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Saúdo do presidente
Este documento que desglosa a actividade
desenvolvida pola Asociación de Empresarios
de Deza (AED) no exercicio de 2019 establece
na práctica, e sen sabelo, un punto de inflexión
tanto no labor do propio colectivo como na
concepción do futuro da actividade empresarial
en xeral.
Cando pechamos o ano 2019, a ninguén se
nos ocorría pensar que os lonxanos ecos sobre
a Covid-19 procedentes de China ían acabar
tansformando, tan só un par de meses despois,
non só a nosa realidade máis cercana, senón
tamén a concepción xeral do mundo tal como o
coñeciamos ata entón.
A chegada da pandemia cambiouno
absolutamente todo e obrigounos a
reconsiderar as nosas prioridades, a actualizar
os nosos obxectivos e a reconfigurar cada unha
Antonio Lamas Carral
Presidente da AED

das nosas accións para adaptarnos a un novo
mundo menos presencial, no que as medidas
sanitarias de seguridade e de prevención
ocupan un lugar destacado.
Como presidente da AED, cara ao futuro
simplemente quero transmitirvos que desde
a asociación trataremos de seguir traballando
coa maior normalidade posible para continuar
prestando os servizos habituais en cada un dos
departamentos. Estou convencido que, como
xa aconteceu noutros momentos complicados,
coa implicación de todos conseguiremos saír
adiante e superar estas adversidades.

Aso
cia
d@s

349
Asociad@s ao
peche do exercicio
de 2019

+3

Evolución
do número
de soci@s

Incremento
respecto ao remate

Desde o ano 2014, a AED segue unha tendencia

do exercicio de

alcista na evolución do número de asociad@s,

2018

se ben o ritmo de recuperación é máis lento
do desexado e aínda está bastante afastado do
medio milleiro de afiliad@s que chegou a ter
nalgún momento anterior á crise de 2008.

Em
pre
go
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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.

325

771

Homes

Demandantes de emprego

en 2019

Demandantes
de emprego
A Bolsa de Emprego rexistrou

80

446
Mulleres

en 2019 a inscrición de 771
demandantes de emprego, dos
cales 446 eran mulleres e 325
homes. Un dato destacable é que
80 demandantes inscritos eran
de nacionalidade estranxeira.
Ao longo do ano houbo unha
media de 445 currículos activos

Nacionalidade
estranxeira

e en todo o exercicio acadáronse
196 insercións laborais grazas ás
xestións da AED, o que supón unha
media de 17 contratacións ao mes.

445
CVs activos

196
Insercións laborais

17
Contratacións ao mes
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Evolución de demandantes de emprego no período 2014-2019

1031

1014

1036
897
774

2014

2015

2016

2017

2018

771

2019

Evolución de demandantes

Evolución mensual de demandantes de emprego en 2019
Xaneiro

124

Febreiro

78

Marzo

60

Abril
Maio

71
30

Xuño

46

Xullo

62

Agosto

43

Setembro

62

Outubro

68

Novembro

Decembro

88
39

Número de inscricións
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Ofertas de emprego
da AED lanzou en 2019 a través

330

da web www.aedezaemprego.

Ofertas de emprego

gal e da súa páxina de Facebook

xestionadas en 2019

O Departamento de Emprego

330 ofertas de emprego para

13.63 %
máis que no ano 2018

cubrir un total de 394 postos de
traballo vacantes. Por sectores, os

394

cinco que máis emprego xeraron
foron os servizos, a hostalaría, a
construción, a industria do metal
e o transporte.

Postos de traballo
ofertados en 2019

15.48 %
máis que no ano 2018

Sectores xeradores de emprego e postos de traballo

Servizos

Hostalaría

Construción /Obras públicas

Metal

Administrativo

Camareiro/a

Albanel

Montaxe de aluminio e metal

Auxiliar administrativo

Axudante de cociña

Enxeñeiro/a civil ou de

Soldador

Contable

obras públicas

Transporte

Comercio

Chófer

Dependente/a

Repartidor/a

Automoción

Agricultura e gandería

Mecánico

Gandería vacúa

Aprendiz de mecánica

Enxeñaría técnica agrícola /
agrónoma

Industria alimentaria
Operario de fábrica

Instalacións eléctricas
Electricidade
Mantemento industrial/
mecatrónica industrial
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Evolución das ofertas de emprego lanzadas no período 2014-2019

394

375
334

333

330

285
246

238

157

169

2014

220

180

2015

2016

2017

Ofertas

2018

2019

Postos

Evolución mensual das ofertas de emprego lanzadas en 2019
Xaneiro
Febreiro

19

22

Marzo

31

33

29
28

Abril
Maio

31

Xuño

24

36

26

Xullo

29

Agosto

37
47

38

Setembro

29

24

Outubro

30

Novembro
Decembro

51

39

24

26

15
14

Ofertas / mes

Postos / mes

43
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Sectores máis demandados durante o ano 2019 (desglose mensual)

XANEIRO

CONSTRUCIÓN

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SERVIZOS

OUTROS

FEBREIRO

METAL

SERVIZOS

AUTOMOCIÓN

OUTROS

MARZO

HOSTALARÍA

SERVIZOS

CONSTRUCIÓN
OBRAS PÚBLICAS

OUTROS

ABRIL

HOSTALARÍA

SERVIZOS

AUTOMOCIÓN

OUTROS

MAIO

HOSTALARÍA

SERVIZOS

TRANSPORTES

OUTROS

XUÑO

SERVIZOS

CONSTRUCIÓN
OBRAS PÚBLICAS

COMERCIO

NOVAS
TECNOLOXÍAS

XULLO

HOSTALARÍA

SERVIZOS

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

OUTROS

SERVIZOS

HOSTALARÍA

TRANSPORTE

OUTROS

SETEMBRO

HOSTALARÍA

SERVIZOS

COMERCIO

TRANSPORTE

OUTUBRO

SERVIZOS

CONSTRUCIÓN
OBRAS PÚBLICAS

HOSTALARÍA

OUTROS

NOVEMBRO

SERVIZOS

HOSTALARÍA

METAL

COMERCIO

DECEMBRO

COMERCIO

SERVIZOS

METAL

OUTROS

AGOSTO
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Xestión da Bolsa de emprego
Pasos para darse de alta na Bolsa de emprego xestionada desde a AED:
01

02

Achegarse á oficina da AED cunha copia do CV actualizado.
Realizar unha entrevista de orientación, na que se fala sobre os coñecementos
e a experiencia laboral da persoa, así como dos seus intereses e motivacións. En
función disto, elabórase unha listaxe de postos nos que estaría interesado/a en
postular a súa candidatura.

03

Alta na base de datos dos/as demandantes de emprego.

