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Saúdo do presidente
Esta memoria sintetiza a actividade da AED no
exercicio no que cumprimos 25 anos e no que se
confirmou a tendencia de recuperación do número
de asociados, aínda que a un ritmo moito máis
lento do desexado.
Para a Asociación de Empresarios de
Deza, o exercicio de 2018 estivo marcado
fundamentalmente polo remate das diferentes
actividades organizadas para conmemorar o
vixéximo quinto aniversario da asociación e tamén
pola convocatoria dun proceso electoral que, ao
Antonio Lamas Carral
Presidente da AED

presentarse unicamente unha soa candidatura,
non precisou da celebración de votacións.
Nestes últimos doce meses, a xunta directiva
que teño a honra de presidir tamén levou a cabo
un importante labor no ámbito formativo e do
emprego, cun exito Plan Integrado de Emprego, e
na implantación de medidas innovadoras de apoio
ao comercio, como a aplicación dos BiqPoints,
pola que recibimos un recoñecemento da Xunta de
Galicia a nivel autonómico.

3

aso
cia
d@s

Memoria de actividade da Asociación de Empresarios de Deza | 2018

346

EVOLUCIÓN
DO NÚMERO
DE SOCI@S

Asociad@s ao peche do
exercicio de 2018

+4

Desde que tocara fondo no ano 2014 en canto ao número de
asociad@s con 309, a Asociación de Empresarios de Deza segue

Incremento respecto ao

a manter unha tendenza alcista de recuperación de empresas e

remate do exercicio de 2017

autónomos afiliados, aínda que a un ritmo moito máis lento do
desexado. Así, o exercicio de 2018 rematou con 4 asociad@s máis
que o ano anterior, situándose nos niveis de afiliados do ano 2003.
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Emprego

774

Demandantes de emprego

en 2018

dos cales 13,17 % foron de nacionalidade estranxeira
451
323

475 CVs
activos

189
insercións
laborais

16
contratacións
ao mes

Mulleres

Homes
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Evolución mensual de demandantes | 2018
Xaneiro

85

Febreiro

67

Marzo

80

Abril

75

Maio

63

Xuño

46

Xullo

52

Agosto

47

Setembro

52

Outubro

82

Novembro

76

Decembro

49

Número de inscricións

Evolución de demandantes nos últimos seis anos
(2013-2018)

1031

1014

1036
897

863

774

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Ofertas de emprego lanzadas
333
285

Ofertas
de emprego

49 menos
respecto ao 2017
Hostalaría

-Camareiros/as
-Axudantes cociña

Comercio

Postos
de traballo
ofertados

41 menos respecto ao 2017
Servizos

-Atención sociosanitaria
-Administración
-Recepción
-Aux. administrativo

Transporte

Construción

-Albanel/encofrador
-Delineante
-Peón

Industria eléctrica

Sectores
xeradores de
emprego e
postos de

-Mecánico

Fábrica/almacén

-Carretilleiro/a
-Mozo/a almacén

-Reparto
-Condutor camión
articulado

Agricultura
e gandaría

-Gandaría vacuna
-Avicultura

-Electricidade
-Mantemento industrial

Comercial

-Comercial seguros
-Comercial servizos

emprego
Metal

-Montaxe aluminio e
metal
-Montaxe cubertas
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Ofertas. Evolución mensual | 2018
31

Xaneiro
Febreiro

10
25

Marzo
22
22

Abril
Maio

29
30

35
35
36
36

Xuño
Xullo
19

Agosto
17

Setembro

20
21

Novembro

21

Decembro

43

25

Outubro

Ofertas/Mes

38

9

31
25

19
19

Postos/Mes

Evolución interanual
dos últimos seis anos (2013-2018)

375
334

333
285

238
163

157

169

246
220

180

96

2013

2014

2015
Ofertas

2016
Postos

2017

2018
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Sectores máis demandados
durante o ano 2018 (descritivo mes a mes)

XANEIRO

SERVIZOS

HOSTALERÍA

METAL

CONSTRUCCIÓN/OBRAS
PÚBLICAS

ELECTRICIDADE/ MANTEMENTO INDUSTRIAL

FEBREIRO

SERVIZOS

AUTOMOCIÓN

HOSTALERÍA

CONSTRUCCIÓN / OBRAS
PÚBLICAS

METAL

MARZO

HOSTALERÍA

SERVIZOS

METAL

FÁBRICA/ ALMACÉN

CONSTRUCCIÓN/OBRAS
PÚBLICAS

ABRIL

SERVIZOS

HOSTALERÍA

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS
PÚBLICAS

TRANSPORTE

OUTROS

MAIO

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS
PÚBLICAS

SERVIZOS

HOSTALERÍA

AGRICULTURA

ELECTRICIDADE/ MANTEMENTO INDUSTRIAL

XUÑO

SERVIZOS

HOSTALERÍA

XULLO

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS
PÚBLICAS

SERVIZOS

HOSTALERÍA

AGOSTO

SERVIZOS

TRANSPORTE

HOSTALERÍA

SETEMBRO

SERVIZOS

HOSTALERÍA

FÁBRICA/ ALMACÉN

INDUSTRIA ALIMENTARIA

OUTROS

OUTUBRO

HOSTALERÍA

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS
PÚBLICAS

SERVIZOS

METAL

OUTROS

NOVEMBRO

SERVIZOS

HOSTALERÍA

METAL

TRANSPORTE

OUTROS

DECEMBRO

SERVIZOS

HOSTALERÍA

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS ELECTRICIDADE/ MANTEPÚBLICAS
MENTO INDUSTRIAL

TRANSPORTE

COMERCIO

METAL

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS INDUSTRIA ALIMENTARIA
PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN/ OBRAS INDUSTRIA ALIMENTARIA
PÚBLICAS

OUTROS
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Axentes de emprego
O Servizo de Axente de Emprego é un servizo de asesoramento a emprendedores, tanto ós que xa teñen un proxecto de empresa concreto como ós que buscan no autoemprego unha saída profesional pero aínda non teñen claro
qué actividade van a desenvolver. O Servizo de Axente de Emprego leva activo dende o ano 1999. Dende este
servizo estase en permanente contacto con organismos e entidades co fin de facilitarlle os trámites e as xestións
necesarias para a posta en marcha.
Hai que destacar tamén o apoio prestado unha vez iniciada a andadura da súa empresa facilitándolles un servizo
técnico e de asesoramento, con información actualizada de axudas e subvencións, en especial as relacionadas co
fomento do emprego.
Tamén forma parte das funcións deste servizo á formación. Dende este departamento organízanse diversas actividades formativas que van dende actuacións de sensibilización dirixidas a emprendedores como calquera outra
formación tanto para activos como para desempregados, relacionada ou non coa actividade empresarial.

TEMAS ABORDADOS
Os principais temas abordados nas sesións de asesoramento son os seguintes:
Información sobre axudas e subvencións
Trámites de constitución da empresa
Explicación das diferentes formas xurídicas
Información tributaria
Lexislación aplicable.
Explicación e cálculo de distintas alternativas financeiras
Asesoramento: fiscal, laboral, económico, financeiro, comercial
Información sobre cursos, seminarios, xornadas e outras actividades relacionadas coa actividade
Elaboración do Plan de Empresa
O número máis elevado de proxectos asesorados son os dirixidos a actividades relacionadas co comercio.

