto de cartelería entre o comercio asociado en 
apoio á difícil situación que está a vivir o sector hostaleiro, con motivo da manifestación organizada o 
11 de novembro de 2020. 

Con tal motivo, convocou un concurso de fotografía e convidou a súa participación para que as mellores 
fotografías poidan formar parte deste gran escaparate dos principais atractivos turísticos de Lalín.

Un dos requirimentos que debían cumprir as fotografías a concursar eran que deberían representar 
atractivos turísticos de Lalín, en calquera dos seus múltiples eidos: arquitectura, natureza, 
gastronomía, patrimonio, historia, lecer, cultura, etc...
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16. BLACK FRIDAY
Debido á actual crise sanitaria provocada polo COVID-19, 
e para evitar aglomeracións nos comercio local, o CCA de 
Lalín ideou unha  dobre iniciativa co gallo do Black Friday:

-Por unha parte darlle difusión á través das RRSS das 
promocións que cada comercio aplicou nas vendas 
realizadas ese día.

-Por outro lado, sortear 5 paraugas / comercio co lema 
#LalínMola entre os clientes que efectuaron algunha 
compra o venres do Black Friday nos seus respectivos 
comercios.

17. ENQUISA SOBRE APOIOS MUNICIPAIS PARA O COMERCIO 
LOCAL
Desde o Centro Comercial Aberto de Lalín mantívose unha reunión con membros da plataforma polo 
comercio para presentarlles unha proposta de dinamización do comercio de Lalín alternativa á entrega 
de bonos, tratando de que sexa moito máis equitativa e que garante que o importe dos bonos chegue a 
máis establecementos.

Técnicos de AEDeza visitaron aos comercios para coñecer de primeira man a opinión do comercio 
asociado.

18. DÍAS AZUIS DO COMERCIO GALEGO (EDICIÓN NOVEMBRO)
O CCA de Lalín colaborou na 2ª edición dos Días Azuis do Comercio Galego, mediante a distribución 
(entre os comercios asociados) da cartelería específica Campaña, da circular informativa, dos folletos e 
da carta explicativa coas bases da mesma.

Ademais, de explicar a cada comercio a duración da campaña e da operativa da mesma.

Unha das persoas agraciadas cunha tarxeta prepago de 150€ acadou dito premio a través do noso 
comercio asociado Abril Trending. 

DECEMBRO

19. CAMPAÑA NADAL DO CONCELLO DE LALÍN
AEDeza – CCA de Lalín colaborou co Concello de Lalín para a posta en marcha da Campaña de Nadal 
2020-2021, coa finalidade de incentivar as compras no comercio local e que os premios sorteados 
tivesen un retorno neste sector.

Para iso dende o CCA de Lalín axudou na distribución, en todo o comercio local (socio e non socio) de 
información, cartelería e rifas, así como resolveu dúbidas ao comerciantes participantes e  incidencias 
no transcurso da campaña.

Colaborou na recollida de rifas, sorteo dos premios, contactou coas persoas premiadas para proceder á 
entrega das tarxetas e resolveu consultas á hora de disfrutar dos premios.

20. CAMPAÑA NADAL DO CCA DE LALÍN
Paralelamente á Campaña do Concello, o CCA de Lalín realizou unha serie de iniciativas destinadas 
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tanto ao comercio como á hostalaría asociada, 
consistente na distribución de guirnaldas luminosas, 
con adornos elaborados por ASPADEZA, para colocar 
nas entradas dos establecementos. A colocación das 
mesmas, no casco urbano de Lalín, foi coordinada 
dende o propio CCA de Lalín e foron instaladas por 
electricistas asociados a esta entidade. Así acadouse 
unha imaxe homoxénea entre os nosos asociados.

Ademais, distribuíuse unha moqueta de cor vermella e 
solicitouse que se colocasen os abetos, de anteriores 
campañas, nas entradas de cada establecemento, 
para crear máis ambiente navideño.

Concurso de escaparates: como en anteriores 
edicións, organizamos o VI Concurso de Escaparates 
de Nadal. A dinámica foi similar que nas edicións 
dos anos anteriores. Cada comercio debeu indicar o 
seu interese en participar, un xurado composto por 
profesionais do sector, representante do Concello de 
Lalín e da Asociación de Empresari@s de Deza-CCA 
de Lalín, valoraron cada escaparate participante no 
concurso e os tres gañadores obtiveron un diploma e 
un premio.

Nesta edición foron 32 os comercios que participaron, e destes os gañadores foron:

1º Premio: El Vestidor de Chloé

2º Premio: Strass

3º Premio: Moca



Hostalaría
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FEBREIRO
 
1. BOCADIÑOS DO COCIDO – 10ª Edición
Durante o mes de febreiro a hostalaría asociada reuniuse na sede da AED con motivo da organización 
da 10ª edición do concurso de tapas Bocadiños do Cocido.

En dita reunión definíronse as bases do concurso: onde se fixaron as datas en que se levaría a cabo, as 
condicións para a participación, os premios. 
 
MARZO 
 
2. BOCADIÑOS DO COCIDO – 10ª Edición

Con motivo do decreto do Estado de Alarma debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, a 
Asociación de Empresari@s de Deza viuse na obriga de aprazar o concurso de tapas, ata que a situación 
epidemiolóxica non puxese en risco á saúde das persoas. 
 
MAIO 
 
3. LOCAL SEGURO

Co inicio da desescalada e a progresiva apertura, tanto da hostalaría como do comercio, AEDeza 
repartiu entre os establecementos abertos un vinilo co lema “LOCAL SEGURO”, cuxa finalidade é a de 
transmitir seguridade e confianza aos clientes.