04

Entrega da tarxeta de renovación coas instrucións de uso:
Renovación cada 3 meses (en caso de non facelo gárdase o CV un prazo de
10 días e logo destrúese).
Sinálanse os números de teléfono e o horario nos que se pode poñer en
contacto coa AED ante calquera situación.

05

Seguimento e acompañamento no proceso de busca de emprego.

06

Orientación laboral.

07

Orientación formativa (inscrición como demandante dos cursos nos que estea
interesado, realizados a través da AED).

Ofertas de emprego
Pasos que se seguen ante unha oferta de emprego (xerada só polos socios da AED):
01

Recepción da oferta (definindo o perfil buscado).

02

Revisión dos candidatos da Bolsa de emprego que cumpran os criterios do
perfil que se está a buscar.

03

Contactar cos candidatos que cumpren os criterios para asegurarse de que
seguen desempregados, para posteriormente exporlle a oferta e valorar o seu
interese (nunca se dirá o nome da empresa por confidencialidade).

04

Envío dos currículos que reciben unha valoración positiva na fase anterior.

05

Seguimento semanal do proceso de selección ata conseguir o peche da oferta.

06

En caso de non contar con candidatos que cumpran os criterios ou que as
empresas, na fase de seguimento, nos requiran máis currículos, procédese á
apertura ao público da oferta. Isto quere dicir que esa oferta formará parte da
listaxe de ofertas que se lles envía ás entidades dos arredores encargadas da
xestión de emprego, así como compartida polo Departamento de comunicación
nas redes sociais para darlle maior difusión e conseguir que chegue ao maior
número de persoas posible.
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Axente de emprego
O servizo de Axente de emprego é un servizo de asesoramento a emprendedores, tanto aos que xa teñen
un proxecto de empresa concreto como aos que buscan no autoemprego unha saída profesional pero
aínda non teñen claro que actividade van desenvolver. O servizo de Axente de emprego leva activo desde
o ano 1999 e está permanentemente en 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 a formación. Neste departamento organízanse diversas
actividades formativas que van desde actuacións de sensibilización dirixidas a emprendedores como
calquera outra formación tanto para activos como para desempregados, relacionada ou non coa
actividade empresarial.

Temas abordados
Información sobre axudas e subvencións

Explicación e cálculo de distintas alternativas financeiras

Trámites de constitución da empresa

Asesoramento: fiscal, laboral, económico, financeiro, comercial

Explicación das diferentes formas xurídicas

Información sobre cursos, seminarios, xornadas e outras

Información tributaria

cuestións relacionadas coa actividade

Lexislación aplicable

Elaboración do Plan de Empresa

Usuari@s atendid@s
en consultas de
información e
asesoramento en
diversos temas

Destes/as usuari@s
son emprendedores/
as cun proxecto de
empresa concreto

9,09 %
27,27 %

27,27 %

45,46 %

45,46 %

90,91 %

54,54 %

Mulleres

Homes

Menores de 25 anos

Entre 25 e 30 anos

Entre 30 e 45 anos

Maiores de 45 anos

Activos

Desempregados
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Informe do Programa Integrado de Emprego de Galicia
"AEDeza en feminino"
Dentro do programa realizáronse unha serie de actividades con cada unha das usuarias tanto a nivel
individual como grupal:
◊ A nivel individual tiveron que asistir ás citas que concertamos con regularidade, nas que
modificamos o seu currículo, carta de presentación, vimos as opcións formativas que máis lles
podían interesar, realizamos un itinerario personalizado para o emprego, emparellámolas con
ofertas de emprego nas que podían encaixar e enviámoslles, de forma diaria, as ofertas que
vimos nos diferentes portais de emprego.
◊ A nivel grupal escolleron as formacións que máis lles interesaba realizar, podendo ser actividades
grupais ou formación para o emprego (asociado a obtención de módulos de certificados de
profesionalidade).

Actividades grupais
1. Taller de Iniciación BAE na internet (presentación dos portais de emprego e empresas de traballo
temporal máis usuais, e breve explicación de como rexistrarse en cada unha delas):
2 grupos

4 horas

48 participantes

190 horas

23 participantes

2. Taller de Iniciación ao inglés:
1 grupo

3. Taller de Ofimática (entorno Windows, correo electrónico, Word, Power Point e Excel):
1 grupo

190 horas

17 participantes

4. Preparación de competencias clave (clases de luns a xoves):
1 grupo

70 horas

17 participantes

5. Taller O camiño do emprego (breve exposición dos pasos lóxicos que se deben levar a
cabo na busca de emprego):
2 grupos

4 horas

41 participantes

6. Taller de Mellora das habilidades persoais na busca de emprego:
1 grupo

60 horas

17 participantes

7. Taller de Enfrontamento a entrevistas:
2 grupos

120 horas

23 participantes

8. Taller de Ofimática intensiva nivel medio (repaso de Word e Power Point e profundización en
Excel):

1 grupo

60 horas

12 participantes
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9. Taller de Mercado laboral (lexislación laboral, mobilidade laboral e emprego autónomo):
1 grupo

10 horas

42 participantes

10. Seguridade e calidade alimentaria: sistema APPCC e alérxenos:
1 grupo

10 horas

19 participantes

11. Taller de Motivación e emoción na busca de emprego:
1 grupo

4 horas

18 participantes

En itinerarios formativos
Deseñáronse dous itinerarios formativos cuxo obxectivo era que as participantes que os realizaran
adquirisen coñecementos globais na materia, tendo un módulo teórico, unha parte de prevención
de riscos específica para o posto e un período de prácticas en empresas.
Itinerario 1 – Recepción: Prevención de riscos laborais en hostalaría + MF0972_2 Técnicas de
recepción e comunicación + Prácticas profesionais non laborais
Prevención de riscos laborais en hostalaría

20 horas

14 participantes

MF0975

90 horas

11 participantes

Prácticas en empresas

40 horas

7 participantes

Itinerario 2 – Comercio/reposición: MF1327_1 Operacións auxiliares no punto de venda (90 horas) +
Prevención de riscos laborais en comercio (20 horas) + Prácticas profesionais non laborais (40 horas)
MF1327

90 horas

14 participantes

Prevención de riscos laborais en comercio

20 horas

12 participantes

Prácticas en empresas

40 horas

12 participantes

Datos totais de formación

347

304

1022

participantes que
comezaron as formacións

participantes que remataron
as formacións

horas totais
de formación
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Datos de emprego
65
54

Usuarias que encontraron algún emprego
Usuarias contabilizadas como inseridas

Datos por colectivo
COLECTIVO

PORCENTAXE INSERCIÓN
(SOBRE O TOTAL DO COLECTIVO)

TOTAL INSERIDAS

MULLER MENOR DE 30 CON BAIXA CUALIFICACIÓN

67.56%

25

MULLER EN XERAL (30 – 45 ANOS)

57.89%

11

50%

7

MULLER MENOR DE 30 CUALIFICADA

71.42%

5

MULLER EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

21.42%

3

MULLER CON DISCAPACIDADE

37.5%

3

MULLER MAIOR DE 45 ANOS

For
ma
ción
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Informe de actividade. Formación
A Asociación de Empresarios 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.
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).

