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Presentación  

 
Esta publicación que ten vostede nas mans, é froito dun proxecto promovido no marco da 

Iniciativa Leader + pola Asociación EuroEume cumprindo cos seus obxetivos de dinamización 

do sector do comercio polo miúdo do territorio que abranguen os concellos de A Capela, As 

Pontes, As Somozas, Cabanas, Moeche, Monfero, Pontedeume, San Sadurniño e Vilarmaior. 

 

A necesidade deste estudo xustifícase pola importancia deste sector dentro da economía 

local, así como os cambios sufridos no mercado ao que se enfrontan estas empresas, dado a 

aparición de novas formas de competencia. O obxectivo primordial da realización deste estudo 

é  aportar propostas de actuación viables para tratar de dar pulo ao sector do comercio polo 

miúdo. Trátase de formular un plan de impulso e de actuación para o Comercio Local, 

concebido como un sistema de xestión, práctico, realista e trasladable a actuacións concretas 

viables, orientado ao impulso, organización, mellora e consolidación da oferta destes servizos 

de proximidade dos concellos vinculados a este programa de desenvolvemento. 

 

O comercio local minorista é un dos 

indicadores do nivel de vida dun territorio, 

pero tamén resulta fundamental na vida 

social e cultural das nosas vilas. O número 

e a “saúde” dos establecementos de 

comercio pólo miúdo indícanos cal é o 

nivel de dinamización social e económica 

dunha zona.  Por outra banda, o consumo 

nos establecementos do comercio local ten 

un impacto beneficioso dentro do propio 

territorio; ademais de crear o mesmo 

número de empregos que poida xerar 

unha empresa que ven de fora, os 

beneficios quédanse na zona, e na maioría 

dos casos invistense novamente dentro do 

propio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos tempos este tipo de comercio está a afrontar graves problemas debido aos 

grandes cambios que experimentou o mercado: descenso e envellecemento da poboación, 

aparición das grandes superficies, cambios nos hábitos de compra, e as melloras nas 

infraestruturas, que provocan que moitos compradores se despracen fora dos seus lugares de 
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orixe para facer as súas compras. Todos estes cambios obrigan aos pequenos comerciantes a 

procurar novas fórmulas para evitar un descenso nos seus volumes de negocio. 

 

Segundo os especialistas, para que o pequeno comercio poda mellorar a súa posición e 

subsistir na competencia coas grandes multinacionais, debe potenciar os elementos que o fan 

diferente. Así os “gurus” do mercado apostan por unha maior especialización dos negocios, 

por unha mellor atención ao cliente e maior confianza con el, por un maior coñecemento do 

produto que se vende, etc. En resumo, por unha estratexia que implique diferenciarse a través 

de ofrecer SERVIZOS DE MAIOR CALIDADE. Partindo da dificultade que implica atraer 

consumidores dos grandes núcleos de poboación, para que os pequenos comercios das vilas 

e das zonas rurais podan subsistir é necesario que a poboación do entorno compre neles, e 

para eso hai que ofrecerlles aos consumidores propostas que lles resulten atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así dende esta Asociación de 

Desenvolvemento Local, queremos 

destacar a importancia para a comarca do 

consumo a través de circuitos curtos; é dicir 

consumir productos e servizos producidos 

e comercializados no entorno mais 

próximo. O feito de consumir productos 

locais no comercio local e utilizar os 

servizos ofrecidos na comarca beneficia 

directamente a ese mesmo entorno do que 

todos formamos parte. 
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Introdución 

 
A presente publicación pretende ser a síntese dun conxunto de actividades levadas a cabo 

dentro do proxecto nomeado “Diagnose sobre a situación do comercio polo miúdo e a 

hostalería no territorio de Euroeme”, promovido pola Asociación de Desenvolvemento Local 

Euroeume e financiado con fondos da Iniciativa Comunitaria Leader +. 

 

Esta iniciativa nace co obxectivo de coñecer a realidade na que se atopa o sector e apoiar a 

súa mellora a través da definición das principais liñas de acción para a potenciación dun 

comercio competitivo, capaz de converterse e consolidarse como un dos motores de 

dinamización económica do territorio. 

 

Os principais resultados do proxecto quedan reflexados nos seguintes documentos: 

 

•  Diagnose de situación do sector comercial e hostaleiro 

•  Propostas de valorización do comercio local 

•  Documento de Oportunidades de Negocio 

•  Folla de Ruta 

 

Para acadar un coñecemento profundo, tanto da oferta como da demanda, realizouse o 

seguinte traballo de campo: 

 

• 433 enquisas a comercios 

• 862 enquisas a clientes 

 

A “Diagnose da situación do comercio e a hostelería no Territorio Euroeume” foi froito da 

análise de diferentes variables: 

 

- Análise da oferta por concellos e sectores. 

- Análise da demanda. 

- Análise da problemática e o asociacionismo comercial. 

 

Nun contexto de fondas transformacións un dos problemas máis importantes aos que se 

enfronta o comercio retalleiro na actualidade é a aparición e implantación de novas fórmulas 

comerciais (grandes superficies, tendas desconto, etc), coas que compite de xeito directo.  

Estas fórmulas comerciais son as principais beneficiarias do incremento da actividade 

comercial nos últimos anos, moi por diante do comercio retalleiro que asiste á diminución da 

súa cota de mercado.  
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Outros problemas que afectan ao comercio polo miúdo do territorio, segundo os datos obtidos 

na “Diagnose da situación do comercio e hostalería no Territorio Euroeume”  son: 

 

• Asentamento de grandes superficies comerciais. 

• Proximidade de dúas áreas de influencia comercial como son Ferrol e A Coruña. 

• División do territorio en dous grupos diferenciados de Concellos (As Pontes e 

Pontedeume fronte ao resto dos concellos que teñen un carácter eminentemente rural). 

• A maioría dos concellos que compoñen o territorio teñen unha estrutura 

socioeconómica eminentemente rural e presentan un alto grao de dispersión da 

poboación. 

• O abastecemento de determinados bens, así como a vida social das zonas rurais, 

depende en moitos casos dos establecementos tradicionais, como as tabernas ou as 

tendas rurais, estando a pervivencia como establecemento, condicionada polo forte 

envellecemento poboacional, así como a tendencia ao despoboamento. 

• A estrutura do comercio polo miúdo, presenta, na maioría destes concellos, varias 

actividades distintas no mesmo establecemento, acentuándose nos concellos de 

carácter rural.  

 

O mantemento dunha posición competitiva do pequeno comercio require do mantemento e 

potenciación dos elementos que o caracterizan: atención personalizada, especialización con 

respecto a outras fórmulas comerciais, maior coñecemento dos produtos e polo tanto 

posibilidade dun mellor asesoramento ao cliente, cercanía entre o lugar de residencia e o lugar 

de compra, etc. Tamén resulta fundamental acadar unha diferenciación competitiva e un 

posicionamento baseado na calidade do servizo. 

 

A constitución e a consolidación do pequeno comercio, co apoio á súa creación e ó seu 

mantemento por parte das administración públicas e de outras entidades, constitúese como 

eixo fundamental de todo proceso de promoción económica. 

 

O documento “Propostas de Valorización do Comercio Local” , desenvolve as liñas de 

acción que se consideran necesarias para a posta en valor do comercio polo miúdo do 

Territorio Euroeume. 

 

A partir dos resultados obtidos na diagnose e tendo en conta as potencialidades endóxenas de 

cada un dos concellos que compoñen o territorio, detectáronse  as oportunidades de negocio 

vinculadas ao pequeno comercio e á hostalería, recollidas no documento de Oportunidades 

de negocio , que tratan por unha banda de cubrir aqueles nichos de mercado detectados e por 

outra, obter unha oferta comercial e hostaleira equilibrada e acorde coas características do 

territorio obxecto de análise. 
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Como documento orientador das accións a levar a cabo elaborouse a “Folla de Ruta”,  

documento que serve de guía para a posta en marcha do Plan de Recuperación e 

Dinamización do Comercio Local polo miúdo do Territorio Euroeume. 