324

usuari@s antendid@s

27

destes/as usuari@s

EN CONSULTAS DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO EN DIVERSOS TEMAS

SON EMPREDEDORES/AS CUN PROXECTO DE EMPRESA CONCRETO

3,70%
29, 63%

7,41%

40,74%

22,22%

48,15
77,78%

70,37 %

MULLERES

HOMES

<25

25-30

30-45

>45

ACTIVOS

DESEMPREGADOS

for
ma
ción
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CURSOS, CHARLAS E XORNADAS | 2018
Cursos
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DIRECTIVA

Duración

Alumn@s

120

12

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL PARA O OFICIO DE ALBANELERÍA

6

5

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL PARA INSTALACIÓNS, REPARACIÓNS, MONTAXES, ESTRUTURAS
METÁLICAS, CERRAXERÍA E CARPINTARÍA METÁLICA

6

6

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR HOSTALEIRO

30

7

3º CURSO SECTOR COMERCIO: INDICADORES CLAVE KPI’S PARA XESTIÓN EN TENDAS

10

13

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3

22

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3

11

CAP: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL

35

10

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: NIVEL BÁSICO

60

20

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL DAS ACTIVIDADES DO SECTOR METAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: ELECTRICIDADE, MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DE ALTA E BAIXA TENSIÓN

6

21

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL DAS ACTIVIDADE DO SECTOR METAL EN TALLERES DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS

20

4

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL DAS ACTIVIDADES DO SECTOR METAL EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

8

1

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3

20

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL PARA O OFICIO DE ALBANELERÍA

6

3

PRL NO MANEXO DE CARRETAS ELEVADORAS

20

16

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS

20

15

REVIT ARCHITECTURE

40

14

4º CURSO SECTOR COMERCIO: TÉCNICAS DE VENDA ONLINE

10

17

5º CURSO SECTOR COMERCIO: A ATENCIÓN AO CLIENTE 2.0

10

17

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL PARA INSTALACIÓNS, REPARACIÓNS, MONTAXES, ESTRUTURAS
METÁLICAS, CERRAXERÍA E CARPINTARÍA METÁLICA

6

6

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: NIVEL BÁSICO

60

15

2º CICLO DE FORMACIÓN EN PRL NA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTARÍA E MOBLE

6

10

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3

23

491

288

TOTAL CURSOS
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ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE
ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS (AFD)

Duración

Alumn@s

ACTIVIDADES DE VENDA

350 de 600

11

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

268 de 448

12

618

23

TOTAL CHARLAS E XORNADAS

CHARLAS E XORNADAS

Duración

Alumn@s

XORNADA: AXUDAS PARA O COMERCIO RETALLISTA

2

20

XORNADA: NOVO REGULAMENTO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

2

20

XORNADA: NOVO REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E CANON DIXITAL

3

23

XORNADA EXPORTACIÓN 0.0: SECTORES CONTRACT E AGROALIMENTARIO

8

10

2,5

33

1

30

18,5

136

XORNADA: PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: O NOVO MARCO NORMATIVO
EUROPEO
XORNADA: UNHA NOVA FORMA DE FACER NEGOCIOS: CÓMO AS TENDENCIAS TECNOLÓXICAS
ESTÁN TRANSFORMANDO A FORMA DE RELACIONARNOS COS NOSOS CLIENTES
TOTAL CHARLAS E XORNADAS

CUROS, CHARLAS E XORNADAS
TOTAIS

Duración
1127,5

Alumn@s
447

15
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FORMACIÓN DENTRO DO PROGRAMA INTEGRADO DE
EMPREGO 2017-2018
CURSOS E TALLERES. ACCIÓNS GRUPAIS

Duración

Alumn@s

TALLER DE INICIACIÓN B.A.E. NA INTERNET

11

65

TALLER B.A.E. (TODOS OS LUNS)

108

14

PREPARACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

72

6

INICIACIÓN AO INGLÉS

100

19

TALLERES DE AUTOCOÑECEMENTO E COACHING

18

16

TALLERES ANSIEDADE (ENTREVISTAS)

12

21

14,5

48

TALLERES INFORMÁTICA

30

19

TALLER COMUNICACIÓN VERBAL E NON VERBAL (ENTREVISTAS)

4

9

TALLERES ENTREVISTAS

12

18

TALLER INFORMÁTICA BÁSICA I – ENTORNO WINDOWS E CORREO ELECTRÓNICO

6

2

TALLER INFORMÁTICA BÁSICA II – MICROSOFT WORD

6

2

TALLER INFORMÁTICA BÁSICA III – MICROSOFT POWER POINT

6

2

TALLER “O CAMIÑO DO EMPREGO”

4

17

TALLER REDES SOCIAIS

4

8

TALLER PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

11

2

418,5

268

Duración

Alumn@s

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

430

14

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO (QUENDA DE MAÑÁ)

270

11

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO (QUENDA DE TARDE)

270

10

TOTAL CHARLAS E XORNADAS

970

35

Duración

Alumn@s

1388,5

303

TALLERES MERCADO LABORAL

TOTAL CURSOS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

CUROS, CHARLAS E XORNADAS
TOTAIS
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A Asociación de Empresarios de Deza pon a disposición as súas instalacións e equipamentos ás empresas
asociadas para a celebración de:
Cursos de formación propios.
Reunións de empresa.
Convencións de empresa.
Emprego de internet, etc.
Tamén, AEDEZA cede equipamento:
Aulas.
Despachos.
Ordenadores portátiles.
Proxectores.
Pantalla.
Cadeiras, mesas, etc.
Durante o 2018 foron:
23 as empresas que utilizaron as instalacións de AEDEZA.
25 días (90 horas) en que as empresas fixeron uso das diversas instalacións da Asociación.
366 persoas asistiron ás diferentes actividades realizadas polas empresas na sede da AED.

Para realizar unha reserva
de instalacións ou de equipamentos
é tan sinxelo como poñerse en contacto coa
Asociación de Empresarios de Deza.

ase
sora
men
to
especializado
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Información / Comunicacións:
180

comunicacións emitidas ós asociados por
diferentes vías (correo postal / e-mail/…)
ofrecendo información especializada en
diferentes áreas.

Solicitude de información relativa a Axudas/ Subvencións / Apoio Financeiro:
Para a reforma de establecementos comerciais.
Para a creación de páxinas web no sector comercio.
Para a xestión de redes sociais no sector comercio.
Para o inicio de actividade empresarial.
Axudas para autónomos.
Para o traslado de empresa.
Para o inicio de actividade en área rural non vinculada a actividade ao sector agrario.
Para a conciliación da vida laboral e da vida familiar.

Solicitude de información na área laboral
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
CONTRATACIÓNT

Axudas á contratación vixentes.
Bolsas FEUGA titulados non universitarios. Requisitos e vantaxes.
Bolsas FEUGA titulados universitarios. Requisitos e vantaxes.
Plan de Práctica Laboral na empresas (Bolsas da Deputación de Pontevedra).
Bonificacións aplicables nos contratos laborais de prácticas.
Bonificación na contratación de traballador con diversidade funcional.
Axudas para a adaptación do posto de traballo a traballador con diversidade funcional.