Homologacións
A Asociación de Empresarios de Deza está homologada pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria para impartir os seguintes certificados de
profesionalidade:

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

ADGG0408

ADGN0108

Financiación de empresas

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

COML0309

Organización e xestión de almacéns

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

SSCE0109

Información xuvenil

COMT0311

Control e formación en consumo

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

SSCG0109

ADGD0108

COML0209

COML0210

COMT0110

ADGG0108

SEAG0110

COMT0210

COMM0110

Inserción laboral para persoas con
discapacidade
Xestión contable e xestión

SSCB0109

Dinamización comunitaria
Operacións auxiliares de servizos
administrativos e xerais

administrativa para auditoría

Organización do transporte
e distribución

Xestión e control do aprovisionamento
Atención ao cliente, consumidor
ou usuario
Asistencia á dirección

Servizos para o control de pragas

SEAG0311

COMP0108

ADGG0208

Xestión administrativa e financeira do
comercio internacional
Marketing e compravenda internacional

SSCB0110

Xestión de servizos para o control de
organismos nocivos
Implantación e animación
de espazos comerciais
Actividades administrativas
na relación co cliente
Dinamización, programación e
desenvolvemento de accións culturais
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A Asociación de Empresarios de Deza está homologada pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria para impartir os seguintes certificados de
profesionalidade:
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

Cursos, charlas e xornadas | 2019
CURSOS

DURACIÓN (horas)

ALUMNOS

CAP: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL

35

6

REVIT ARCHITECTURE

40

13

PRL PARA TRABALLOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

20

19

6

9

8

5

60

20

4

4

5

15

5

15

5

14

3

31

5

11

PRL NO MANEXO DE CARRETAS ELEVADORAS

16

16

BENESTAR ANIMAL NAS EXPLOTACIÓNS

21

30

PRL PARA O OFICIO DE ALBANELERÍA

20

5

PRL PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO DO SECTOR DO METAL QUE NON
DESENVOLVE AS SÚAS FUNCIÓNS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (ONLINE)
PRL PARA TRABALLOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: NIVEL BÁSICO

PRL PARA O OFICIO DE FONTANERÍA E INSTALACIÓNS DE CALOR (RECICLAXE)
CONTABILIDADE PARA NON CONTABLES: O SISTEMA DE INFORMACIÓN
CONTABLE. MÉTODO DE PARTIDA DOBRE
CONTABILIDADE PARA NON CONTABLES: REXISTRO CONTABLE DE INMOVILIZADO
CONTABILIDADE PARA NON CONTABLES: INSTRUMENTOS FINANCEIROS
E CONTAS ANUAIS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CONTABILIDADE PARA NON CONTABLES: AS CONTAS ANUAIS COMO SOPORTE DA
INFORMACIÓN CONTABLE
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PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: PRIMEIROS AUXILIOS

8

16

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

3

24

BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE

21

11

13,5

15

CURSO SECTOR COMERCIO: RETAIL COACHING PARA O PEQUENO COMERCIO

10

19

CURSO SECTOR COMERCIO: MARKETING DIXITAL PARA O PEQUENO COMERCIO

10

20

PRL PARA TRABALLOS DE ENCOFRADO

6

7

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: NIVEL BÁSICO

60

14

CAP: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL

35

12

PRL PARA TRABALLOS EN ALTURA

6

6

425,5

357

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO MANEXO DE CARRETAS ELEVADORAS:
NORMA UNE 58451

TOTAL CURSOS

CHARLAS E XORNADAS
XORNADA: AXUDAS E SERVIZOS PARA AS PEMES GALEGAS
FOROS AEDEZA: PLANIFICACIÓN FISCAL E LEGAL DA EMPRESA FAMILIAR:
ASPECTOS PRÁCTICOS
FOROS AEDEZA: ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIÓN FISCAL ASOCIADAS Á
REMUNERACIÓN DE TRABALLADORES

DURACIÓN (horas)

ASISTENTES

2

51

2

21

1.5

15

2

15

1.5

18

9

120

DURACIÓN (horas)

ASISTENTES

434,5

477

FOROS AEDEZA: PODERÍAS ALUGAR DIRECTIVOS PARA A TÚA EMPRESA:
O INTERIM MANAGEMENT COMO FERRAMENTA COMPETITIVA PARA A PEME.
O CASO DE ÉXITO DE AUREA TELECOM
XORNADA: CÓMO ELABORAR E IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDADE NA MIÑA
EMPRESA? A PREVENCIÓN DO ACOSO E A VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO
LABORAL
TOTAL CHARLAS E XORNADAS

CUROS, CHARLAS E XORNADAS
TOTAIS

Ins
ta
la
cións

e equipamento
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A Asociación de Empresarios de Deza pon as súas instalacións
e equipamentos a disposición das empresas asociadas para...
	

Cursos de formación propios		

Reunións de empresa

	

Convencións de empresa		

Emprego de internet...

AEDeza tamén cede equipamento para...
Aulas

Despachos

Ordenadores portátiles

Proxectores

Pantalla

Cadeiras, mesas...

Durante o 2019 foron...

78

39

As empresas que utilizaron
as instalacións de AEDeza

Días en que as empresas fixeron
uso das diversas instalacións da
Asociación

770
As persoas que 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
mento
especializado
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Información / Comunicacións

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

Solicitude de información relativa a axudas / subvencións / apoio
financeiro:
Para a adquisición e maquinaria nova
Para proxectos de enerxía solar fotovoltaica
Para proxectos de enerxías renovables térmicas
Para a reforma de establecementos comerciais
Para adquisición de equipamento no comercio retallista
Para aforro e eficiencia enerxética (iluminación) no comercio retallista
Para ecoenvases (bolsas) no comercio retallista
Para a formación e a contratación
Para proxectos de enerxías renovables destinadas a particulares
Para o sector agrario
Bono autónomo
Para compra de vehículo
Programa “Bono coidado de fillos menores de 12 anos”

Solicitude de información na área laboral:
Ámbito estatal
Convenios colectivos, revisións

Ámbito autonómico

salariais e calendarios laborais

Ámbito provincial
Calendario laboral (ámbitos: estatal | autonómico | provincial | local | por sector de actividade da empresa).
Axudas á contratación vixentes.
Bolsas FEUGA titulados non universitarios. Requisitos, vantaxes e tramitación.