 

Así, o Plan de Recuperación do Comercio Local, nace ademáis co obxectivo de coordinar 

todas as accións desenvoltas polos diferentes axentes que están a actuar sobre o sector 

comercial do territorio: 

 

o Euroeume 

o Asociacións de Comerciantes 

o Concellos do Territorio 

o Cámara de Comercio 

o Deputación de A Coruña 

o Xunta de Galicia 

o Outros 

 

Para conseguir un desenvolvemento axeitado do sector, precísanse actuacións en distintas 

liñas, polo que o Plan de Recuperación do Comercio Local foi desagregado en seis Liñas de 

Acción Específicas, as cales aseguran a conveniencia, coherencia e eficiencia das medidas e 

obxectivos prantexados. 

 

A principal conclusión á que se chegou trala elaboración dos diferentes traballos foi que o Plan 

de Recuperación do comercio polo miúdo local debería partir da creación dunha oficina que 

prestase Servizos Integrais de Asesoramento ao Comercio (SIA C) e que esta debería nacer 

dun esforzo común das entidades que operan no territorio. A oficina do SIAC estaría dotada 

dos recursos materiais e humanos necesarios que lle permitisen desenvolver axeitadamente as 

súas funcións, e nacería co obxectivo de coordinar todas as accións desenvoltas polos 

diferentes axentes que están a actuar sobre o sector comercial (Asociacións de comerciantes, 

Cámara de Comercio e Concellos entre outros).  

 

O Plan de Recuperación do comercio do territorio de E uroeume  articulouse mediante o 

deseño e implantación de diversos plans: 

 

• Plan de promoción e dinamización 

• Plan de formación e capacitación 

• Plan de mellora do comercio en activo 

• Plan de innovación e tecnificación 

• Plan de creación de novas iniciativas comerciais 

• Plan de asesoramento asociativo 
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Neste senso, o presente documento estructúrase nos seguintes apartados: 

 

1. Conclusións: Principais conclusións obtidas a través da Diagnose. 

2. Recomendación: Principais recomendacións, obtidas a través da Diagnose e dirixidas 

aos diferentes axentes que contribúen ao desenvolvemento do sector.  

3. Análise DAFO: Esta análise contempla as debilidades, ameazas, fortalezas e 

oportunidades detectadas no comercio retalleiro do territorio.  

4. Plan de acción: do conxunto de propostas de valo rización estruturadas do 

seguinte xeito: 

 

a) Liñas estratéxicas asociadas:  Descrición das liñas estratéxicas que pretenden 

dar resposta aos problemas detectados. 

b) Definición do problema:  Definición e descrición dos problemas identificados na 

“Diagnose da situación do comercio e a hostalería no Territorio Euroeume”. 

c) Medidas:  Descrición das medidas concretas contempladas no “Plan de 

Recuperación do comercio polo miúdo do territoiro Euroeume” deseñadas para 

cada unha das liñas estratéxicas que forman parte do Plan de acción. 

d) Obxectivos:  Descrición da situación á que se pretende chegar co 

desenvolvemento das diferentes medidas propostas.  

 

5. Ficha técnica do traballo  
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Conclusións da diagnose 

 
O presente apartado pretende ser a síntese da información recollida na Diagnose sobre a 

situación do sector comercial e hostaleiro do territorio de Euroeume. Nesta Diagnose disponse 

de información desagragada do comercio (tanto por sector como por concello) e da poboación 

que forma a clientela dos establecementos do territorio. A continuación recóllese as principiais 

impresións obtidas na diagnose estruturadas por apartados:  

 

Caracterización do sector comercial 

 

• A forma xurídica predominante é a 

de autónomo (74,5%), destacando 

nos sectores de Xoiería, Téxtil e 

Calzado, Librarías e papelerías, 

Perruquería e estética, Café- 

bares, Alimentación, Fogar e 

Sanidade e hixiene. 

• O comercio do Territorio de 

Euroeume é un comercio 

envellecido (máis do 40% dos 

establecementos enquisados, 

teñen máis de 20 anos), acadando 

porcentaxes superiores ao 55 % os 

sectores de Menaxe, Sanidade e 

hixiene e Vehículos. 

 

• No réxime de tenencia do local, hai un claro predominio da propiedade (61 % do total 

da mostra).  

• Existe un claro predominio do comercio urbán sobre o rural. 

• O tamaño medio da zona de vendas ten unha extensión entre 51 a 100 m2. 

• Os cadros de persoal, están formados por plantillas unipersoais (40,1% do total da 

mostra) 

• Os comercios do territorio do Euroeume abren ao público entre 8 e 10 horas diarias 

(50,9%). 
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Formación 

• O grao de formación predominante é o de estudos primarios. 

• O 47 % dos establecementos enquisados, afirma non asistir a formación continua. Os 

sectores máis participativos son Xoierías, Menaxe, Hoteis a categoría de “Outros 

servizos e comercios” e Perruquería e estética. 

• A valoración dos cursos de formación e reciclaxe en xeral, é positiva (53,9% opina que 

foron algo útiles). 

• As accións formativas máis demandadas son as vinculadas con: Atención ao cliente, 

escaparatismo, técnicas de venda, xestión, mercadotecnia e calidade.  

• Os principais motivos para non asistir a formación son: a falta de tempo e o horario 

inaxeitado. 

 

 

Servicios adicionais 

• O 35,8 %, dos comercios enquisados non prestan ningún tipo de servizo adicional.  

• Os servizos adicionais máis comúns son: pagamento con tarxeta e o cambio do 

produto, aparcamento e a entrega a domicilio.  

• O 86,1 % dos establecementos non posúen ningún sistema de queixas e suxerencias 

ou enquisa de satisfacción dos usuarios. 

 

Publicidade e promocións 

• O 37,8 % dos establecementos enquisados, non realizan ningunha actividade de 

publicidade. 

• As técnicas de publicidade máis utilizadas son: inclusión do nome comercial en bolsas 

ou envoltorios, a inserción de publicidade en prensa e outras ferramentas como son os 

anuncios en Internet, anuncios nas festas locais, nas guías telefónicas e nas guías 

especializadas, deseño de almanaques, chisqueiros con publicidade e agasallos co 

logo do establecemento. 

• Case o 59,6 % dos comercios enquisados non levan a cabo ningún tipo de acción 

promocional. 

• As técnicas de promoción máis utilizadas son: descontos directos sobre o produto, 

sorteos e as mostras gratuitas. 

 

Organización e medios 

• Subcontrátanse actividades relacionadas coa xestión financieira, contable e de persoal 

sendo os establecementos de Xoierías, Vehículos, Sanidade e hixiene e Perruquerías  

os que máis recorren á externalización de este tipo de actividades.  
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• A contabilidade é subcontratada a empresas dalgún concello do territorio de 

Euroeume, a fiscalidade é subcontratada a empresas de fóra do territorio, e a xestión 

de nóminas é subcontratada principalmente a empresas do propio concello no que se 

atopa o establecemento. 

• Os medios tecnolóxicos empregados en maior medida son: teléfono e caixa  

rexistradora.  

• Os sectores que contan cun maior equipamento tecnolóxico son os establecementos 

adicados á venda de Vehículos, Sanidade e Hixiene, Deportes e xoguetes e Menaxe. 

 

Provedores 

• O 42,1 % do conxunto dos establecementos enquisados, din mercar produtos 

“practicamente todos os días”,  seguida polos que fan as súas compras semanalmente.  

• O 89,3 % dos comerciantes enquisados teñen como provedores dos seus 

produtos/servizos a comerciantes por xunto/almacenistas. 

• O 66 % dos establecementos enquisados, afirman mercar a provedores de fóra do 

territorio de Euroeume. 

• O 28,4 % dos establecementos comerciais enquisados no territorio afirman traballar 

cun número de provedores comprendido entre “10 e 20”, seguidos polo 25,9% de 

establecementos que afirman traballar cun número de provedores que oscila entre 5 e 

10.  

• Os sectores que amosan maior fidelidade aos seus provedores son os Hoteis (100 %), 

e os establecementos de Sanidade e hixiene ( 90,9 %) mentras que os sectores que 

cambian en maior medida de provedor son: Xoierías, Menaxe, Restaurantes e Téxtil e 

calzado. 

• Os principais motivos polos que os comerciantes deixarían de traballar cun provedor 

son os seguintes: mellor prezo, máis calidade, outros motivos e adaptación as súas 

necesidades. 
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Produtos locais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O 32,3 % do total dos 

establecementos enquisados 

afirman vender produtos locais. 

• Os Restaurantes destacan na 

venda de produtos locais. 