OUTRO TIPO
DE CONSULTAS

Control de horarios. Obrigatoriedade.
Festivo recuperable. Interpretación.
Folga xeral. Regulación.
Relativo aos contratos temporais.
Relativo a salarios.
Relativo ao disfrute de vacacións.
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Outro tipo de consultas / trámites:
Comercio: Vendas en liquidacións. Requisitos.
Comercio: Tax Free.
Comercio: Regulación sobre o uso de bolsas de plástico e cartel informativo.
Comercio: Carné Xove.
Emprego: Trámites para a regularización de persoa inmigrante con visado de turista para poder traballar en España.
Formación: Alumnado xestión accións formativas para persoas desempregadas.
Formación: Homologación de formación académica cursada no estranxeiro.
Formación: Área de Turismo.
Hostalaría: Normativa sobre alérxenos e deber de información.
Hostalaría: Cotas SGAE e AGEDI.
Hostalaría: Follas de reclamación.
Industrial: Bonificación do lixo.
Varios: Contacto de empresas que realizan actividades lúdicas.
Varios: Solicitude de información de LALINSSUMA21.
Varios: Consultas sobre a xestión de Protección de Datos.
Varios: Consultas sobre cláusulas solo.
Varios: AEDEZA como interlocutor, de empresas asociadas, ante o concello por diversas desconformidades, axilización de trámites e
incidencias en espazos públicos.
Varios: Solicitude polas empresas asociadas relativas a listados de empresas.

Asesoramento xurídico:
Área Fiscal: Facturas con IVE país da UE e factura con IVE de España.
Área Fiscal: Asesoramento relativo á interpretación do IVE en facturas rectificativas.
Área Fiscal: Asesoramento relativo á interpretación do IVE nas comisións de entidades financeiras.
Área Fiscal: Devolución do IVE en liquidacións que dan a devolver.
Área Fiscal: Modelo 347.
Área Fiscal: Asesoramento relativo emisión de facturas a cliente de Canarias.
Área Fiscal: Asesoramento para a fiscalización relativa á venda dun vehículo usado.
Área Laboral: procedemento a seguir ante a renuncia dun traballador ao posto de traballo sen previo aviso.
Asesoramento na Área contable.
Asesoramento por danos ocasionados nun local comercial recentemente reformado, por unhas obras nunha zona común do edificio.
Asesoramento por falta de pagamentos.
Consulta sobre posibles acción a levar a cabo debido ao deterioro de material empregado en obras.

21

a
xen
da
destacada

Memoria de actividade da Asociación de Empresarios de Deza | 2018

23

Resumo da actividade institucional e das principais xestións realizadas polo equipo directivo
e/ou o persoal técnico da AED ao longo do ano 2017:

Xaneiro / 2018
Colaboración da Asociación de Empresarios de Deza na venda de pases para o Cocido Solidario, onde os
fondos recadados destináronse ao colectivo ASPADEZA.
AEDEZA organizou un plan formativo de
actualización directiva, programa formativo adicado
especificamente para directivos que contou con
profesores de primeiro nivel do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).
A Deputación de Pontevedra, en colaboración con
AEDEZA e o Concello de Lalín, convocou o concurso
de ideas emprendedoras ou proxectos empresariais
para levar a cabo no viveiro de empresas de Lalín, coa
finalidade de fomentar o emprendemento na provincia.
Febreiro / 2018
Entrevista a Antonio Lamas, presidente da patronal dezana, co gallo da 50ª Edición da Feira do Cocido de
Lalín e a coincidencia do 25º Aniversario da constitución da Asociación de Empresarios de Deza.
A Asociación de Empresarios de Deza ponse en contacto con Unión Fenosa Distribución para informar
o malestar de múltiples empresa asociadas e trasladarlle as queixas polo que consideran un servizo de
subministración de enerxía eléctrica deficiente e a necesidade de informar coa suficiente antelación dos
cortes de subministro eléctrico para poder reorganizar o traballo. O propio presidente, Antonio Lamas,
brindou a Asociación para informar aos empresarios de futuros cortes e así poder planificar a produción con
certa antelación.
O presidente da patronal dezana, Antonio Lamas, sinalou o inminente cableado no Pol. Industrial de Botos, co
gallo de estender a fibra óptica e así mellorar e axilizar as comunicacións.
Charla informativa a cargo da Directora Xeral de Comercio, Sol Mª Vázquez, aos comerciantes asociados,
na que explicou as diferentes liñas de axuda que a
Xunta de Galicia tiña en vigor, para este colectivo;
como foron as liñas de axudas para a dixitalización e
modernización, plans de expansión comercial, nova
fórmulas de comercialización, xestores de redes
sociais, ademais de anunciar outras convocatorias de
axudas previstas tamén para 2018 e para o mesmo
colectivo.
Anuncio, dentro da programación de actividades
con motivo do 25º aniversario da Asociación de
Empresarios de Deza, dun encontro, en Madrid, entre
os asociados á AED e os da Asociación de Empresarios
Galegos en Madrid (AEGAMA) para o mes de marzo, co cal de busca favorecer a xeración de sinerxias e
posibilidades de negocio entre empresas da Comarca de Deza e empresas de galegos afincados en Madrid.
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O presidente da Asociación de Empresarios de Deza, Antonio Lamas, xunto do edil de Obras, Francisco
Vilariño, supervisaron as actuacións a acometer no Pol. Industrial Lalín 2000 en caso de conseguir o
financiamento, por parte da Xunta de Galicia, para acometer melloras en dito polígono.
Aviso enviado aos asociados derivado da empresa de seguridade EULEN, ante unha oleada de roubos con
caso xa noutras localidades próximas ao Deza.
Por terceiro ano consecutivo a Comarca de Deza foi o lugar elixido para a celebración do Comité Directivo
do mes de febreiro da Confederación de Empresarios de Pontevedra. En dita reunión tanto o presidente da
AED, Antonio Lamas, como o presidente da CEP, Jorge Cebreiros, coincidiron en reclamar á administración a
axilización dos procesos e da dotación de solo industrial a un prezo competitivo, pero tamén contado cunhas
infraestruturas axeitadas, ante a demanda real existente. Antonio Lamas trasladou as súas queixas debido aos
microcortes de subministro eléctrico que sufre a comarca e, unha vez máis, reivindicou a rebaixa da peaxe na
AP-53, ademais de retomar o proxecto da autovía Pontevedra - Lugo que quedou aparcado con motivo da
crise e que é moi necesaria par axilizar as comunicacións tanto no centro da comunidade/ provincia como con
Portugal.

Marzo / 2018
Na 12ª edición dos premios Maruja Gutiérrez o premio da categoría Empresaria Innovadora recaeu en Susana
Aguiar Carral, socia da patronal dezana coa empresa Kalekói.
A Asociación de Empresarios de Deza acolleu unha charla informativa, destinada ás empresa asociadas,
sobre o novo regulamento de contratos do sector público, en colaboración co despacho de avogados Auren
Vigo (especialistas en dereito adminsitrativo), a CEP e o Concello de Lalín.
AEDEZA organizou unha xornada, para os seus asociados, sobre o novo regulamento de protección de datos
e canon dixital.
Un centenar de empresarios, socios da AEDEZA e de AEGAMA, participaron no encontro empresarial
organizado en Madrid, co obxectivo de xerar sinerxias e abrir posibilidades de colaboración e opcións reais de
negocio. Cunha dobre perspectiva, por unha parte que os socios da AED poidan apoiarse de AEGAMA para
dar o salto ao mercado nacional e internacional e que os socios de AEGAMA poidan apoiarse nos da AED ou
directamente nas administracións locais para volver a inverter en Galicia.