Incentivos e axudas á contratación

Bolsas FEUGA titulados universitarios. Tramitación de prórrogas e xestións varias.
Programa “O teu primeiro emprego” en empresas (axudas da Deputación de Pontevedra).
Control de horarios. Obrigatoriedade.
Relativo aos contratos temporais.

Outro tipo de consultas

Relativo a categorías profesionais en convenios colectivos.
Relativo a salarios.
Relativo ao disfrute de vacacións.
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Outro tipo de consultas / trámites:
Comercio: Vendas en liquidacións. Requisitos e xestións previas.
Comercio: Horarios e apertura de comercio. Regulación.
Comercio: Xestións de mediación por reclamación.
Comercio: Xestións por notificación de sancións.
Comercio: Regulación sobre o uso de bolsas de plástico e cartel informativo.
Comercio: Obrigas sobre devolucións e cambios.
Comercio: Carné Xove.
Construción/ Obra Pública: Trámites para a recepción de notificacións de licitacións polas administracións.
Emprego: Trámites para a regularización de persoa inmigrante con visado de turista para poder traballar en España.
Formación: Solicitude de información varia relativa a formación.
Formación: Información sobre novo aplicativo de rexistro de centros homologados pola Xunta de Galicia.
Formación: Homologación de formación académica cursada no estranxeiro.
Hostalaría: Normativa sobre alérxenos e deber de información.
Hostalaría: Cotas SGAE e AGEDI.
Hostalaría: Deber de información sobre a prohibición fumar en lugares pechados e sobre a prohibición de venda de bebidas alcohólicas a menores de
18 anos.
Hostalaría: Xestións con SGAE por reclamación de cotas e contratos.
Hostalaría: Follas de reclamación.
Hostalaría: Consulta sobre a obrigatoriedade ou non, de seguros por convenio colectivo.
Industrial: Bonificación do lixo.
Tráfico e circulación: obrigatoriedade dos distintivos ambientais da DGT para vehículos que circulen por Madrid centro.
Transporte: Información sobre a recuperación do gasóleo profesional.
Varios: Inscrición de empresa como IEBT (iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica). Requisitos.
Varios: Bolsas de plástico. Regulación e sancións por incumprimento da normativa.
Varios: Consulta sobre qué CNAE lle corresponde a unha empresa, en función da súa actividade.
Varios: Xestións e documentación para a organización de actividades lúdicas en espazo público de Lalín.
Varios: Dereito de admisión en lugares de acceso, distinto ao sector da hostalaría. Regulación.
Varios: Xestións varias para a organización de convencións de empresas na sede AED.
Varios: AED como interlocutor, de empresas asociadas, ante o concello de Lalín por diversas desconformidades, axilización de trámites e incidencias en
espazos públicos.
Varios: AED como interlocutor, de empresas asociadas, ante o concello de Rodeiro para o uso de instalación de titularidade municipal.
Varios: Solicitude de información para a explotacións dun monte emprazado no municipio de Vila de Cruces.
Varios: Entidades por onde transcorre o Camiño de Inverno.
Varios: Listaxe de cooperativas da comarca.
Varios: Solicitude polas empresas asociadas relativas a listados de empresas.
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Asesoramento xurídico:
Área Fiscal: modificación CIF de empresa sen ter notificado dito cambio a provedores, cómo proceder ante facenda.
Área Fiscal: Provedor que factura por servizos prestados en Portugal. Consulta sobre o IVE.
Área Fiscal: Consulta sobre o IVE.
Área Fiscal: Asesoramento por retraso de pago no IVE que debería facer Facenda a unha empresa.
Área Laboral: Despedimento.
Área Laboral: dereito a pagar vacacións a traballadora por baixa.
Área Laboral: Asesoramento na área laboral.
Varios: Asesoramentos relativos a licitacións públicas.
Varios: Asesoramento para o cambio de forma xurídica dunha empresa.
Varios: Asesoramento pola recepción de notificación dun expediente sancionador por colocación de cartel publicitario en lugar non autorizado.

A
xen
da
destacada
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Resumo da actividade institucional e das principais xestións realizadas polo equipo
directivo e/ou o persoal técnico da AED ao longo do ano 2019:

Xaneiro / 2019:
◊ O Concello de Lalín mantivo diferentes reunións sectoriais -entre elas coa Asociación de
Empresarios de Deza- durante o mes de xaneiro para avanzar na redación do Plan de Mobilidade
Urbana e Sostible (PMUS) de Lalín.
◊ Reunión de directivos da Asociación de Empresarios de Deza co candidato do PP á Alcaldía
de Lalín, o conselleiro de Cultura e a directora xeral de Xuventude para tratar diversos asuntos
relacionados co seu programa electoral.
◊ Colaboración da Asociación de Empresarios de Deza coa Deputación de Pontevedra no eido do
emprendemento: iniciativa do Concurso de Ideas Emprendedoras.
◊ Encontro no Polígono Industrial Lalín 2000 do alcalde de Lalín, o concelleiro de Obras, o xefe
territorial da Xunta en Pontevedra, o presidente da AED e o xefe territorial de Industria na
provincia para supervisar as obras acometidas e financiadas nun 80% pola Xunta de Galicia. O
presidente da AED destacou a eliminación de dúas rotondas moi demandadas polos condutores
de vehículos pesados, xa que lle obrigaban a facer manobras complexas, na terceira fase do
polígono. Antonio Lamas agradeceu ao Concello de Lalín que atendera as demandas dos
empresarios e á Xunta de Galicia, o financiamento concedido. Aproveitando este encontro, tanto
o presidente da AED como o alcalde de Lalín reiteraron ao xefe territorial da Xunta en Pontevedra
a necesidade de ampliación da cuarta fase do Polígono Industrial Lalín 2000.
◊ O presidente da Asociación de Empresarios de Deza e a secretaria técnica da AED, xunto con
empresarios do Polígono Industrial de Botos, reuníronse co concelleiro de Obras de Lalín para
consensuar as demandas de obras de mellora que o concello realizará ao abeiro dunha orde de
axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Entre as peticións,
destaca a necesidade de mellora da iluminación, da sinalización e da mobilidade do tráfico
dentro do polígono, ademais de acondicionar varios tramos de beirarrúas en mal estado.