• Os principais motivos aducidos 

polos establecementos enquisados 

para non comercializar estes 

produtos son: a falta de demanda 

polos clientes, porque nunca llos 

ofreceran e por resultar pouco 

rendibles para a actividade.  

 

Venda Ambulante 

• O 94,5 % do total dos comercios enquisados no territorio de Euroeume afirman non 

realizar vendas por medios ambulantes. 

• O sector de Alimentación presenta as maiores porcentaxes de establecementos que 

afirman realizar vendas por medios ambulantes. 

• Os produtos que se venden a través da venda ambulante en maior medida son: pan, 

patacas, retais e pensos.  

• Só o 2,3 % dos establecementos enquisados afirman estar interesados en realizar 

vendas por medios ambulantes. 

 

Coñecemento das subvencións 

• O 70,3 % dos establecementos enquisados non coñecen as diferentes axudas 

destinadas ao pequeno comercio. 

• Os sectores de Xoierías, Téxtil e calzado e os Hoteis son os que presentan a maior 

taxa de coñecemento das subvencións adicadas ao pequeno comercio (66,7 %, 65 %, 

58,3 % respectivamente). 

 

 

 

 

 

Foto Carpeta As Pontes: Produtos 

Locais 
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Incidencia do turismo 

 

• O 58 % do total de establecementos comerciais enquisados afirmou experimentar un 

aumento nas súas vendas nas tempadas de turismo, destacando principalmente o 

sector hostaleiro. 

• Os establecementos de hostalería (hoteis e restaurantes) son os que presentan unha 

maior incidencia do turismo nas súas vendas. 

 

 

Caracterización do comercio por Concellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A concentración do maior número 

de establecementos prodúcese nos 

Concellos de As Pontes e 

Pontedeume e o menor número de 

establecementos atópase nos 

concellos de Vilarmaior, A Capela e 

As Somozas.  

• Os Concellos que posúen un 

comercio máis novo son 

Pontedeume e As Pontes e o máis 

envellecido está nos concellos de 

Monfero e As Somozas. 

 

• Os locais de entre 51 e 100 m2, situánse maioritariamente nos Concellos de As Pontes 

e San Sadurniño e os de maior dimensión se atopan nos concellos de Vilarmaior, As 

Somozas e Monfero.  

• Os  establecementos dos Concellos de As Somozas e Monfero son os que contan cun 

menor número de empregados. 

• Os comercios do Concello de Pontedeume son os que teñen un horario comercial máis 

reducido. 

• O menor uso de externalización na xestión fiscal, contable e de persoal o fan os 

establecementos dos Concellos de Vilarmaior, Monfero e Pontedeume. 

• Os establecementos comerciais dos Concellos de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, 

Vilarmaior e Moeche son os máis equipados tecnolóxicamente, mentres que os 

establecementos de A Capela, Monfero, San Sadurniño e As Somozas son os menos 

provistos neste sentido. 

Fotos Carpeta Pontedeume: 241  

 



 14 

• Os locais comerciais dos Concellos de Vilarmaior, Cabanas, Pontedeume e Moeche 

fan un maior uso de dispositivos de seguridade. 

 

Formación 

• Destacan os Concellos de A Capela (77,8 %) e As Somozas (69,2 %), que presentan 

as porcentaxes máis altas de propietarios con estudos primarios. 

• A asistencia a cursos de formación continua é moi baixa, sobre todo nos Concellos de 

San Sadurniño, Moeche, Cabanas e Monfero. 

• En todos os concellos a causa principal para non asistir aos cursos de formación 

continua, é a falta de tempo. 

 

Servizos adicionais 

 

• Os establecementos dos Concellos de Moeche, Pontedeume, As Somozas e San 

Sadurniño destacan pola baixa prestación de servizos adicionais.  

• Nos Concellos de Cabanas, A Capela, Monfero, Moeche, As Pontes, San Sadurniño e 

As Somozas case ningún establecemento posúe sistemas de queixas e suxerencias. 

 

Publicidade e promocións 

• Os establecementos dos Concellos de Cabanas e Monfero son os que menos uso fan 

de ferramentas publicitarias. 

• Os comercios dos Concellos de Monfero, Cabanas e Pontedeume son os que menos 

utilizan ferramentas promocionais.  

 

Produtos locais 

• Os establecementos dos Concellos de As Somozas e de A Capela son os que 

presentan maiores porcentaxes de establecementos que teñen á venda produtos 

locais, o 100 % e o 70 % respectivamente. 

• Os produtos que máis se venden a granel son os seguintes: Produtos da horta, Mel, 

Patacas, Queixo de A Capela, Queixo do Eume e o Queixo de Moeche. 

 

Venda Ambulante 

• O 94,5 % do total dos comercios enquisados afirman non realizar vendas por medios 

ambulantes. 

• O Concello de Vilarmaior é o que presenta a maior porcentaxe de establecementos 

que realizan este tipo de venda. 

 

Coñecemento das subvencións 

• Os Concellos de Pontedeume, As Somozas e Moeche, presentan as porcentaxes mais 

salientables de establecementos que din coñecer estas axudas. 
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• As axudas públicas coñecidas en maior medida son: Modernización e mellora do 

establecemento, Normalización Lingüística, Equipamentos informáticos, Mulleres 

emprendedoras e Contratación indefinida. 

 

Incidencia do turismo 

• Os establecementos que afirman que experimentan un crecemento nas súas vendas 

durante as tempadas turísticas son os situados nos Concellos de Pontedeume, 

Vilarmaior, San Sadurniño, Cabanas, Moeche e A Capela, con porcentaxes que 

superan o 60 %. 

 

 

Problemática comercial   

 

Por sectores 

• Máis do 43,9 % dos comercios enquisados considera “irrelevante” a existencia de 

grandes superficies. 

• Valoran positivamente o efecto das grandes superficies as Xoierías e as tendas de  

Deportes e Xoguetes. 

• O 39,9 % dos establecementos enquisados consideran que é irrelevante a apertura de 

novas vías de comunicación, destacando as porcentaxes acadadas nos sectores de 

Téxtil e calzado, Alimentación, Café bares e Sanidade. 

• Os principais problemas que afectan ao comercio son: pouco dinamismo da zona, falta 

de aparcamento, e “outros problemas” como: envellecemento da poboación e 

despoboación, pouca oferta de traballo existente, mala conservación do mercado de 

abastos e as rúas, a limpeza e o estacionamento da actividade en época estival. 

• Os puntos fortes do comercio son: o trato personalizado, confianza, amabilidade e o 

coñecemento do produto. 

 

Por Concellos 

• Os Concellos de San Sadurniño, As Somozas e Moeche ven como perxudicial a 

implantación de novas fórmulas comerciais. 

• Os comercios do Concello de Pontedeume valora a peonalización das súas rúas como 

perxudicial (36%). 

• A apertura das novas vías de comunicación son consideradas como beneficiosas polos 

establecementos dos Concellos de Cabanas, As Pontes e Vilarmaior. 

• O 51,4 % dos establecementos enquisados consideran que o impacto da apertura das 

novas vías de comunicación é irrelevante para o comercio. 

• Principais problemas que afectan ao comercio: a falta de aparcamento afecta 

directamente ao concello de Pontedeume, no concello de As Pontes son tres os 
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problemas destacados: falta de iluminación (24,7%), os impostos (24,7 %) e o pouco 

dinamismo da zona (22,2 %). 

• Nos concellos de caracter rural (As Somozas, San Sadurniño, Moeche, A Capela e 

Vilarmaior) percíbese a falta de dinamismo na zona como o problema fundamental 

(78,6 %, 77,1 %, 55,6 %, 53,8 % e 50 % respectivamente). 

 

Centralidade comercial 

• Os  concellos de Pontedeume e As Pontes acadan as taxas máis altas de fidelización 

de residentes.  

• Os concellos de Pontedeume, As Pontes e a categoría de “Outros” establecen os 

fluxos máis importantes de poboación, gañando máis clientela da que ceden ao resto 

dos concellos. 

• Nos restantes concellos boa parte dos residentes desprázanse cara As Pontes, 

Pontedeume e outros concellos de fóra do territorio 

 

Poder de atracción de Ferrol e A Coruña 

• Segundo datos da enquisa a consumidores, afirman mercar fóra do seu Concello de 

residencia o 87,2 % do total da mostra enquisada. 