Abril / 2018
O presidente da AED asistiu, en representación da Asociación de Empresarios de Deza, á 4ª Cumbre
Industrial 4.0, organizada por ASIME, que se celebrou no viveiro de empresas do Pol. Industrial Lalín 2000.
unha edición marcada pola innovación, as novas tecnoloxías e a implantación real e sostible da industria 4.0.
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No mes de abril celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación de Empresarios de Deza, onde se
presentou un exercicio con beneficios, presentouse a memoria de actividades realizadas en 2017, aprobáronse
cambios nos estatutos que afectan ao réxime electoral e fíxose un adianto sobre a organización dunha CeaGala para conmemorar o 25º aniversario da Entidade. O presidente, Antonio Lamas, aproveitou a Asemblea
Xeral para comunicar aos socios que se presentaría a reelección e tamén para convidar, aos que así o desexen,
a sumarse á súa candidatura.

Maio / 2018
No mes de maio AEDEZA organizou unha xornada informativa sobre a exportación nos sectores do contract
e a madeira e no sector agroalimentario.
O conselleiro de Economía da Xunta de Galicia,
Francisco Conde, visitou as instalacións da Asociación
de Empresarios de Deza con motivo do Programa
Integrado de Emprego Feminino que estaba levando
a cabo a Entidade. O concelleiro aproveitou a visita
para reunirse coas usuarias do programa, ademais de
cos directivos e técnicos da Asociación responsables
do programa.
O presidente da Asociación de Empresarios de Deza,
Antonio Lamas, asinou coa directora territorial de
Abanca en Pontevedra, María del Carmen Fernández, a renovación do convenio de colaboración entre ambas
entidades, que permite aos 350 asociados da patronal
beneficiarse de produtos e servizos financeiros en
condicións más vantaxosas.
AEDEZA e IES Laxeiro asinaron un convenio de
colaboración que ven a recoller formalmente unha
colaboración real, dende fai anos, e busca potenciar
o novo viveiro de empresas do instituto. Coa
sinatura deste convenio o Instituto pasou a ser socio
colaborador da AED, podendo utilizar todos os seus
servizos, e pola súa parte, a Asociación ten acceso fóra
do horario lectivo a aulas e talleres do instituto.
O presidente da Asociación de Empresarios de Deza,
Antonio Lamas, acudiu á inauguración do espazo
multidisciplinar Coworking Deza, en representación
da Xunta Directiva da Asociación. Trátase dun espazo
de traballo, onde as empresas poden crear sinerxias.
AEDEZA organizou unha xornada técnica sobre o
novo regulamento de protección de datos persoais,
impartida por Álvaro Gómez, do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).
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Xuño / 2018

Participación do presidente e da secretaria técnica
da Asociación de Empresarios de Deza na VII
Xornada de Negocios, organizada pola Asociación de
Empresarios de Mos (AEMOS). Un encontro onde
se reuniron máis de medio centenar de empresas,
e serviu de excelente escaparate para a promoción
dos asociados no sur da provincia e para vender as
oportunidades de investimento e negocio que existe
no Deza.
Reunión cos comerciantes e hostaleiros asociados
para a presentación da App AEDEZABIQPOPINTS.
O AEDEZA - CCA de Lalín presentou aos seus
asociados, mediante a convocatoria dunha reunión,
a App AEDEZABiqPoint. Esta nova ferramenta
nace coa idea de fidelizar os clientes, captar novos
clientes, crear sinerxias entre os comercios asociados
integrantes na App, e incentivar as compras. Tratase
dunha aplicación de móbil exclusiva que se pode
descargar directamente no móbil e que permite ao
usuario ter na man, a través do teléfono, o acceso
ás ofertas do comercio local e recuperar parte dos
cartos das súas compras para realizar outras. Esta APP devolve aos clientes parte do gasto das compras
que se fagan a diario. Con esas compras os compradores recibirán biqpoints que serán canxeables logo
nos establecementos asociados. É a nova moeda do CCA e ten o seu propio valor fixo: Un biqpoint vale 25
céntimos de euro. A conta é fácil, pero non é necesario facela sequera, porque a propia aplicación dinos en
todo momento cantos biqpoints temos, cantos canxeamos e a cantos euros. Dende o 12 ata o 21 de xuño de
2018, persoal laboral da Asociación de Empresarios de Deza colaborou co CCA de Lalín visitando a todos os
comercios asociados para explicarlles persoalmente a operativa da App e xa adherir aos comercios que así
o solicitasen. A 22 de xuño de 2018 había rexistrados na App AEDEZABiqPoints máis de 500 clientes e 63
comercios.
No mes de xuño celebrouse a Asemblea Extraordinaria onde a candidatura presentada polo empresario
asociado e presidente en funcións, Antonio Lamas, foi proclamada sen necesidade de votacións xa que
foi a única presentada. Os novos membros da Xunta Directiva da AED son: Antonio Lamas (presidente),
David Campos (vicepresidente), Karen Fernández (Secretaria), Adolfo Meijide (Tesoureiro), Meritxell
Silva (Vogal), Julio José Hermida (Vogal), Manuel Salgueiro (Vogal), Beatriz Canda (Vogal), Luís Alberto
Guerreiro (Vogal), Alejandro Iglesias (Vogal), Brais Pérez (Vogal), José Manuel Pereiras (Suplente),
Secundino Jar (Suplente), Óscar Míguez (Suplente) e María Luz Torreiro (Suplente).
A finais de xuño, reuníronse na instalacións da Asociación de Empresarios de Deza, os alcaldes de Lalín
e Agolada, así como o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra (José Manuel
Cores Tourís), xunto co xefe territorial de Economía (Ignacio Rial) o responsable de medianas empresas
de R (Jacobo González), o presidente e vicepresidente da AED (Antonio Lamas e David Campos) e o
senador José Crespo, coa finalidade de abordar as actuacións previstas nas áreas industriais de Botos
e Agolada para mellorar a velocidade para conexións a internet, onde a compañía R estenderá a rede de
banda ancha en ambos polígonos.
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AEDEZA e IESIDE asinaron un convenio de colaboración que permitirá aos profesionais das empresas
asociadas a aos seus traballadores acceder á formación do mencionado instituto beneficiándose de condicións
económicas máis vantaxosas. Aproveitouse para realizar a clausura do primeiro programa de actualización
directiva que se iniciara no mes de xaneiro. Ademais, o experto de comunicación e márketing dixital, José
Alcañiz, ofreceu unha conferencia sobre as novas formas de relacionarse cos clientes.
Setembro / 2018
Dende AEDEZA organizouse inicialmente a celebración da Cea-Gala para conmemorar o 25º aniversario
da Asociación para o sábado 29 de setembro, pero debido a que coincidiu coa semana das festa patronais de
Lalín, e moitas empresas da localidade aproveitaron para pechar, decidiuse aprazar dito evento para o venres
26 de outubro.

Outubro / 2018
As obras de mellora no Pol. Industrial Lalín 2000 foron previamente pactadas co empresariado, atentando
as súas principais demandas e canalizadas a través da AED. Os fondos investíronse na reordenación de varias
isletas xa que o seu deseño dificultaba o tránsito de camións de gran tonelaxe, ademais as glorietas foron
substituídas por outros elementos que faciliten o tránsito de camións pesados evitando difíciles manobras,
realizáronse traballos de reparación de aceiras e mellora na sinalización en todo o polígono.
A empresa asociada a AED, Metaldeza, forma parte, por segundo ano, do club das 500 mellores firmas que
lideran o crecemento empresarial.
O 26 de outubro celebrouse a Cea-Gala do 25º aniversario da Asociación de Empresarios de Deza, como
acto de clausura cun total de 230 asistentes entre asociados, o presidente da Xunta de Galicia e diversas
autoridades políticas. O presidente da AED aproveitou a presenza das autoridades políticas para recordar a
necesidade de ampliar o solo industrial de Lalín.
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Novembro / 2018
Reunión da Mesa de turismo da ADR Terras de Pontevedra Norte, onde a Asociación de Empresarios de
Deza ten representatividade, coa finalidade de constituír a mesa sectorial, o deseño e aprobación do seu
regulamento de funcionamento interno, co obxectivo de mellorar a competitividade e o posicionamento
como destino dos municipios que a compoñen.
No mes de novembro remataron as obras de mellora en seguridade e sinalización no Pol. Industrial Lalín
2000, executadas polo Concello de Lalín e que foron pactadas coa Asociación de Empresarios de Deza, que
contou co financiamento da Xunta de Galicia.
Sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Lalín e a Asociación de Empresarios de Deza para
o desenvolvemento dun programa de promoción e dinamización do comercio local, como sector estratéxico
para a economía local.