Febreiro/2019
◊ A sede da Asociación de Empresarios de Deza foi o lugar elixido polos representantes das sete
asociacións provinciais que compoñen a xunta directiva da Federación Galega de Transportes de
Mercancías (FEGATRAMER) para reivindicar medidas prácticas e efectivas que axuden a resolver
os problemas que afectan ao sector, como é o custo das peaxes, a falta de terreo industrial
e aparcadoiros, empresas que traballan con falsos autónomos, as cooperativas irregulares, o
desequilibrio fiscal no sector, etc.
◊ No mes de febreiro organizouse unha xornada informativa sobre axudas e servizos que a Consellería
de Economía, Emprego e Industria puxo en marcha para pemes galegas. A xornada foi impartida pola
directora xeral da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey; 29 o director do Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE), Juan Manuel Cividanes; o subdirector de información
do IGAPE, Curro López; e o subdirector xeral de Emprego, Juan José Lirón. Ademais, contou coa
participación do conselleiro Francisco Conde, encargado da clausura do evento.
◊ Dita xornada contou cun apartado de networking, no que os representantes da consellería
atenderon de xeito individualizado e personalizado as consultas e dúbidas dos asistentes.
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Marzo/2019
◊ Na 13ª edición dos premios Maruja Gutiérrez
o premio da categoría Empresaria Innovadora
recaeu en Sandra Vilar Frade, socia da patronal
dezana, co comercio El Vestidor de Chloé.
◊ O noso asociado La Veneciana organizou un
encontro con máis de medio cento de mulleres
profesionais do sector do vidro na sede da AED,
consistente nunha xornada formativa sobre a
presenza crecente da muller no sector industrial;
posteriormente abriuse un coloquio para abordar
as tendencias do mercado e rematou cun
distendido almorzo na instalacións da sede da patronal dezana.
◊ Beatriz Canda (vogal da xunta directiva da Asociación de Empresarios de Deza) incorporouse
como vogal á directiva da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE Pontevedra).
Desta forma, tal e como indicou Antonio Lamas, conseguirase que cheguen ata a zona norte da
provincia as iniciativas de AJE Pontevedra.

Abril/2019
◊ A AED abriu no mes de abril un ciclo de foros, celebrándose o primeiro Foro AEDeza sobre
“A planificación fiscal e legal da empresa familiar. Aspectos prácticos”. O foro contou coa
participación de dous expertos da consultora Ernst & Young, Marcos Piñeiro e María Fernández.
◊ O secretario xeral do PSOE na provincia de Pontevedra reuniuse con membros da Asociación de
Empresarios de Deza, representantes dos empresarios de Deza-Tabeirós, da ACOE e empresarios
do Polígono Industrial Área 33 de Silleda. Na reunión mantida, o secretario xeral explicoulles as
oportunidades para o desenvolvemento económico do norte da provincia que ofrece o Consorcio Zona
Franca de Vigo.

Maio/2019
◊ A AED continuou no mes de maio co
ciclo de foros AEDeza, celebrándose os
dous foros restantes:
“Alternativas de optimización
fiscal asociadas á remuneración
de traballadores”. Os ponentes
foron Marcos Piñeiro e Sara
López, da consultora Ernst &
Young.
“Poderías alugar directivos
para a túa empresa? O Interim
management como ferramenta
competitiva para a peme. O caso de éxito de Aurea Telecom”. Os ponentes, da
consultora Servitalent, foron Pío Iglesias, Alberto Fernández, Aurelio Louro e Beatriz
Estévez, xerente de Aurea Energía y Telecomunicaciones.
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◊ Tamén no mes de maio celebrouse a Asemblea Xeral de Socios, onde se presentaron as contas
anuais do exercicio 2018, aprobouse o orzamento para 2019, así como a memoria de actividades
promovidas desde a patronal dezana. O presidente da patronal, Antonio Lamas, presentou un
informe sobre diversas cuestións de actualidade arredor do funcionamento da entidade e de
actividades de interese para os asociados, como é a xestión do Viveiro de Empresas de Lalín,
as vantaxes da Zona Franca de Vigo, a necesidade de ampliación da cuarta fase do Polígono
Industrial Lalín 2000 e traballar na dinamización do comercio, hostalaría e turismo aproveitando
que pasan dous camiños a Compostela e que está próximo o Ano Santo Xacobeo.

Xuño/2019
O presidente da Asociación de Empresarios de Deza, Antonio Lamas, asinou coa directora territorial
de Abanca en Pontevedra, María del Carmen Fernández, un novo convenio de colaboración entre
ambas entidades, que permite aos empresarios asociados beneficiarse de produtos e servizos
financeiros en condicións más vantaxosas para facilitar a súa competitividade.

Agosto/2019
◊ No mes de agosto, membros da directiva de AEDeza mantiveron a primeira reunión formal no
Concello de Lalín co alcalde e a concelleira de Comercio, na que abordaron asuntos como a
formalización do convenio apalabrado co anterior executivo para actividades de dinamización
e o servizo de seguridade do Polígono Industrial Lalín 2000. Ademais, aproveitouse a reunión
para reiterar a necesidade da ampliación da cuarta fase do Polígono Industrial Lalín 2000 e do
mellor aproveitamento do Viveiro de Empresas de Lalín 2000; solicitouse tamén a colaboración
do goberno local para a concesión, por parte da Xunta de Galicia, dun novo Plan Integrado de
Emprego e a potenciación das rutas xacobeas que cruzan Lalín.
◊ A Asociación de Empresarios de Deza, xunto coa Asociación Amigos do Camiño de Santiago
Lalín-Deza e Roteiros de Lalín, produciron un vídeo promocional dentro da campaña “Deza,
dous camiños , un destino”. Esta iniciativa servirá para dar a coñecer as dúas rutas xacobeas que
transcorren pola comarca dezana (Vía da Prata e o Camiño de Inverno).

Setembro/2019
◊ Visita do director xeral de Orientación e Promoción Laboral da Xunta, Pablo Casal, á sede
da Asociación de Empresarios de Deza con motivo da organización do Plan Integrado de
Emprego “AEDeza en feminino”, que rematou no mes de novembro de 2019, e por segundo ano
consecutivo puxo en marcha a patronal dezana co apoio da Xunta de Galicia.
Das cen mulleres que forman parte do programa, no mes de setembro 55 estaban traballando e
64 delas xa pasaron por diversos postos de traballo.
O director xeral de Orientación e Promoción Laboral aproveitou para salientar a importancia
deste tipo de iniciativas, cuxo obxectivo é favorecer e facilitar a inserción laboral feminina.