• Case todos os concellos seguen a tendencia de desprazarse en maior medida ao 

Concello de Ferrol para facer as súas compras agás os Concellos de Vilarmaior e 

Monfero nos que existe unha maior atracción comercial de “Outros Concellos”. A 

poboación residente en Vilarmaior desprázase aos Concellos de Miño e Betanzos a 

facer as súas compras e a poboación de Monfero ao Concello de Betanzos. 

• Os Concellos do territorio sobre os que A Coruña exerce unha maior atracción 

comercial son Pontedeume (o 51,3 % da mostra enquisada), As Pontes (o 51%) e 

Vilarmaior (40,6 %). 

• Os motivos para desprazarse a realizar as súas compras a estas cidades son 

principalmente: maior oferta de produtos, prezos máis baixos, e maior actualización 

dos produtos.  

• Os principais artigos adquiridos son: Téxtil e calzado, Alimentación, artigos para a 

práctica deportiva e para o fogar. 

• O 55,8% dos enquisados, escollen para realizar as súas compra calquer día da 

semana.  

• Existe unha clara tendencia a realizar estas compras en grandes superficies, comercio 

tradicional, centros comerciais e cadeas. 
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Accións conxuntas por concellos 

 

• O tipo de actuacións que se consideran necesarias para o desenvolvemento do sector, 

dende o punto de vista dos comerciantes son: deseño de promocións conxuntas, 

deseño dun selo de calidade e o deseño dunha marca territorial. 

• O deseño de promocións conxuntas entre concellos é unha das accións conxuntas 

maiormente elexida nos Concellos de Cabanas, Monfero, Pontedeume, As Pontes e 

Vilarmaior. 

 

Accións conxuntas por sector 

• Os sectores de Xoierías, Hoteis, Téxtil e calzado, Perruquería e estética e Librarías 

elixen deseñar promocións conxuntas entre concellos entre as accións conxuntas 

necesarias no territorio. 

• Menaxe e Alimentación elixen entre as accións conxuntas o deseño dun selo de 

calidade. 

 

Análise demográfica  

 

Territorio de EuroEume 

• Atendedo ás características que definen aos Concellos do territorio, pódese definir os 

Concellos de Pontedeume e As Pontes como os Concellos cabeceiras do Territorio. 

• A análise dos fluxos comerciais realizarase a través do Modelo de Huff , segundo o cal 

os consumidores, cando se enfrontan a varias alternativas de compra, adoitan visitar, 

con distinta probabilidade, varios establecementos ou zonas comerciais diferentes en 

lugar de acudir a un só punto de venda. 

• Aplicando a “ Lei do modelo de Huff”  o maior poder de atracción comercial o exercen 

os Concellos de Pontedeume e Cabanas. 

• Nunha situación intermedia, atópanse os Concellos de As Pontes, Moeche, A Capela, 

Monfero e San Sadurniño. 

 

Caracterización da poboación 

• Segundo o Padrón municipal do 2005, o Territorio EuroEume conta cunha poboación 

de 35.162 habitantes.  

• A maior parte da poboación do territorio sitúase no intervalo de 20 a 59 anos. 

• Existe una forte presenza de persoas con titulación básica (bacharelato elemental). 

• O colectivo máis numeroso de poboación atópase nos traballadores/as por conta allea, 

seguido polo de xubilados. 

• Segundo os datos recollidos no traballo de campo, a renda familiar dispoñible media 

dos habitantes sitúase nos 15.786,50 €.  
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Análise da poboación por Concellos 

 

Idade 

• Os Concellos de As Pontes e Pontedeume, presentan unha maior presenza de 

poboación de 16 e 64 anos.  

• Os Concellos de San Sadurniño e As Somozas son os que presentan as cifras máis 

baixas de poboación menor de 16 anos. 

• As Pontes e Pontedeume, teñen unha menor presenza de poboación maior de 64 

anos. 

• A porcentaxe de poboación maior de 64 anos concéntrase nos Concellos de Moeche e 

Monfero. 

 

Formación 

• Os Concellos de Cabanas, Pontedeume e As Pontes posúen o maior número de 

persoas con estudos universitarios. 

• Nos Concellos de As Somozas, San Sadurniño, Monfero e Moeche atópanse o maior 

número de persoas sen estudos. 

• A poboación dos concellos de A Capela e Vilarmaior, presentan as porcentaxes de 

poboación máis altas de estudos de bacharelato sen rematar. 

 

Emprego 

• O Concello de Pontedeume é o que presenta a maior porcentaxe de persoas 

desempregadas sobre a poboación maior de 16 anos. 

• O Concello de As Somozas destaca pola forte presenza de xubilados. 

• Monfero concentra a maior porcentaxe de empregados por conta propia. 

• As Pontes e Pontedeume presentan as porcentaxes máis altas de traballadores por 

conta allea. 

 

Renda  

• Os intervalos de renda mais altos preséntanse nos Concellos de As Pontes e Cabanas, 

pola contra o Concello de Vilarmaior é o que presenta o intervalo de renda máis baixo 

de todo o territorio analizado. 

Análise da relación clientela- comercio 

Lugar de compra 

• Pódese afirmar que os Concellos de As Pontes e Pontedeume son os que presentan a 

maior taxa de fidelidade comercial. 
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• Na situación oposta atópanse os residentes nos Concellos de Cabanas, Monfero, As 

Somozas e Vilarmaior, nos que a maior parte dos seus residentes fan as compras fóra 

do seu Concello. 

• A poboación dos Concellos de As Pontes e Pontedeume realizan as súas compras no 

núcleo urbano, pola contra os concellos con carácter máis rural do territorio presentan 

altas porcentaxes de poboación que non merca no seu propio Concello. 

• Os Concellos de As Pontes e Pontedeume teñen un maior poder de atracción sobre o 

resto dos concellos para o consumo de Café bares, Restaurantes, Librerías, Xoierías, 

artigos para o Fogar, Menaxe, Perruquería e Outros produtos ou servizos. 

• Os artigos de Sanidade e Alimentación son consumidos pola maior parte da poboación 

no seu concello de residencia. 

• Os Concellos de As Pontes e Ferrol teñen un maior poder de atracción para o consumo 

de Deportes e Vehículos e accesorios. 

• Os Concellos de Monfero, Vilarmaior e A Capela son os que presentan as maiores 

porcentaxes de consumo en comercio ubicado no entorno rural. 

 

Orixe da clientela 

• Para calquera dos concellos considerados, a composición da clientela está 

maioritariamente formada por residentes, esta situación é especialmente relevante no 

concello de As Pontes.   

• No sector de Café- bares, a composición da clientela nos Concellos de Moeche, 

Pontedeume, Cabanas e A Capela, está formada por persoas de fóra do concello. 

• A composición da clientela do sector dos Vehículos e accesorios, dos Concellos de 

Cabanas, Moeche, A Capela e San Sadurniño está formada por persoas de fóra do 

Concello.  

• Os Concellos de A Capela, Monfero, Moeche e Cabanas son os que mais poboación 

de fóra do concello reciben no sector de Restaurantes. 

• O Concello de Pontedeume é o que máis poboación atrae dos demais concellos do 

Territorio, agás no sector de Restaurantes. 

 

Factores que determinan a elección do lugar de comp ra 

 

• Os factores determinantes á hora de elexir o lugar de compra son:  o prezo, a calidade 

e o trato persoal, seguidos da proximidade e da adaptación ás necesidades.  
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Tipo de comercio elexido en función do produto ou s ervizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En xeral, a poboación elixe para 

facer as súas compras o comercio 

tradicional (59,6%), seguido das 

grandes superficies comerciais 

(14,3%) e das cadeas (10,9%). 

• O tipo de establecementos elexidos 

en maior medida para mercar 

artigos de Alimentación, son as 

cadeas. 

• Pola contra, no resto dos sectores 

o comercio tradicional é elexido en 

maior medida para facer as 

compras. 

 

Valoración dos tipos de comercio 

 

• As Cantinas do Eume: a 

valoración media que a clientela dá 

as Cantinas do Eume sitúase nun 

3,66 sobre 5. Os concellos que 

mellor as valoran son: A Capela, 

Cabanas, Pontedeume, Monfero e 

As Pontes. 