Decembro / 2018
A principios do mes de decembro AEDEZA convocou a todos os empresarios adheridos ao servizo de
seguridade no Pol. Industrial Lalín 2000, a unha reunión anual para ver os resultados do servizo durante
o último exercicio, ver posibles melloras e incidencias en outros usuarios adheridos ao servizo, así como a
necesidade da subscrición, entre os beneficiarios do servizo, de contratos de compromiso de permanencia,
ademais da solicitude dunha reunión co Concello de Lalín para a renovación do seu contrato no servizo de
vixilancia, polas diversas propiedades que ten en dito emprazamento, xa que este contrato está paralizado
dende inicios de 2018.
Tamén en decembro, a Consellería de Economía, Emprego e Industria concedeulle, por segundo ano
consecutivo, un Programa Integrado de Emprego á Asociación de Empresarios de Deza, onde a finalidade e
acadar a inserción laboral de 100 mulleres, de diferentes colectivos, en situación de desemprego, mediante
accións formativas, asesoramento, sesións informativas. Ofrecendo todo tipo de facilidades ás usuarias,
como é o servizo de canguraxe, a compatibilidade de horarios das accións co horario escolar, bolsas de
desprazamento para aquelas usuarias que non teñan residencia en Lalín,...
O viveiro do IES Laxeiro presentou oa seus dous primeiros emprendedores que coñeceron o viveiro a través
da AED, e elixiron esta opción despois de valorar outras posibilidades debido ao emprazamento e ao seu
funcionamento. A actividade desta iniciativa emprendedora arrancou o 07 de xaneiro de 2019.

co
mer
cio
actividades
sectoriais
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XANEIRO / 2018
REBAIXAS DE INVERNO
Envío dunha circular informativa relativa ao período de duración da campaña de rebaixas, requisitos que
deben cumprir os comercio en tempada de rebaixas e reparto de cartelería específica.
FEBREIRO / 2018
CAMPAÑA SAN VALENTÍN
No mes 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 10 días, e sorteáronse tres
premios consitentes en:
-Viaxe, de fin de semana, a Venecia para dúas persoas
-Cea para dúas persoa no Fogar de Breogán.
-Cea para dúas persoa no Pazo de Bendoiro.
Contouse coa participación da totalidade dos comercios asociados.
XORNADA INFORMATIVA DE AXUDAS PARA O COMERCIO RETALLISTA
O 19 de febreiro de 2018 a Directora Xeral de Comercio, Dna. Sol María Vázquez, impartiu unha xornada
onde persoalmente explicou as axudas convocadas pola antedita Dirección Xeral para a mellora da imaxe,
modernización, o establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no comercio retallista.
Ademais de atender todas a cuestións e dúbidas plantexadas polos asistentes.

MARZO / 2018
2ª FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN:
Dende o CCA de Lalín, organizouse a celebración da 2ª Feira de Oportunidades de Lalín, inicialmente
planificada para o primeiro fin de semana do mes (para facela coincidir con día de feira), pero por
inclemencias meteorolóxicas tívose que aprazar para o terceiro fin de semana do mes (tamén, co gallo de
facela coincidir con día de feira), mais debido a que o tempo non acompañou aprazouse definitivamente
para, ao final, levala a cabo no mes de setembro, con maiores garantías de ter un tempo axeitado.
REUNIÓN DA MESA LOCAL DE COMERCIO
O Concelleiro de Comercio de Lalín, José Manuel Fernández, presidiu no consistorio a reunión da Mesa
Local de Comercio, na que tomaron parte representantes da Asociación de Empresarios de Deza – CCA de
Lalín e o colectivo de Praceiros do Mercado de Abastos.
Tratáronse asuntos relacionados co sector comercio, expúxose o aprazamento da Feira de Oportunidades
debido ao mal tempo.
Destacouse o bo clima de entendemento na reunión, e o impulso de medidas conxuntas favorables para o
impulso deste sector.

ABRIL / 2018
FORMACIÓN ÁREA COMERCIO
A mediados do mes de abril AEDEZA rematou unha acción formativa destinada a persoas desempregadas
inscritas na oficina de emprego, tratouse do curso de “Actividades de Venda”, onde unha vez rematado o
curso os alumnos/as obtiveron un Certificado de Profesionalidade de nivel 2.
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DÍA DA NAI
A totalidade dos comercios asociados ao CCA de Lalín participaron na campaña de dinamización do
comercio levada a cabo con motivo do Día da Nai, que tivo unha duración de unha semana.
Debido a que o primeiro domingo do mes de maio, xornada en que se celebra o Día da Nai, coincidíu coa
Festa do Orgullo de Lalín, co cal se crearon unha serie de sinerxias entre as actividades levadas a cabo polo
propio Concello (organizador da Feira) e o CCA de Lalín (organizador da Campaña Día da Nai).
Ante este ambiente festivo o comercio asociado ao CCA de Lalín, tivo o seu horario de apertura ampliado
ata as 23.00 horas o venres, coa finalidade de dar unha imaxe dinámica e ser un escaparate para os
visitantes da vila.
A cartelería da Campaña, deseñada polo pintor Carlos Santos de forma totalmente altruista, e xogou coas
cores do cartel oficial da Feira do Cocido.
Ademais, repartíronse entre os comercios asociados pompóns coas cores do cartel da Feira do Orgullo,
para a decoración dos mesmos.
No facebook do CCA de Lalín organizouse un concurso de fotos. A duración do concurso foi dende o luns
30 de abril até o domingo 06 de maio, coa temática do día da nai: foto da nai ou a nai cos fillos,….
As tres fotos con mais me gusta entrarán no sorteo de tres premios:
1 vale de 100€ para gastar no comercio asociado ao CCA de Lalín.
1 cea para 4 persoas (2 adultos e 2 nenos/as) en Pensión “Las Palmeras”.
1 bono beleza / manicura no centro de beleza Bella Rey.
1 bono beleza/ peiteado/ corte de pelo en peluquería Maybel, SL.
DÍAS AZUIS DO COMERCIO GALEGO
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.