 
XUÑO 
 
4. VOLTAMOS MÁIS  FORTES

Baixo o lema “Voltamos máis fortes” o AEDeza-CCA de Lalín puxo en marcha unha campaña de 
concienciación cunha duración de tres días (dende o xoves 18 ata o sábado, 20 de xuño de 2020, ambos 
días incluídos). Durante estes tres días os comercios e hostalaría asociada realizaron promocións/ 
descontos aos clientes como unha medida de incentivar o consumo e animar e incentivar que as 
persoas consuman e compren nos negocios de Lalín.

Dende AEDeza-CCA de Lalín demos difusión tanto da campaña como das promocións que cada negocio 
realizou a través de:

- Redes sociais (Facebook do CCA de Lalín e AEDeza). Ademais de, reiterar a importancia de que 
se compartise esta información nas RRSS dos comercios e hostalaría asociados para chegar ao 
máximo de xente posible.

- Mediante as pantallas dixitais do Concello de Lalín.

-Tamén a través da radio.

Aproveitando esta campaña, AEDeza-CCA de Lalín colocou banderolas nas farolas do casco urbano de 
Lalín con frases de concienciación da importancia de consumir de Lalín,  para que a economía da vila 
non se resinta máis do que xa está.
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NOVEMBRO 
 
5. MANIFESTACIÓN EN APOIO Á Hostalaría
O mes de novembro destacou por ser un mes 
especialmente difícil para o sector, xa que debido 
ao aumento da  incidencia na Comarca de Deza, 
decretouse o peche da hostalaría, permitindo 
só o servizo de recollida no local e reparto  a 
domicilio. Ante esta situación, a hostalaría quixo 
realizar  unha manifestación o 11 de novembro, 
para solicitar apoio económico por parte das 
administracións, redución de taxas e incidir que 
o problema non está na actividade hostaleira, 
senón noutros ámbitos máis familiares onde se 
baixan as precaucións para conter a propagación 
do COVID-19.

Por parte da Asociación de Empresari@s de Deza, 
apoiouse ao sector,  realizando as seguintes 
xestións:

-Notificar á Subdelegación do Goberno a organización da manifestación e percorrido da mesma.

-Impresión e reparto de cartelería en apoio ao sector entre os asociados pertencentes a outras 
actividades,

-Solicitar o apoio do comercio asociado a que secundase a manifestación, na medida en que fose 
posible para cada caso.

-Facilitar os medios técnicos e recursos humanos da asociación para que a manifestación se realizase 
con total garantía de seguridade e sen incidencias. 
 
6. DISTRIBUCIÓN DE ENVASES E BOLSAS
AEDeza ofreceu á hostalaría envases de diversos tamaños e materiais, así como vasos para bebidas 
quentes, bolsas para axudarlles a reducir custos en packaging para a hostalaría que ofrecía o servizo 
de recollida no local e entrega a domicilio, ante a difícil situación debida á prohibición de consumo no 
local con motivo da alta incidencia do COVID-19. 
 
DECEMBRO 
 
7. NADAL

CCA de Lalín, con motivo da época de Nadal, realizou unha serie de iniciativas destinadas tanto á 
hostalaría como ao comercio asociado, consistente no reparto de guirnaldas luminosas, con adornos 
elaborados por ASPADEZA, para colocar nas entradas dos establecementos. A colocación das mesmas, 
no casco urbano de Lalín, foi coordinada dende o propio CCA de Lalín e foron instaladas por electricistas 
asociados a esta entidade. Así acadouse unha imaxe homoxénea entre os nosos asociados.



Informe
de auditoría
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Contas
anuais 2020
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Usuarios e outros debedores

Inmobilizado material

Fondos propios

Débedas a longo prazo (hipoteca local)

Débedas a curto prazo (entidades crédito)

Outras débedas a curto prazo

Beneficiarios acredores

Acredores comerciais e outras contas

Outros acredores

Reservas

Reservas

Resultado do exercicio (antes de impostos)

340.099,99 €

111.697,46 €

242.996,50 €

75.912,70 €

8.810,05 €

48.581,27 €

14.797,92 €

14.797,92 €

-621,27 €

122.552,92 €

-10.234,19 €

Debedores comerciais e outras contas

Investimentos financieiros a curto prazo

Efectivo e outros activos líquidos

340.099,99 €

101.407,59 €

2.500,00 €

53.503,26 €

Activo

Pasivo

Patrimonio

Pasivo

Pasivo

502.795,90 €

502.795,90 €

Activo
non corrente

neto

non corrente

corrente

340.099,99 €

111.697,46 €

242.996,50 €

1148.101,94 €



Conta de P e G

Cotas usuarios e afiliados                          

Ingresos por servizos diversos                 

Outros ingresos de explotación

Gastos de persoal e docentes              

Outros gastos de explotación               

Amortizacións do inmobilizado            

Outros resultados             

84.106,36 €                   

4.497,30 €

238.797,62 €

-91.273,23 €

-232.574,84 €

-9.189,27 €

532,46 €
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Resultado do exercicio -10.234,19 €

Resultado
de explotación
-5.103,60 €

Resultado
financieiro

-5.130,59 €

Gastos
financieiros
-5.130,59 €



Orzamento
2021
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Ingresos

349.000 €
Cotas dos/as  
asociados/as

Convenios

95.000 €

Gastos

345.000 €
Persoal, 

docentes e 
cargas sociais              

Gastos 
financeiros 
(hipoteca)

Gastos en 
campañas

Programa 
Integrado 

de Emprego

Formación 
e servizos 
aos socios

Gastos de 
funcionamento

90.000 €

5.000 €

45.000 €

150.000 €

45.000 €

10.000 €

57.000 €

Programa 
Integrado de 

Emprego
155.000 €

Subvención 
Orientación 

Laboral
22.000 €

Formación
20.000 €