• Pequeno comercio urbano: a 

valoración media que a clientela dá 

ao pequeno comercio urbano 

sitúase nun 3,37 sobre 5. Os 

Concellos que mellor o valoran 

son: Capela, Moeche e 

Pontedeume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pequeno comercio rural : a valoración media que a clientela dá ao pequeno comercio 

rural sitúase nun 3,18 sobre 5. Os Concellos que mellor o valoran son: Moeche, 

Monfero, Pontedeume e Cabanas. 
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• Cadeas: a puntuación media acadada é do 3,40 sobre 5. Nos Concellos de 

Pontedeume e Monfero son os que mellor as valoran. 

• Grandes superficies: obteñen como media unha boa valoración (3,18 sobre 5). Nos 

Concellos de Pontedeume, Monfero e Cabanas son os concellos que mellor as 

valoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mercado de Abastos: recibe unha 

valoración media de 3,12 sobre 5 

cada un dos Mercados (As Pontes 

e Pontedeume). Destaca a 

valoración positiva que se fai deste 

tipo de comercio no Concello de 

Cabanas. 

 

 

Valoración dos aspectos do pequeno comercio 

• O comercio dos Concellos do Territorio de EuroEume, recibe unha valoración positiva 

en factores como: tempo de espera, horario de abertura, limpeza, imaxe do persoal e 

atención ao cliente. 

• A poboación do Territorio aumentaría as suás compras se mellorasen aspectos como: 

surtido de produtos ofertados, atención ao cliente, profesionalidade e aspecto do local. 

 

Valoración da oferta comercial 

• A poboación do Territorio de EuroEume considera que existe unha suficiente a oferta 

comercial nos sectores de Café- bares, Perruquerías e Alimentación. 

• Pola contra os sectores nos que a poboación considera que non existe suficiente oferta 

son os Hoteis e os establecementos adicados a “Outros servizos”. 

• A maioría da poboación enquisada no territorio considera necesario a implantación dun 

maior número de comercio urbán, entre os que destacan: Téxtil e calzado e Hoteis. 
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Abertura na fin de semana 

• Case o 55,7 % da poboación ve favorable a apertura dos establecementos comerciais 

os sábados pola tarde. Só o 22,2 % da poboación enquisada apoia a apertura dos 

establecementos os domingos na época estival. 

• O 49,2 % da poboación enquisada afirma realizar compras durante os sábados pola 

tarde.  

 

Recomendacións dende a clientela para o pequeno com ercio 

• Asociarse (37,3 % da mostra enquisada). 

• Actualización dos produtos (26 % da mostra enquisada) 

• Outras recomendacións (19 % da mostra enquisada): mellorar os prezos, o trato co 

cliente, o surtido de produtos, a profesionalidade, renovar e mellorar a imaxe dos 

establecementos, e proporcionar mais aparcamento. 

• Dar servizos adicionais á clientela (17,5 % da mostra enquisada). 

 

Tendas rurais, Tabernas e Supermercados pequenos 

• Un 52,2 % da poboación do territorio fai compras neste tipo de establecementos. 

• Os concellos que presentan maior porcentaxe de consumo neste tipo de 

establecementos son os concellos con carácter mais rural (A Capela, Monfero, 

Moeche, San Sadurniño, Somozas e Vilarmaior). 

• O tipo de establecemento elexido é o supermercado pequeno (61,4 %) seguido das 

tendas rurais (59,7 %) e das tabernas (48,3 %). 

• No Concello de Monfero existe un elevado consumo nas Cooperativas agrarias 

(88,9%). 

• O 25,4 % da poboación enquisada realiza consumo neste tipo de establecementos de 

forma ocasional, o 23,8 % o fai diariamente e o 20,9 % cando se lle esquece algo. 

• O gasto realizado nestes establecementos pola poboación enquisada sobre o total de 

gasto do seu fogar é dun 33,01 %. 

• As principais vantaxes deste tipo de establecementos son a proximidade e o trato 

persoal, mentras que as principais carencias deste tipo de establecementos son o 

surtido e os prezos.  
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Produtos Locais 

 

• O 90,2 % da poboación enquisada afirma consumir produtos típicos da zona. 

• Os Concellos de As Somozas e de Cabanas son os que presentan as maiores 

porcentaxes de consumo de produtos locais (100 % e o 72,2 % da poboación 

enquisada respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Os produtos máis descoñecidos no 

territorio son en primeiro lugar a 

Torta de Pontedeume (66,1 %) 

seguido pola Costrada de 

Pontedeume (47,8 %), o Queixo 

Quexeiro (46,6 %), o Requeixo O 

Casal (41,9%), os Amendoados de 

Pontedeume (40,8 %) e os 

Polvoróns das Pontes (40,2%). 

 

• Os produtos locais que acadan as maiores porcentaxes de consumo habitual son as 

Patacas (69,7 %), os produtos da Horta (58,1 %), o Mel (43,9 %), Queixo do Eume 

(42,1 %), Grelos de Monfero (33,4 %), Mantecados das Pontes (33,3 %) e Queixo da 

Capela (30,3 %). 

• O 78,1 % da poboación enquisada adquire os produtos típicos da zona no pequeno 

comercio urbano e o 20,9 % merca estes produtos directamente aos produtores. 
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Venda ambulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O 37,3 % da poboación enquisada 

no territorio realiza compras a 

repartidores. 

• Os Concellos de Moeche, As 

Somozas, San Sadurniño e 

Monfero son os que presentan as 

porcentaxes máis altas de 

poboación que realiza as súas 

compras en medios ambulantes 

(96,6 %, 96 %, 94,4 % e 84,8 % 

respectivamente ). 

 

• O produto máis demandado é o pan (75,8 % da poboación enquisada), seguido do 

peixe (36,3 %), conxelados (32 %) e froitas (21,7 %). 

 

• A poboación enquisada destina o 14,84 % do seu gasto xeral a realizar as súas 

compras a repartidores ambulantes. 

 

Coñecemento dos Centros Comerciais Abertos polos co nsumidores 

• Só o 26,1% da poboación enquisada coñece o que é un Centro Comercial Aberto. 

• O Concello de Pontedeume é o que maior porcentaxe de poboación di coñecer o que é 

un Centro Comercial Aberto, (o 42,7 % da poboación enquisada). Pola contra, os 

concellos rurais son os que teñen un menor coñecemento, como é o caso de 

Vilarmaior e A Capela. 

• O 87,4% da poboación enquisada que afirma coñecer o que é un CCA cree que a 

implantación dunha fórmula comercial deste tipo melloraría a actividade comercial 

fortalecendo o asociacionismo entre comerciantes e mellorando a imaxe do comercio 

no territorio. 
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Asociacionismo  

 

• O 40,5 % dos establecementos enquisados afirman pertencer a algún tipo de 

asociación comercial ou gremial. 

• No conxunto do territorio, existen tres asociacións de comercio ubicadas en As Pontes, 

Pontedeume e A Capela.  

• Son os Hoteis, Restaurantes, Sanidade e hixiene e Librarías e papelerías os que 

presentan as porcentaxes máis altas no grao de asociacionismo. 

• Os comerciantes que participan nalgunha actividade conxunta co resto do comercio, 

fanno fundamentalmente en accións promocionais conxuntas (14,3 %). 

• Os Concellos que menos participan neste tipo de actividades son: San Sadurniño, 

(91,4 %), As Somozas (85,7 %), Cabanas (80 %) e Pontedeume (76,1 %). E os mais 

participativos son: Vilarmaior e As Pontes. 

• Os motivos principais que os comerciantes do territorio aducen para non asociarse son 

principalmente tres: falta de interese (45,6 %), falta de tempo (25,7 %) falta de 

información (22,8 %). 

• Según os enquidados, os servizos que deberían prestar as asociacións son: 

asesoramento a comerciantes, información e realización de accións formativas. 

 

Centros Comerciais Abertos por sector  

 

• O 41,6 % da mostra enquisada de comerciantes respostou que si coñecen os 

C.C.Abertos.  

• Os concellos nos que teñen un maior grao de coñecemento do que é un CCA son os 

concellos de As Pontes, Vilarmaior, A Capela e Pontedeume. 

• Os sectores que descoñecen en maior medida o que é un CCA son: Restaurantes, 

Perruquería e estética, Vehículos e maquinaria, Hoteis e Café bares, con porcentaxes 

que superan o 60 % en todos os sectores. 