XUÑO /2018
REUNIÓN COS COMERCIANTES ASOCIADOS PARA A PRESENTACIÓN DA APP AEDEZABIQPOPINTS
O CCA de Lalín presentou aos seus comercios asociados, mediante a convocatoria dunha reunión, a App
AEDEZABiqPoint.
Esta nova ferramenta nace coa idea de:
- Fidelizar os clientes.
- Captar novos clientes.
- Crear sinerxias entre os comercios asociados integrantes na App.
- Incentivar as compras.
Tratase dunha aplicación de móbil exclusiva que se pode descargar directamente no móbil e que permite
ao usuario ter na man, a través do teléfono, o acceso ás ofertas do comercio local e recuperar parte dos
cartos das súas compras para realizar outras.
Esta APP devolve aos clientes parte do gasto das compras que se fagan a diario. Con esas compras os
compradores recibirán biqpoints que serán canxeables logo nos establecementos asociados. É a nova
moeda do CCA e ten o seu propio valor fixo: Un biqpoint vale 25 céntimos de euro. A conta é fácil, pero
non é necesario facela sequera, porque a propia aplicación dinos en todo momento cantos biqpoints
temos, cantos canxeamos e a cantos euros.
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Dende o 12 ata o 21 de xuño de 2018, persoal laboral da Asociación de Empresarios de Deza colaborou
co CCA de Lalín visitando a todos os comercios asociados para explicarlles persoalmente a operativa da
Tratase dunha aplicación de móbil exclusiva que se pode descargar directamente no móbil e que permite
ao usuario ter na man, a través do teléfono, o acceso ás ofertas do comercio local e recuperar parte dos
cartos das súas compras para realizar outras.
Esta APP devolve aos clientes parte do gasto das compras que se fagan a diario. Con esas compras os
compradores recibirán biqpoints que serán canxeables logo nos establecementos asociados. É a nova
moeda do CCA e ten o seu propio valor fixo: Un biqpoint vale 25 céntimos de euro. A conta é fácil, pero
non é necesario facela sequera, porque a propia aplicación dinos en todo momento cantos biqpoints
temos, cantos canxeamos e a cantos euros.
Dende o 12 ata o 21 de xuño de 2018, persoal laboral da Asociación de Empresarios de Deza colaborou co
CCA de Lalín visitando a todos os comercios asociados para explicarlles persoalmente a operativa da App
e xa adherir aos comercios que así o solicitasen.
A 22 de xuño de 2018 había rexistrados na App AEDEZABiqPoints máis de 500 clientes e 63 comercios.

NOITE BRANCA
O 22 de xuño de 2018 o CCA de Lalín celebrou a
6ª Edición da Noite Branca, na que participaron
63 comercios asociados, ademais de sumarse a
esta iniciativa a hostalaría asociada da vila, 19
establecementos.
Esta campaña tivo un notable éxito e contou cunha
gran afluencia de clientes pola vila de Lalín.
Tanto comercio como hostalaría aproveitaron para
facer promocións e descontos especiais dende as
17.00 até as 00.00 hs. do día.
Organizouse gran variedade de actividades
e animacións pensado tanto para os máis pequenos, público xuvenil como para a clientela de maior
idade (inchables, Os Bolechas, actividades de parkour, actividades de grafiti, música a cargo de dous DJ,
actuacións de zumba,...) ademais de contar cun posto de xeados.
Para aqueles locais das aforas de Lalín contouse con charangas.
Aproveitouse esta importante campaña para o lanzamento da App AEDEZABiqPoints, polo cal dende as
17.00 até as 23.45 horas realizáronse sorteos, cada 15 minutos, de 50€ en BiqPoints (200 BiqPoints) entre
aqueles clientes que xa estaban rexistrados na App AEDEZABiqPoint.
Para rematar o evento realizouse un sorteo en directo de 3.600€ en BiqPoints (repartidos en 12 premios
por importe de 300€ (1.200 BiqPoints) cada premio).
Destacar a colaboración, totalmente altruísta, da pintora Marisa Miguélez que foi a creadora do debuxo
que se empregou na cartelería da campaña da Noite Branca.

XULLO / 2018
NOVA REGULACIÓN PARA A REDUCIÓN DO CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Dende o CCA de Lalín enviouse unha circular informativa relativa á entrada en vigor da nova normativa
para a redución do consumo de bolsas de plástico.
Ademais remitiuse un cartel informativo para ter exposto no establecemento comercial cos diferentes
prezos ademais da lexislación que o regula.
APP AEDEZABIQPOINTS
A principios de xullo repartíronse uns vinilos entre os negocios rexistrados na App como forma de
identificar a aqueles establecementos que están adheridos e darse a coñecer aos potenciais clientes.
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AGOSTO / SETEMBRO
VOLTA AO COLE
A mediados do mes de agosto a mesa de traballo de comercio da Asociación reuniuse coas librerías asociadas
para definir a campaña da Volta ao Cole, como resultado de dita reunión acordouse ampliar o período da
campaña, abarcando parte do mes de agosto e todo o mes de setembro, comezando o sábado 18 de agosto
até o domingo 30 de setembro, ambos días incluídos.
Ademais acordouse facer unha cartelería específica para as librarías e outra para o resto do comercio
asociado, sempre respectando a mesma imaxe da campaña.
Acordouse que por cada compra que o cliente realizase no comercio asociado ó CCA de Lalín, podería
obter unha rifa para o sorteo de unha fin de semana, para unha familia, no parque Warner de Madrid.
O sorteo non foi presencial, xa que os técnicos da
Asociación recolleron as matrices das rifas en todos
os comercios durante a semana do 01 de outubro
para posteriormente realizar o sorteo o luns, 08 de
outubro de 2018, na sede da Asociación.
O número da rifa premiada publicouse tanto no
facebook do CCA de Lalín, ademais de en prensa,
nas edicións locais.
2ª FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN
O primeiro fin de semana do mes de setembro foi
o elixido para celebrar a 2ª Feira de Oportunidades
de Lalín, cun total de 18 comercios participantes.
Durante esa fin de semana, os comercios
participantes realizaron algo máis de 2.000
transaccións comerciais, unhas 110 operacións por
comercio, todo un éxito que solicitaron repetir.
APP AEDEZABIQPOINTS
No mes de setembro repartíronse nos negocios
rexistrados uns displays cunha pequenas pizarras
incorporadas, coa imaxe da App onde poder escribir e dar a coñecer a(s) promoción(s) que teñen en vigor.
PLANIFICACIÓN DE ACCIÓNS DE APOIO AO COMERCIO
O Concello de Lalín organizou unha reunión con representantes de AED, da agrupación Dtendas e
comerciantes a título individual na cal se falou dun plan de promoción e se expuxeron accións dentro das
estratexias de Lalín Ssuma 21 de apoio á innovación do comercio local.

NOVEMBRO /2018
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE LALÍN
E A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE DEZA
Aprobación dun convenio de colaboración do Concello de Lalín coa Asociación de Empresarios de Deza
para o desenvolvemento dun programa de promoción e dinamización do comercio local, como sector
estratéxico para a economía.
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BLACK FRIDAY
Por cuarto ano consecutivo o CCA de Lalín puxo en marcha esta campaña de dinamización.
O propio día do Black Friday (23/nov./2017) – realizáronse 11 sorteos de 50€ en BiqPoints durante esa
mesma tarde e para gastar durante o propio día do Black Friday como o día seguinte.
O venres, 23 de novembro, o CCA de Lalín colocou unha urna na Praza da Igrexa de Lalín; esta urna estivo
dende as 16.30 até as 22.00 horas para que os clientes que realizaron unha compra nun comercio asociado
puideran depositar unha copia do tícket de compra (onde pola parte de atrás debería figurar o nome e
apelidos do cliente e un teléfono de contacto) para poder participar no sorteo.
Cada media hora realizáronse sorteos, dende as 17.00 horas (que foi o primeiro) até das 22.00 horas (que
foi o último) o CCA de Lalín repartiu, en total, 550€ en BiqPoints para gastar no comercio asociado.
Aproveitáronse as redes sociais para darlle máxima difusión ás promocións que os negocios asociados
fixeron ese día.
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA O SECTOR COMERCIO
A través do consultor José Manuel Bouzón realizouse un curso específico para o sector comercio “Técnicas
de Venda no Comercio Retallista”, con total de 20 asistentes. En dito curso abordáronse conceptos como
Acadar unha visión global do proceso de venda, poder xerar capacidade de análise das variantes produtomercado e obter coñecementos sobre a negociación para pechar o proceso de venda dunha forma
vantaxosa.
ENQUISA PARA A VALORACIÓN DO COMERCIO LOCAL
Karen Fernández, secretaria da Xunta Directiva da AED, realizou unha enquisa, a título particular e a
través das redes sociais (en concreto, a través de facebook) entre os clientes do comercio local de Lalín
coa intención de ver os aspectos que máis valoran e onde se debería de mellorar a través da visión dos
propios clientes.