Outubro/2019
◊ No mes de outubro, o alcalde de Lalín e o presidente da AED procederon á asinar o convenio
de colaboración de 2019 para o desenvolvemento de actuacións que potencien sectores
estratéxicos na economía local, como son o comercio e a hostalaría, ademais do servizo de
seguridade e vixilancia no Polígono Industrial Lalín 2000.
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Novembro/2019
◊ Organización da 2ª edición da Mesa de turismo da ADR Terras de Pontevedra Norte, onde
a Asociación de Empresarios de Deza ten representatividade, cuxo obxectivo é mellorar a
competitividade e o posicionamento como destino dos municipios que a compoñen.
◊ A Asociación de Empresarios de Deza organizou nas súas instalacións unha charla informativa
co avogado experto en cárteles (Rafael González del Río) do despacho de avogados “Caruncho,
Tomé & Judel” para asesorar aos gandeiros sobre as posibilidades de reclamación contra as
industrias lácteas sancionadas pola Comisión Nacional do Mercado e a Competencia.
◊ A finais do mes de novembro a Asociación de Empresarios de Deza organizou a 5ª Xuntanza
Empresarial AEDeza; este encontro voltou a amosar a unión do empresariado coa asistencia de
140 empresarios. Durante o evento celebrouse a entrega da quinta edición dos premios AEDeza:
Premio ao Fomento do Galego na Empresa para a Imprenta Marcaxe, Premio ao Emprendemento
para Galitec, Premio á Traxectoria Empresarial para G.S.I., Premio á Internacionalización para
Grupo Vilariño, Premio Sectorial da Hostalaría para Bar Polo, Premio Especial do Comercio para
Joyería López Romero, Premio Especial AEDeza para Frigoríficos Bandeira, Premio ao Autónomo
para Move-Centro de Saúde e Movemento e Premio Especial do Concello de Rodeiro para
FACOSA.

Decembro/2019
◊ Un ano máis a Asociación de Empresarios de Deza colaborou no Festival Benéfico de Nadal da
organización Scene Ballet, dándolle difusión e recollendo donativos das empresas asociadas,
destinados a recadar fondos para as asociacións Arames e O Mencer.

Co
mer
cio
actividades
sectoriais
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XANEIRO/2019
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 cartelería
específica.
2. PRESENTACIÓN DA PLATAFORMA “ZASKA”:
A finais do mes de xaneiro, AED-CCA de Lalín organizou unha xornada informativa aos comercios
asociados, na que se presentou a plataforma “Zaska” de comercio online, que pode contribuír a
facilitar a dixitalización do comercio local e a incrementar as vendas a través da Rede.

FEBREIRO/2019
3. 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 Bérgamo para dúas persoas
◊ Cea para dúas persoa en Casa Achacán (Rodeiro)
◊ Cea para dúas persoa en Cabanas Restaurante (Lalín)
Contouse coa participación da totalidade dos comercios asociados.
4. III FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN:
Coincidindo coa Feira do Cocido de Lalín, a fin de semana do 23 e 24 de febreiro foron as datas
elixidas para celebrar a III Feira de Oportunidades de Lalín, cun total de 15 comercios participantes.
Durante esa fin de semana, os comercios participantes realizaron algo máis de 1.200 transaccións
comerciais, máis de 80 operacións por comercio -todo un éxito que solicitaron repetir-.

MARZO/2019
5. CAMPAÑA DÍA DO PAI:
No mes de marzo, AED-CCA de Lalín puxo en marcha unha campaña de dinamización do comercio
local co gallo do día Día do Pai.A duración da campaña foi de 9 días, e sorteáronse dous premios
consitentes en:
◊ 2 entradas para ver o partido do Real Club Celta de Vigo contra o Fútbol Club Bercelona
◊ 2 entradas para ver un partido do Monbus Obradoio (a persoa agraciada puido elixir o partido)
Contouse coa participación da totalidade dos comercios asociados.

ABRIL - MAIO/2019
6. APERTURA 18 DE ABRIL (XOVES SANTO E FEIRA DE LALÍN):
Envío dunha circular informativa aos comercios asociados de Lalín, informando que o xoves 18 de
abril coincidía o Xoves Santo, xunto cunha nova edición da feira quincenal de Lalín, ademais de ser
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un dos días que a Xunta de Galicia permitía a apertura do comercio, polo que desde a AED e o CCA
de Lalín animouse a tod@s @s soci@s vencellad@s ao comercio a que abrisen os seus negocios,
polo menos en horario de mañá, para contribuír a crear un maior ambiente comercial, xa que podía
ser unha boa xornada que repercutise positivamente no comercio.
Quíxose deixar claro que se trataba dunha recomendación e que, en todo caso, quedou a criterio do
propio comerciante a decisión de abrir o seu negocio ese xoves, 18 de abril.
7. ACTIVACIÓN DA TARXETA REGALO APP AEDEZABIQPOINT:
Continuando coa plataforma de fidelización posta en marcha no exercicio anterior (a App AEDeza
BiqPoint) e implementando os servizos que se poden ofertar a través de dita plataforma, o CCA de
Lalín lanzou unha nova aplicación a través da posta en circulación de tarxetas regalo cargadas con
BiqPoints coas seguintes finalidades:
◊ Ofrecer unha nova opción de regalo para comprar nos comercios adheridos á App
◊ Promocionar a App a través deste atractivo medio de pago
◊ Asegurar a dinamización do comercio local asociado ao CCA de Lalín
◊ Concienciar aos clientes de que no comercio local se atopa o mesmo produto e ao mesmo prezo
que nos centros comerciais, coa diferenza de que se presta un trato máis personalizado
◊ Dinamizar a economía local
◊ Motivar ao comercio local asociado e adherido á App AEDEZA BiqPoint, xa que coas tarxeta
regalo este comercio terá un retorno traducido en compras
◊ A creación de sinerxias e publicidade do comercio adherido á App
8. 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 dunha semana.
Sorteáronse tres premios cos tickets das compras efectuadas nos comercios asociados durante a
semana que durou a campaña. Estes premios consistiron en:
◊ Un tratamento de beleza, consistente nunha limpeza facial e manicura, no establecemento
asociado Bella Rey de Lalín
◊ Aloxamento con acceso a piscina, cea e almorzo no establecemento asociado a AEDeza Hotel
Balneario Os Baños da Brea de Vila de Cruces (2 adultos e 2 nenos menores de 12 anos)
◊ Unha tarxeta regalo AED BiqPoint, por importe de 200 BiqPoints (50€), para gastar nos
establecementos adheridos a App AEDeza BiqPoint
9. 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.
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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.