• Do total da mostra de comerciantes enquisados no territorio, un 64,5 % estarían 

dispostos a crear un CCA. 
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Recomendacións 

 
A través da información recollida na Diagnose, e tendo en conta as principais conclusións 

obtidas sobre o comercio e a hostalería, propuxéronse unha serie de recomendacións que 

afectan aos diferentes axentes que traballan no desenvolvemento do sector comercial e 

hostaleiro do territorio: 

 

• Administracións e Institucións 

• Asociacións de comercio 

• Comercio 

Recomendacións para as Administracións e as Institu cións: 

• Deseño e implantación dun plan de apoio ao nacemento de novas iniciativas 

comerciais e mellora das existentes. Este plano debe dotarse dos recursos materiais e 

humanos necesarios para o seu correcto desenvolvemento. Para o deseño e 

implantación de dito plan pode e debe contarse coa colaboración tanto da Cámara de 

Comercio como das distintas asociacións que veñen operando neste sector. 

• Mellora das infraestruturas urbanas e rurais co obxectivo de falicitar o acceso a zonas 

comerciais. 

• Creación de novas zonas ou espazos para o aparcamento no concello de 

Pontedeume. 

• Realización de actividades culturais e de ocio na rúa que propicien a presencia de 

“visitantes” co obxectivo de revitalizar determinados Concellos do Territorio. 

• Adecuación das actividades de formación programadas polas distintas administracións 

e institucións ao horario de peche do comercio. 

• Realización de campañas publicitarias de apoio ao comercio local. 

Recomendacións para as Asociacións: 

• Elaboración dun Plano Estratéxico para cada unha das asociacións que operan no 

territorio, establecendo de modo claro os diferentes servizos que serán prestados así 

como o modo da súa prestación. 

• Deseño e execución de campañas de fomento do asociacionismo entre os 

comerciantes.  
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• Deseño e execución de campañas de publicidade e promocións, en colaboracións 

coas distintas administracións, Cámara de Comercio e institucións financieiras. 

• Realización dun estudo de necesidades formativas para o comercio e a hostalería 

como punto de partida para negociar coa Cámara de Comercio de Ferrol acordos de 

colaboración estables nesta materia. 

• Profesionalización da xestión das asociacións mediante a contratación de persoal 

cualificado. 

• Establecemento de acordos de colaboración estables entre as distintas asociacións 

que teñan como obxectivo compartir esforzos e evitar a duplicidade de determinados 

servizos, demandas ou accións. 

Recomendacións para o comercio: 

• Coidado dos valores fundamentais do pequeno comercio como son: o trato 

personalizado, o coñecemento do produto, a confianza e a atención ao cliente. 

• Proporcionar un maior número de servizos adicionais á clientela, que aumenten a súa 

competitividade. 

• Mellorar os establecementos comerciais existentes, non só en termos de 

acondicionamento e modernización senón tamén dende o punto de vista da corrección 

da oferta en función da demanda existente. 

• Mellorar o escaparatismo e o merchandising. 

• Actualizar a gama de produtos para a súa especialización. 

• Artellar sistemas de queixas ou suxerencias a maiores das follas de reclamación 

oficiais. 

• Mantemento de horarios homoxéneos de apertura durante a fin de semana. 

• Fomento entre os xerentes e persoal dos establecementos da asistencia á formación 

continua como ferramenta de mellora e actualización. 

• Adaptación aos cambios nos hábitos de consumo dos clientes modificando, se é 

preciso, o horario de apertura ou a distribución dos establecementos (entre outros 

factores). 

• A elección do réxime de aluguer non debe ser motivo para a falta de acondicionamento 

e realización de melloras no local. 

• Participación e fomento das actividades conxuntas (promocionais, aprovisionamento, 

formativas, etc). 
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Análise DAFO 
 

A Análise DAFO é unha ferramenta analítica que permite coñecer o contorno do mercado 

actual e previsións futuras da evolución neste caso dun sector determinado como é o comercio 

polo miúdo do territorio de Euroeume. A través da análise DAFO obtense unha visión interna e 

externa do sector facilitando ademais a toma de decisións futuras de carácter estratéxico. 

 

Baséase en catro puntos fundamentais: no nivel externo, é dicir, o contorno socioeconómico, 

analízanse as posibilidades futuras do sector (Oportunidades) e hándicaps actuais e futuros 

(Ameazas). Por outra banda, no nivel interno existen vantaxes competitivas (Fortalezas) e 

carencias esenciais (Debilidades). 

 

Factores que 
dificultan 

Factores que 
favorecen

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

os

DEBILIDADES FORTALEZAS

F
ac

to
re

s 
E

xt
er

no
s

AMEAZAS OPORTUNIDADES
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Debilidades 

 

- Falta de asociacionismo , unión e participación en actividades conxuntas entre os 

comercios tradicionais, que dificulta a aparición e consolidación de espazos comerciais 

integrados e con suficiente poder de atracción. 

- Falta de formación . Un dos maiores problemas que presenta a xestión do pequeno 

comercio é a falta de formación e reciclaxe profesional dos seus propietarios. A miúdo 

os/as comerciantes descoñecen as modernas técnicas de xestión e organización, así 

como as posibilidades das novas tecnoloxías, coa conseguinte perda de 

competitividade fronte a outras fórmulas cunha xestión máis profesionalizada. 

- Falta de innovación . O pequeno comercio segue a recurrir a fórmulas tradicionais de 

venda, imaxe e organización, destinando moi poucos recursos a estratexias comerciais 

e promocionais innovadoras, á formación, ás novas tecnoloxías e á imaxe do seu 

negocio. 

- Insuficiente oferta comercial  nalgúns sectores de actividade comercial. O pequeno 

comercio do territorio non aproveita as oportunidades de negocio existentes en canto á 

comercialización de novos produtos e formatos comerciais innovadores. 

- Falta de especialización . Un dos factores diferenciadores do comercio tradicional é a 

pervivencia de establecementos cunha carteira de produtos excesivamente amplo pero 

pouco profundo (moita variedade de produtos pero poucos tipos e/ou marcas de cada 

un deles). A especialización posibilita un posicionamento axeitado do comercio, fronte 

ás grandes fórmulas comerciais, achegándolle unha imaxe de calidade e fiabilidade 

que o poden facer máis competitivo. 

- A estrutura do comercio  polo miúdo presenta, na maioría destes concellos, varias 

actividades distintas no mesmo establecemento, acentuándose nos concellos con 

carácter máis rural (As Somozas, Vilarmaior, Monfero, Moeche, San Sadurniño e A 

Capela). 

- Unha das carencias que a miúdo se achacan ao pequeno comercio tradicional, é a 

persistencia de sistemas organizativos e de xestión obsoletos , derivados da 

pervivencia de pequenos negocios familiares que non son quen de asumir unha 

mentalidade empresarial competitiva. No caso do comercio retallista dos Concellos do 

territorio, pódese falar dun comercio envellecido . Máis do 40 % dos comercios polo 

miúdo do territorio teñen máis de 20 anos, e un 22,9% de establecementos teñen entre 

10 e 20 anos de antigüedade. 

- Baixa adaptación  do pequeno comercio ás novas esixencias do mercado  no que se 

refire á prestación de servizos adicionais que mellorarían a atención ao cliente e a 

calidade do servizo. Así os motivos para desprazarse aducidos pola clientela céntrase 

en aspectos como a pouca oferta de produtos, os altos prezos e a falta de 

actualización dos produtos. 
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- A utilización de mecanismos de fidelización  da clientela, tal é como poden ser os 

sistemas de queixas ou suxestións é mínima  nos establecementos do territorio, o que 

por outra banda dificulta a comunicación co cliente. 

- A escasa utilización  por parte dos comerciantes de técnicas publicitarias e 

promocionais , así como descoñecemento das vantaxes competitivas que poden 

supoñer. Neste senso, a utilización destas ferramentas é moi pouco significativa entre 

os establecementos do territorio. 

- Baixo nivel de equipamento tecnolóxico . mentres que o uso dunha serie de 

instrumentos están xeneralizados (o teléfono ou a caixa rexistradora), a implantación 

de sistemas informáticos, fax, datáfono e o uso de internet é máis limitada e 

concéntranse en determinados sectores.  

- Existe por outra banda, unha correlación entre o nivel de equipamento tecnolóxico e o 

número de actividades informatizadas, deste xeito, no territorio analizado o 44,6 % dos 

establecementos comerciais enquisados non teñen ningunha actividade informatizada 

para o desenvolvemento da actividade comercial. 