NOVEMBRO / DECEMBRO
PREMIO COMERCIO GALEGO
A Asociación de Empresarios de Deza e o Centro Comercial Aberto de Lalín acaban de ser distinguidos
en Santiago de Compostela co Premio Comercio Galego 2018 na categoría de Iniciativa Dixital polo
programa de fidelización dos BiqPoints. O presidente da AED, Antonio Lamas, foi o encargado de recoller
o premio de mans do presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas López, e aproveitou
a súa intervención para animar a tódalas asociacións de comerciantes de Galicia a sumarse á utilización
dos BiqPoints como unha fórmula máis para ser máis competitivos fronte ás grandes áreas comerciais e ás
multinacionais que copan o mercado on line.
Dende a AED agradecemos a tódolos asociados que confían nesta ferramenta, que a utilizan a diario e que
se implican e fan o esforzo de darlle a máxima difusión e promoción.
Ademais de agradecer ao asociado da AED e ideólogo, Alejandro Ferradás, e ao equipo de Xaspe
Desenvolvementos.
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA O SECTOR COMERCIO:
A través do consultor José Manuel Bouzón realizouse un curso específico para o sector comercio
“Técnicas de Atención ao Cliente”, contouse cun total de 20 asistentes, entre traballadores e propietarios
de comercios.
A finalidade de dita acción formativa foa adquirir coñecementos e destrezas en:
- Poder transmitir a reputación e valores da empresa ao cliente.
- Discercir tipos de clientes como elemento crave para acadar un achegamento eficaz ao
cliente.
- Practicar e coñecer técnicas de comunicación e de escoita.
- Coñecer e adestrar técnicas de comunicación non verbal e uso solvente da voz.
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NADAL
En total, foron 128 os negocios, entre comercios, hostaleiros e industria, que participaron nesta exitosa
campaña.
Dende o 03 de decembro de 2018 até o 05 de xaneiro de 2019 AEDEZA - CCA de Lalín programou varias
actividades coa finalidade de dinamizar o consumo na vila:
Iluminación. Contratouse iluminación para poñer nas fachadas dos comercios e hostalaría
asociada para crear un ambiente máis navideño, dende o 01/Dec./2018 até o 06/Xan./2019)
Megafonía. Contratouse megafonía para crear música ambiente nas rúas de Lalín, dende o 17/
Dec./2018 até o 06/Xan./2019)
Actividades para nenos-Papa Noel (23 + 24/dec./2018: dous Papá Noel percorreron as rúas
e visitando o comercio e hostalaría asociada, repartindo caramelos).
Banda xuvenil de Lalín (22/dec./20187: a Banda Xuvenil de Lalín, repartida en 3 grupos,
colaborou coa AED – CCA de Lalín realizando varias actuacións musicais por diferentes rúas
do casco urbano da vila, antes do sorteo dos premios).
Concurso de escaparates.
34 establecementos participaron. Tres categorías de premios:
1º Premio: 1 diploma + cota de asociado todo un ano gratis.
2º Premio: 1 diploma + cota de asociado 6 meses gratis.
3º Premio: 1 diploma + cota de asociado tres meses gratis.
Sorteo de 6.000€ en premios:
22/dec.: Sorteo de 3 premios de 1.000€ en BiqPoints cada un.
05/xan.: Sorteo de 3 premios de 1.000€ en BiqPoints cada un.
Decoración do abeto: con adornos en prateado. + Moqueta: reparto de moqueta para a cada
comercio.
Foi Damián Paio que, de xeito altruísta, creou a imaxe que se empregou na cartelaría da
campaña de Nadal 2018: “Nadal sempre en Lalín”.

hos
tala
ría
actividades
sectoriais
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FEBREIRO / 2018
FORMACIÓN
No mes de febreiro realizouse as seguintes accións formativas destinadas a traballadores e empresarios
asociados:
- Prevención de Riscos Laborais no Sector Hostaleiro, de 30 horas de duración, cunha
participación de 7 alumnos.
- Manipulador de Alimentos, de 3 horas de duración, cunha asistencia de 22 alumnos.
BOCADIÑOS DO COCIDO – VIII EDICIÓN:
Durante o mes de febreiro a hostalaría asociada reuniuse na sede da AED con motivo da organización da
8ª edición do concurso de tapas Bocadiños do Cocido.
En dita reunión definíronse as bases do concurso: onde se fixaron as datas en que se levou a cabo, as
condicións para a participación, os premios.
MARZO / 2018
BOCADIÑOS DO COCIDO – VIII EDICIÓN:
Dende o xoves 01 ao domingo 11 de marzo de 2018 levouse a cabo a 8ª Edición do Concurso de Tapas
Bocadiños do Cocido.
Un total de 18 establecementos participaron nesta edición, onde se repartiron máis de de 4.000 tapas
durante os 11 días que durou o concurso.
Os establecementos gañadores nesta edición foron:
Premios do Xurado Popular:
1º Premio para Casa Achacán.
2º Premio para Pensión “Las Palmeras”.
3º Premio para Casa Currás.
O Premio Especial do Xurado Profesional recaeu en
Casa Currás.
Agradecer tanto ás empresas que colaboraron aportando premios (Ricardo Vázquez e Hijos, Viños Manuel
Gil e as Adegas: Belezos, Viña Costeira e Viña Pomal) xunto coa implicación e dedicación do Xurado
Profesional que se prestou para valorar as tapas a concurso.
A Clausura do concurso celebrouse o venres, 16 de marzo, na sede da Asociación de Empresarios de Deza,
onde se aproveitou para realizar a entrega de diplomas aos establecementos gañadores ademais de facer
o sorteo de premios consistentes en:
- Unha viaxe a Mallorca para 2 persoas.
- Un Vale de 500€ para gastar no comercio asociado ao Centro Comercial Aberto de Lalín.
- 30 botellas magnum: 6 Magnum V iña Pomal, 6 Magnum Viña Costeira e 18 Magnum Belezos.