MAIO-XUÑO/2019
10. O VENRES, MERCAR EN LALÍN TEN PREMIO:
O período de duración desta campaña foron os venres, comezando polo venres 31 de maio e xa no
mes de xuño o 7, 21 e 28.
O procedemento foi o seguinte: desde o CCA de Lalín puxéronse en marcha diferentes actividades
de dinamización polas rúas de Lalín, como unha fórmula de atraer á xente para que visitase a vila.
Doutra banda, os comercios asociados, aproveitando a xente que visitou a vila durante eses venres,
tiveron uns boletos que repartiu a asociación, con incentivos, premios ou promocións que aportou
cada comercio para entregar aos seus clientes, eses venres, por cada compra que realizasen no seu
negocio. A participación foi de todo o comercio asociado.
11. REUNIÓN App AEDEZABIQPOINT:
O 10 de xuño AEDeza-CCA de Lalín, convocou a unha reunión aos comercios asociados para facer
un balance sobre a App AEDEZABiqPoint e medidas a adoptar para darlle un pulo e concienciar aos
comercios adheridos de darlle o máximo uso para incentivar e fidelizar aos clientes.
12. NOITE BRANCA:
O venres 14 de xuño de 2019 o CCA de Lalín celebrou a VII Edición da Noite Branca, na que
participaron 56 comercios asociados, ademais de sumarse a esta iniciativa a hostalaría asociada da
vila (18 establecementos).
Esta campaña tivo un notable éxito e contou cunha gran afluencia de clientes pola vila de Lalín.
Tanto o comercio como a hostalaría aproveitaron para facer promocións e descontos especiais
desde as 17.00 ata as 24.00 horas.
Desde a asociación solicitouse o peche das rúas máis céntricas de Lalín e organizouse un día de festa
con música ambiental mediante altavoces e charangas, actuacións de baile clásico e moderno nas
rúas, animación para os nenos e mozos (inchables, piscina de bolas, conta contos con Ana Carreira,
grafiti, parkour, etc.), concerto infantil con Xoán Curiel, concurso de photocall, postos de flocos de
millo, xeados e granizados, malabaristas, coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude (Xunta de
Galicia) cunha campaña de solicitude gratuita do Carné Xove para os mozos, etc.
Como en edicións anteriores, o cartel foi deseñado cunha obra dun artista pertencente á Comarca
de Deza. Para rematar o evento realizouse un sorteo en directo, pero non presencial, de 3.600 €
en vales (repartidos en 12 vales por importe de 300 €/vale). Nos días posteriores realizouse unha
enquisa de valoración da Noite Branca 2019 aos establecementos participantes.

XULLO /2019
13. 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 - SETEMBRO/2019
14. IV FEIRA DE OPORTUNIDADES DE LALÍN:
A fin de semana do 31 de agosto ao 1 de
setembro foi a elixida para celebrar a IV Feira de
Oportunidades de Lalín, cun total de 14 comercios
participantes.
Durante esa fin de semana, os comercios
participantes realizaron preto de 1.500
transaccións comerciais, unhas 107 operacións por
comercio -todo un éxito que solicitaron repetir-.
15. VOTLA AO COLE:
Para o comercio local, o mes de setembro é un mes
moi importante comercialmente falando. Ademais
das compras de material escolar e libros de texto da
volta ao colexio d@s rapaces/zas, temos que engadir
as actividades extraescolares que veñen vencelladas
ao curso escolar. Por iso, e para darlle un importante
pulo, a imaxe desta campaña destinouse:
◊ Dunha banda, ás librarías e papelarías asociadas
ao Centro Comercial Aberto de Lalín.
◊ E doutra banda, contando coa colaboración dos diferentes clubs deportivos e culturais da vila, a
realizar unhas xornadas de “Deporte na Rúa”, para darse a coñecer, captar socios e presentar as
equipacións e categorías que conforman cada club.

Dinámicas da campaña:
◊ Volta ao Cole: destinada ás librarías/papelarías asociadas ao CCA de Lalín. Cada cliente que
mercara material escolar/libros de texto conseguía un boleto que podía estar premiado por un
importe determinado destinado a gastar nese mesmo establecemento en marterial escolar e/ou
libros de texto.
◊ Deporte na rúa: os días 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2019, o CCA de Lalín organizou unha serie de
actividades, coa colaboración de diferentes clubs deportivos (baloncesto, balonmán, fútbol,
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futbol galélico, hípica e rugby), onde presentaron os seus equipos por categorías, realizaron unha
serie de actividades e demostracións de cada deporte na rúa, ademais dunha serie de sorteos de
premios destinados aos/ás nenos/as dos equipos.
Indicar que a todos os nenos/as e mozos/as que participaron, o CCA de Lalín deulles una mochila
identificativa da campaña.
Con respecto ás actividades culturais, correron a cargo do Coro Luis Areán e do Coro Xoven Voz,
que realizaron varias actuacións. Tamén se contou con diferentes inchables deportivos para os máis
cativos.
Nunha das xornadas contouse coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, que instalou
unha carpa para que os mozos/as de entre 12 e 30 anos puidesen solicitar o Carné Xove sen custo e
poder gañar diferentes premios.

OUTUBRO/2019
16. PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA O SECTOR COMERCIO:
A finais do mes de outubro, e a través do consultor José Manuel Bouzón, realizouse un curso
específico para o sector comercio “Retail Coaching”; contouse cun total de 19 asistentes, entre
traballadores e propietarios de comercios.

NOVEMBRO - DECEMBRO/2019
17. PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA O SECTOR COMERCIO:
A comezos do mes de novembro organizouse outra formación, tamén específica para o sector
comercio e os departamentos de marketing das empresas, co consultor José Manuel Bouzón.
Tratouse do curso “Marketing Dixital para o Comercio”, cunha duración de 20 horas e cun total de
20 asistentes, entre traballadores e empresarios.
18. NADAL:
En 2019 a Campaña de Nadal estendeuse máis de 2 meses, iniciándose o 2 de novembro de 2019 e
rematando o 5 de xaneiro de 2020.
En total, foron 122 os negocios, entre comercios, hostaleiros e industria, os que participaron nesta
exitosa campaña.
As iniciativas levadas a cabo durante a campaña, coa finalidade de dinamizar o consumo na vila,
foron:
◊ Os sábados do mes de novembro: aqueles comercios adheridos á app AEDezaBiqPoint
realizaron unha promoción especial aos clientes que tiñan a app ou a descargasen. Esta
promoción consistiu en que, só os sábados de novembro, duplicaron a cantidade de BiqPoints
que lles daban aos seus clientes polas compras que fixeran.
◊ Black Friday (venres, 29 de novembro): cada comercio aplicou os descontos que estimou
oportunos nas compras que os clientes efectuaron ese día. Ademais, cada comercio contou cun
talonario de boletos para entregar un boleto a cada cliente que fixo unha compra ese día, para
que puidera degustar, de xeito gratuíto, un chocolate nalgún dos establecementos de hostalaría
asociados que quixeron participar.
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Ademais contouse con globos de cor negra para decorar os establecementos. Tamén, o horario
de apertura dos comercios estendeuse ata as 22.00 horas, de forma totalmente voluntaria.
◊ Iluminación: igual que o ano anterior, o comercio asociado á AED – CCA de Lalín contou
con iluminación para colocar, na medida do posible, fóra do seu establecemento, sobre o
escaparate/porta de acceso. Esta iluminación consistiu nunha grilanda de cor verde con luces de
cor branca. A data de encendido foi o venres 29 de novembro de 2019, coincidindo co encendido
do Nadal de Lalín.
◊ Abeto: nesta campaña, e na medida do posible, os abetos que teñen tanto os comercios como a
hostalaría asociada deberon estar adornados de cor dourada.
◊ Concurso de escaparates: 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 directiva da asociación valorou cada escaparate
participante no concurso e os tres gañadores obtiveron un diploma e un premio.
Nesta edición foron 34 os comercios que participaron, e destes, os gañadores foron:
1º Premio: Bernabé.
2º Premio: It’s Only.
3º Premio: Carmiña Moda.
Ademais de ter dúas mencións especiais para Dandara e para Moca.
Sorteo de 20.000 € en vales que as persoas agraciadas deberían trocar por compras nos
negocios participantes na campaña.
Foi o colectivo ASPADEZA o que, de xeito altruísta, creou a imaxe que se empregou na cartelería
da campaña de Nadal 2019 “Vive o Nadal en Lalín”.
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FEBREIRO/2019
1. BOCADIÑOS DO COCIDO – 9ª Edición:
Durante o mes de febreiro a hostalaría asociada reuniuse na sede da AED con motivo da
organización da 9ª 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, etc.