 

Ameazas 

 

- Oferta formativa inaxeitada  por parte das institucións presentes no territorio, no que 

se refire aos horarios e en ocasións aos contidos das accións formativas, así como a 

propia falta de iniciativa por parte dos comerciantes. 

- Implantación crecente de novas fórmulas de distribu ción comercial , 

caracterizadas polo uso do autoservizo e por un maior tamaño e diversidade, que se 

adaptan mellor que o comercio tradicional ás novas necesidades do/a consumidor/a 

(Por exemplo apertura do Eroski Center no concello de As Pontes). 

- Novos hábitos de compra e consumo . Na sociedade actual trátase de optimizar o 

tempo dedicado á compra de bens de consumo diario. A incorporación masiva da 

muller ao mercado de traballo e a conseguinte perda de importancia do feito da compra 

como mecanismo socializador, determinan un novo xeito de entender a compra. Unha 

das consecuencias destes cambios é a crecente concentración temporal das compras 

en días determinados, o que favorece a aparición de novas fórmulas comerciais.  

- Cambios no perfil da clientela . Na sociedade da información, da publicidade, da 

diversidade, as expectativas de quen consume xa non son as de hai uns anos. 

Actualmente atopámonos fronte a un público máis informado, máis esixente, máis 

heteroxéneo, con máis posibilidades de elección, con máis facilidade para desprazarse 

cara outros núcleos e con menos tempo que dedicar á compra. Dar resposta a estes 

cambios convírtese nun reto fundamental para o comercio. 

- División do territorio en dous grupos diferenciados  de Concellos . Por unha banda 

As Pontes e Pontedeume que se caracterizan como as cabeceiras do territorio e por 

outra banda, o resto dos Concellos que posúen un carácter eminentemente rural. 
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- A maioría dos Concellos que compoñen o territorio EuroEume teñen unha estrutura 

socioeconómica eminentemente rural e presentan un a lto grao de dispersión da 

poboación . O abastacemento de determinados bens, así como a vida social das 

zonas rurais, depende en moitos casos dos establecementos tradicionais, como as 

tabernas ou as tendas rurais, estando a súa pervivencia como establecemento 

condicionada polo forte envellecemento poboacional, así como a tendencia ao 

despoboamento e a maior facilidade de desprazamento dos clientes para mercar nos 

concellos colindantes (dada a mellora das vías de comunicación que se está 

producindo sobre todo dende As Pontes cara outros núcleos urbanos). 

- Descoñecemento das axudas dirixidas ao comercio pol o miúdo  dende a Xunta e 

outras institucións públicas. O 70,3 % dos comerciantes  da zona afirmou descoñecer 

este tipo de axudas destinadas á mellora dos establecementos (infraestruturas, 

dotación de equipos, mellora da calidade e da imaxe, etc). 

- As principais ameazas identificadas polos comerciantes son o pouc o dinamismo 

da zona, o aparcamento e “Outros problemas”  como son: o envellecemento da 

poboación e a despoboación, a pouca oferta de traballo existente, a mala conservación 

do mercado de abastos e das rúas, a limpeza e o estacionamento da actividade en 

época estival.  

- Baixo nivel de fidelización comercial  sobre todo nos concellos de Vilarmaior, 

Cabanas, As Somozas e Monfero. Unido a isto, outro dos problemas cos que se atopa 

o comercio polo miúdo do territorio é a atracción comercial que supoñen os Concellos 

de Ferrol, A Coruña e outros lugares entre os que destaca Narón, para parte da 

poboación do territorio, desprazándose cara estes núcleos o 77,9 %, o 37,9 % e o 29,1 

% dos clientes enquisados respectivamente. As razóns aducidas polos clientes 

enquisados céntranse na pouca variedade de produtos ofertados, seguido dos prezos 

máis baixos, a falta de actualización dos produtos e a falta de calidade dos 

establecementos. Os sectores máis afectados neste senso son os de Téxtil e calzado e 

Alimentación, xa que o 85,7 % e o 47,9 % dos clientes enquisados respectivamente 

merca este tipo de artigos noutras cidades. 

 

Fortalezas 

 

- Vantaxes competitivas  localizadas no trato personal, a confianza, a amabilidade e o 

coñecemento do produto. 

- Adopción de horarios bastante amplos e abertura na fin de semana  por parte dos 

comerciantes, en boa medida determinados pola competencia das novas fórmulas 

comerciais. 

- O pequeno comercio ou comercio retalleiro sitúase no primeiro lugar das preferencias 

dos clientes do territorio para realizar as súas compras, elexíndoo deste xeito o  59,6 % 

dos clientes enquisados. 
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- O pequeno comercio do territorio obtén unha boa valoración por parte dos clientes 

enquisados (3,37 sobre 5) dentro do conxunto de tipoloxías comerciais analizadas. 

- Os clientes enquisados dan unha boa valoración aos seguintes aspectos do comercio 

retalleiro do territorio: 

• Horario de apertura (o 58,4 % dos clientes o valora como “ben”)  

• Tempo de espera (o 54,7 % dos clientes o valora como “ben”) 

• Limpeza (o 54,1 % dos clientes o valora como “ben”) 

• Imaxe do persoal (o 49,7  % dos clientes o valora como “ben”) 

• Atención ao cliente (o 45,7  % dos clientes o valora como “ben”) 

 

Oportunidades 

 

- Posiblidade de desenvolver accións concretas sobre o turismo  debido á forte 

incidencia do turismo na zona, xa que o 58 % dos comerciantes afirmou que 

incrementan as súas vendas en tempadas turísticas. Este aspecto está relacionado cos 

altos índices turísticos que rexistran os concellos de Cabanas e Pontedeume, unido 

aos altos índices de restauración e bares dos concellos de As Pontes e Pontedeume. 

- Identificación de novas oportunidades de negocio  no territorio a través da 

insuficiente oferta existente en determinados concellos identificada polos clientes. 

- Creación dunha marca  distintiva de calidade do comercio do territorio que contribuiría 

a súa diferenciación. 

- Recuperación e revitalización dos establecementos t radicionais multiservizo  

presentes en determinados concellos do territorio, cunha imaxe distintiva e de calidade 

propia e  impulso da venda dos produtos locais existentes no territorio. 

- Realización de accións conxuntas para a dinamización comercial  do territorio, 

apoiada polo 44,4 % dos comerciantes, seguido do deseño dun selo de calidade e o 

deseño dunha marca territorial (34,6 % e 27,8 % dos comerciantes enquisados 

respectivamente). 

-  A poboación enquisada afirmou que aumentarían as súas compras no caso de 

mellorar o surtido dos establecementos , apoiado por un 58,5 % da poboación 

enquisada seguido pola mellora de aspectos como: a profesionalidade, atención ao 

cliente e o aspecto do local. 

- Posibilidade de creación de Centros Comerciais Aber tos , como elementos 

dinamizadores e vertebradores do comercio urbano nas cabeceiras comerciais do 

territorio (Pontedeume e As Pontes). O 67 % dos comerciantes enquisados nestes 

concellos estarían a favor da proposta. 

- Mellora dos servizos prestados polas distintas asoc iacións  de comerciantes do 

territorio, en resposta ás demandas expresadas polos comerciantes: asesoramento 

(62,4 %), información (59,8 %) e actividades formativas (30,4 %). 
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Plan de Recuperación do comercio 

polo miúdo: Liñas estratéxicas 
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O Plan de recuperación do comercio polo miúdo do territorio de Euroeume articulouse 

mediante o deseño e implantación de seis plans de acción que se describen con maior 

concreción nos seguites apartados.  