FORMACIÓN
A medidados do mes de marzo AEDEZA organizou un curso de Manipulador de Alimentos, de 3 horas de
duración, cunha asistencia de 11 alumnos.
MAIO / 2018
RODEIRO DE TAPAS:
En 2018 AEDEZA sumouse á AED aos colaboradores coa aportación de premios aos tres primeiros
clasificados decididos polo xurado profesional. Correspondeulles un ano, seis ou tres meses de inscrición
á AED gratuíta, respectivamente.
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XUÑO / 2018
APP AEDEZABIQPOINT
A Asociación de Empresarios de Deza – CCA de Lalín reuniuse coa hostalaría asociada para presentar a
App AEDEZABiqPoint e explicar de primeira man a finalidade de dita App e a fácil operativa, tanto para o
hostaleiro como para o cliente.
Ademais, adiantouse que os premios que se sorteasen na 6ª edición da Noite Branca serían integramente
en BiqPoints para darlle a máxima difusión.
6ª NOITE BRANCA:
Un total de 19 establecementos da hostalaría asociada participou na VI Edición da Noite Branca ofertando
un amplo abano de promocións aos seus clientes.
Destacar a colaboración, totalmente altruísta, da pintora Marisa Miguélez que foi a creadora do debuxo
que se empregou na cartelería da campaña da Noite Branca.
DEZTAPATE – IX EDICIÓN:
A finais de xuño a hostalaría asociada reuniuse
na sede da AED con motivo da organización
da 9ª edición do concurso de tapas Deztapate,
coa finalidade de fixar as datas do concurso,
entregar con certa antelación un cartel para que
os establecementos participantes o puxeran nun
lugar público do seu local como anuncio da próxima
celebración do concurso, datas para inscrición
ao concurso, datas de entrega de material/
información, configuración do xurado profesional
e premios a sortear.

AGOSTO / 2018
VIII DEZTAPATE:
Dende o xoves 02 ao domingo 12 de agosto de 2018 levouse a cabo a 9ª Edición do Concurso de Tapas
Deztapate, onde un total de 18 establecementos de hostalaría asociados participaron, e preto de 4.500
tapas en 11 días e concurso.
Os establecementos gañadores foron:
Premios do Xurado Popular:
1º Premio para Casa Achacán.
2º Premio para Pensión “Las Palmeras”.
3º Premio para Casa Currás.
O Premio do Xurado Profesional recaeu en Restaurante La Molinera.
Agradecemos a colaboración prestada polas empresas colaboradoras: Ricardo Vázquez e Hijos e as
adegas: Bodegas Bilbaínas (coa marca Viña Pomal) e Viña Costeira e Viños Manuel Gil coa Adega Belezos
que se implicaron mediante a aportación de premios para sorteo de premios para os clientes.
A Clausura do concurso celebrouse o xoves, 23 de agosto, na sede da Asociación de Empresarios de Deza,
onde se aproveitou para realizar a entrega de diplomas os establecementos gañadores ademais de facer o
sorteo de premios consistentes en:
- Unha viaxe ás Azores, para 2 persoas.
- Dous premios de 150€/ cada premio en BiqPoints para gastar na hostalaría participante na
campaña.
- 4 magnum: 6 de Viña Pomal, 6 de Viña Costeira e 12 de Belezos.
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FORMACIÓN
No mes de agosto realizouse curso de Manipulador de Alimentos, de 3 horas de duración, que contou
cunha participación de 20 alumnos.

NOVEMBRO / 2018
REUNIÓN DA MESA DE TURISMO DA ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE
A Asociación de Empresarios de Deza que conta con representatividade, asistiu ná reunión convocada,
no mes de novembro, pola ADR Terras de Pontevedra Norte, coa finalidade de constituír a mesa sectorial,
o deseño e aprobación do seu regulamento de funcionamento interno, co obxectivo de mellorar a
competitividade e o posicionamento como destino dos municipios que a compoñen.
DECEMBRO / 2018
NADAL
En total, foron 25 os establecementos do sector
hostaleiro que participaron na campara de
Nadal/2018, dos 128 negocios que participaron
nesta exitosa campaña.
Dende o 03 de decembro de 2018 até o 05 de xaneiro
de 2019 AEDEZA e CCA de Lalín programou varias
actividades coa finalidade de dinamizar o consumo
na vila mediante unha campaña de dinamización
baixo o lema “Nadal sempre en Lalín”.
Para dar unha imaxe homoxénea tanto o comercio
como a hostalaría tiveron abeto, moqueta de cor
vermella e asesorouse para que os adornos nas
árbores fose de cor prateada.
Repartiuse o cartel da campaña, rifas naqueles establecementos que as mercaron para agasallar aos seus
clientes ou para vendelas, a un custo reducido de 0,25€/rifa para o sorteo de 6 premios de 1.000€/premio
en BiqPoints para gastar na hostalaría, comercios e empresas que participaron na campaña, en total
sorteáronse 10.000€ en BiqPoints.
Foi Damián Paio que ,de xeito altruista, creou a imaxe que se empregou na cartelería da campaña de Nadal
20187 “Nadal sempre en Lalín”.
FORMACIÓN
A finais do mes de decembro realizouse curso de Manipulador de Alimentos, de 3 horas de duración, que
contou cunha participación de 23 alumnos.

con
tas
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ACTIVO
536.654,99 €

ACTIVO

ACTIVO

NON CORRENTE

CORRENTE

357.323,08 €

179.331,91 €

INMOBILIZADO MATERIAL

357.323,08 €

USUARIOS E OUTROS DEBEDORES 15.215,37 €
SUBVENCIÓNS PENDENTES DE COBRO 132.866,11 €
H.P. RETENCIÓNS E PAGOS A CONTA
EFECTIVO E OUTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

1.207,73 €
30.042,70 €

PASIVO
536.654,99 €
PASIVO
NON CORRENTE
PATRIMONIO
NETO

140.867,76 €

196.893,21 €
PASIVO
CORRENTE

198.894,02 €
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PATRIMONIO
NETO

140.867,76 €

FONDOS PROPIOS

131.809,84 €

RESERVAS

27.401,32 €

EXCEDENTES DE ANOS ANTERIORES

97.567,87 €

RESULTADO DO EXERCICIO (ANTES DE IMPOSTOS)

SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS RECIBIDOS

6.840,65 €

9.057,92 €

PASIVO
NON
CORRENTE

196.893,21€

DÉBEDAS LONGO PRAZO (HIPOTECA LOCAL)

196.893,21 €
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PASIVO
CORRENTE

198.894,02 €

DÉBEDA CURTO PRAZO (ENTIDADES CRÉDITO)

144.730,16 €

ACREDORES COMERCIAIS E OUTRAS CONTAS

54.163,86 €

Provedores

28.667,66 €

BiqPoints

12.685,41 €

Remuneracións pendentes de pago

5.069,74 €

Organismos da Seguridade Social acredores

7.741,05 €

Conta de P e G
COTAS USUARIOS E AFILIADOS

83.070,82 €

INGRESOS POR SERVIZOS DIVERSOS

24.468,73 €

SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN

219.337,25 €

OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

90.303,44 €

GASTOS DE PERSOAL E DOCENTES

-133.197,38 €

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-266.178,25 €

AMORTIZACIÓNS DO INMOBILIZADO

-9.542,85 €

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIÓNS DE INMOBILIZADO

2.694,98 €

OUTROS RESULTADOS

1.211,60 €
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: 12.168,35 €

INGRESOS FINANCIEIROS: 5,17 €

GASTOS FINANCIEIROS: -5.332,87 €

RESULTADO FINANCIEIRO: -5.327,70€

RESULTADO DO EXERCICIO:
6.840,65 €
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INGRESOS
395.000 €
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Cotas dos asociados 		

85.000 €

Programa Integrado de Emprego

230.000 €

Subvencións á explotación (CCA)

40.000 €

Aportacións de campañas		

25.000 €

Prestación de servizos			

15.000 €

GASTOS
384.600 €

Gastos de persoal e cargas sociais

50.000 €

Amortizacións

9.600 €

Formación e servizos a socios

40.000 €

Gastos financieiros (hipoteca)		

5.000 €

Gastos Programa Integrado de Emprego

230.000 €

Gastos en campañas

40.000 €

		

Gastos de mantemento das oficinas

RESULTADO: 10.400 €

10.000 €