MARZO/2019
2. BOCADIÑOS DO COCIDO – 9ª Edición:
Dende o venres 8 ao luns 18 de marzo de 2019, ambos días incluídos, levouse a cabo a 9ª 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:
◊ 1º Premio para Casa Achacán
◊ 2º Premio para Café Bar Siglo XXI
◊ 3º Premio para Pensión Las Palmeras
O Premio Especial do Xurado Profesional
recaeu en Restaurante La Molinera.
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
mércores 14 de abril 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 á illa de Madeira para dúas
persoas
◊ 10 invitacións para poder realizar
visitas guiadas á adega Viña Costeira e
degustación dos seus viños
◊ 24 botellas magnum: 18 Magnum de
Belezos e 6 Magnum de Viña Pomal
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MAIO/2019
3. RODEIRO DE TAPAS:
Un ano máis, AEDeza sumouse como entidade colaboradora ao concurso de tapas “Rodeiro de
Tapas” 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.

XUÑO/2019
4. FORMACIÓN:
No mes de agosto realizouse curso de Manipulador de Alimentos, de tres horas de duración, que
contou cunha participación de 31 alumnos.
5. VIIª NOITE BRANCA:
Un total de 18 establecementos da hostalaría asociada participou na VII Edición da Noite Branca
ofertando un amplo abano de promocións aos seus clientes.

XULLO/2019
6. DEZTAPATE – 10ª Edición:
No mes de xullo, a hostalaría asociada reuniuse na sede da AED con motivo da organización da 10ª
edición do concurso de tapas Deztápate, 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, premios a sortear e
a organización dun evento como clausura da 10ª edición do concurso.

AGOSTO/2019
7. 10º DEZTAPATE:
Dende o venres 02 ao mércores 14 de agosto de 2019,
ambos días incluídos, levouse a cabo a 10ª Edición do
Concurso de Tapas Deztápate, no que participaron 14
establecementos de hostalaría asociados, que serviron
preto de 5.000 tapas nos 13 días do concurso.
Os establecementos gañadores foron, para o Xurado
Popular:
◊ 1º Premio para Pensión Las Palmeras
◊ 2º Premio para Casa Currás
◊ 3º Premio para Café Bar Siglo XXI
O premio do Xurado Profesional recaeu en Pensión Las
Palmeras. Agradecemos a colaboración prestada polas
empresas colaboradoras: Ricardo Vázquez e Hijos e as
adegas 41 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 o
seu sorteo.
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A clausura do concurso celebrouse o luns
9 de setembro 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:
◊ Un premio en metálico de 800 € (libre de
impostos)
◊ Un premio en metálico de 200 €
◊ 26 magnum: 6 de Viña Pomal, 6 de Viña Costeira e 14 de Belezos

OUTUBRO/2019
8. FORMACIÓN:
No mes de outubro realizouse un curso de Manipulador de Alimentos, de 3 horas de duración, que
contou cunha participación de 24 alumnos.

NOVEMBRO - DECEMBRO/2019
9. BLACK FRIDAY.
Con motivo de crear unha sinerxia entre o comercio e a hostalaría, todos os establecementos
asociados destes sectores contaron con globos de cor negra para adornar os locais.
Ademais, a hostalaría, que así llo indicou á AED e ao CCA de Lalín, participou repartindo chocolate
aos clientes que presentaban un boleto que conseguían nos comercios ao efectuar unha compra,
de forma totalmente gratuíta tanto para os comerciantes como para os propios clientes.
10. NADAL :
En total, foron 28 os establecementos do sector hostaleiro que participaron na campaña de Nadal
2019, do total de 122 negocios que participaron nesta exitosa campaña.
Dende o 2 de novembro de 2019 ata o 5 de xaneiro de 2020, AED e CCA de Lalín programaron varias
actividades coa finalidade de dinamizar o consumo na vila mediante unha campaña co lema “Vive o
Nadal Lalín”. Para dar unha imaxe homoxénea, tanto o comercio como a hostalaría tiveron abetos,
moqueta de cor vermella e asesorouse para que os adornos nas árbores fosen de cor dourada.
Repartiuse o cartel da campaña, as 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
distribuídos en 3 vales de 1.000 €/vale; un vale de 2.000 €; un vale de 3.000€ e un premio de
12.000 € denominado “Sueldazo”, distribuído en 12 vales por importe de 1.000 €/vale para cada
mes de 2020. Estes vales deberían gastarse na hostalaría, comercios e empresas que participaron
na campaña. En total sorteáronse 20.000 €.
Foi o colectivo ASPADEZA o que, de xeito altruísta, creou a imaxe que se empregou na cartelería da
campaña de Nadal 2019 “Vive o Nadal en Lalín”.
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85.000 €
Cotas dos asociados

40.0000 €

214.000 €
INGRESOS

Centro Comercial Aberto

15.000 €
Formación

74.000 €
Subvencións

76.000 €
Gastos de persoal e cargas sociais

30.000 €

40.000 €
Centro Comercial Aberto

34.000 €
Gastos en proxectos subvencionables

Formación e servizos aos socios

210.000 €
GASTOS

15.000 €
Gastos de mantemento das oficinas

INGRESOS - GASTOS

10.000 €
Amortizacións

5.000 €
Gastos financieiros (hipoteca)

4.000 €
RESULTADO