 

O plans que forman parte do conxunto do Plan de recuperación do comercio polo miúdo son: 

 

• Plan de promoción e dinamización 

• Plan de formación e capacitación 

• Plan de mellora do comercio en activo 

• Plan de innovación e tecnificación 

• Plan de creación de novas iniciativas comerciais 

• Plan de asesoramento asociativo 

 

Sendo conscientes da dificultade que supón o desenvolvemento do Plan de recuperación do 

comercio polo miúdo, por unha única entidade que opera no territorio xa sexa un concello ou 

unha asociación comercial, recomendouse a creación dunha única entidade que xestione e 

desenvolva todas as accións dirixidas ao sector comercial e hostaleiro do territorio. Esta 

entidade podería adoptar o nome de Servizo Integral de Asesoramento ao Comercio e debería 

coordinar e ser o punto de encontro dos diferentes axentes que operan sobre o sector no 

territorio (Asociacións de comerciantes, Cámara de Comercio e Concellos entre outros). 
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Plan de Promoción e Dinamización Comercial 
 

Definición do problema  

 

Nalgún dos concellos analizados no territorio Euroeume detectouse un baixo grado de 

utilización de iniciativas publicitarias e promocio nais por parte dos comerciantes . Neste 

senso, o 38,1 % dos comerciantes enquisados no territorio non leva a cabo ningunha técnica 

publicitaria, mentres que por outra banda, o 60,1 % non levan a cabo ningunha acción 

promocional. Neste senso, os concellos de Cabanas e Monfero destacan polo escaso uso de 

técnicas publicitarias, mentres que Cabanas, Monfero e Pontedeume son os concellos que 

menos empregan ferramentas promocionais.  

 

Así, o Plan de Promoción e Dinamización Comercial, contempla a posta en marcha de diversas 

medidas que impulsen a dinamización e promoción comercial dos establecementos situados no 

territorio Euroeume co obxectivo de dar a coñecer a oferta comercial existente. 

 

Por outra banda, a importancia do turismo 

ten cada vez maior incidencia no comercio 

do territorio, tal e como se constata na 

diagnose realizada, de feito o 58 % dos 

comerciantes enquisados afirma 

incrementar as súas vendas durante as 

tempadas turísticas, sobre todo nos 

concellos de Pontedeume e Cabanas, onde 

se rexistran maiores índices turísticos, e 

Pontedeume e As Pontes, xa que 

presentan altos índices de restauración e 

bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo unha diferenciación por subsector de actividade, destaca principalmente o sector 

hostaleiro (Hoteis e Restaurantes, 100 % e 85,7 % respectivamente). Séguenlle en orde de 

importancia os establecementos de Menaxe (77,8 %), Alimentación (72,1 %), Xoierías (66,7 

%), Perruquería (61,9 %), Cafés-bares (61,8 %) e Sanidade (60 %).  

Deste xeito, o Plan de Promoción e Dinamización Comercial, define unha serie de medidas 

encamiñadas a ofrecer unha oferta comercial acorde coas necesidades e demandas dos 

turistas e as accións necesarias para dar a coñecer os atractivos turísticos do territorio. 
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Obxectivos  

 

As campañas de promoción e publicidade constitúense como unha fase paralela á estratexia 

de comunicación da marca ou selo e imaxe dos comercios do territorio Euroeume. 

 

Os programas de dinamización e promoción, ademáis da súa proxección externa para atraer a 

novos clientes, teñen funcións de dinamización interna, é decir, de sensibilización dos 

comerciantes cara a dinamización e promoción, e de xestión colectiva da promoción e 

animación comercial. Os obxectivos das accións de dinamización correspóndense con: 

 

� Obxectivo 1. Priorizar as actuacións a desenvolver nos diferentes concellos e nas 

distintas áreas. 

� Obxectivo 2.  Garantir o éxito dunha área ou eixo comercial. 

� Obxectivo 3. Atraer ao maior público obxectivo posible (residentes). 

� Obxectivo 4. Potenciar os elementos que involucran o comercio retallista dos 

Concellos coa promoción cultural da zona. 

� Obxectivo 5.  Fidelizar á clientela residente no territorio evitando que se despraze a 

outras áreas comerciais. Obter unha alta participación nas compras e creación dunha 

imaxe do comercio homoxéneo e dinámico. 

� Obxectivo 6. Atraer a un maior número de turistas cunha oferta comercial competitiva 

e de calidade capaz de desestacionalizar e descentralizar as súas compras. 

� Obxectivo 7.  Creación dunha imaxe do comercio retallista dirixida aos turistas, 

involucrándoo na vida cultural e de ocio dos concellos. 

 

Por outra banda, para a realización eficaz deste tipo de accións cómpre tomar algunha medida 

de fomento do asociacionismo entre comerciantes de modo que se aproveiten as posibles  

sinerxias e se racionalicen os esforzos por parte dos comerciantes.  

 

Medidas 

 

Os programas de promocións conxunta teñen como obxectivo fundamental o deseño e 

realización de promocións dirixidas á fidelización do público obxectivo, tanto residentes como  

turistas (público obxectivo que vai en aumento en determinados concellos do territorio). 

 

Esta liña estratéxica pretende desenvolver as medidas que se describen a continuación: 
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Medida 1: Dinamización comercial por concellos e ár eas comerciales 

 

Pretende dar resposta ao descoñecemento das áreas comercias nunha situación mais 

desfavorable en termos comerciais, a través das seguintes medidas: 

  

� Medida 1.1 Identificación das áreas comerciais máis  deficientes  

 

Para acadar o Obxectivo 1, trátase de identificar aqueles concellos e áreas comerciais que 

presentan unha situación máis desfavorable en termos comerciais (neste caso Monfero, As 

Somozas, Vilarmaior, Cabanas, San Sadurniño e Moeche). 

 

� Medida 1.2 Deseño de accións específicas para cada área comercial  

 

Para a consecución do Obxectivo 2, identificaranse as zonas/áreas comerciais que presentan 

maiores problemas e deseñaranse as accións a desenvolver para cada área comercial. 

 

� Medida 1.3 Deseño de accións específicas para cada mercadillo  

 

O logro do Obxectivo 2 será posible a través da identificación das zonas/áreas comerciais nas 

que se celebren mercadillos semanais que presentan maiores problemas e se deseñarán as 

accións a desenvolver (Pontedeume e As Pontes). 

 

Medida 2: Promoción a residentes 

 

Pretende por unha banda, correxir o baixo nivel de desenvolvemento de accións publicitarias e 

promocionais desenvoltas polos comerciantes do territorio e por outra, deseñar accións que 

contribúan á fidelización de residentes que marchan a mercar a outros concellos colindantes. 

Para acadar tales fins, propóñense as seguintes medidas: 

 

� Medida 2.1 Campaña de promoción da oferta comercial  

 

Trátase da realización de campañas de promoción da oferta comercial de cada concello a 

través de diferentes accións de promoción ou publicidade, co que se pretende acadar o 

Obxectivo 3. 

 

� Medida 2.2 Campañas de promoción comercial por moti vos culturais, festivos, 

etc. 

 

Para a consecución do Obxectivo 4, proponse a realización de campañas de promoción da 

oferta comercial a través de accións de promoción ou publicidade. 
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� Medida 2.3 Campaña de promoción da oferta comercial  

 

Trátase da realización de campañas de fidelización exclusiva para os residentes, co que se 

pretende acadar o Obxectivo 5. 

 

Medida 3: Promoción a turistas 

 

Pretende aproveitar a crecente incidencia do turismo en determinadas zonas e fomentar o 

desenvolvemento de accións publicitarias e promocionais da oferta comercial, a través das 

seguintes medidas: 

 

� Medida 3.1 Campaña de promoción e información da of erta comercial de cada 

concello e en conxunto do territorio que abrangue E uroeume. 

 

A realización de campañas de promoción da oferta comercial a través de diferentes accións de 

promoción ou publicidade, ten por meta acadar o Obxectivo 6. 

 

� Medida 3.2 Campañas de promoción comercial por moti vos culturais, lúdicos, 

festas locais, etc. 

 

Para acadar o Obxectivo 7, proponse a creación dunha imaxe do comercio retallista dirixida 

aos turistas, involucrándoos na vida cultural e de ocio dos concellos. 
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 Descoñecemento das áreas comerciais nunha
situación máis desfavorable en termos comerciais 

Identificación das áreas comerciais máis
deficientes
Identificación de aqueles concellos e áreas comerciais
que presentan unha situación máis desfavorable en
termos comerciais (neste caso Monfero, As Somozas,
Vilarmaior, Cabanas, San Sadurniño e Moeche)

Priorizar as actuacións a desenvolver nos diferentes
concellos e nas distintas áreas

Deseño de accións específicas para cada área
comercial

Se identificarán as zonas/áreas comerciais que
presentan maiores problemas e se deseñarán as
accións a desenvolver para cada área comercial

Garantir o éxito dunha área ou eixo comercial 

Deseño de accións específicas para cada
mercadillo
Se identificarán as zonas/áreas comerciais nas que se
celebren mercadillos semanais que presentan maiores
problemas e se deseñarán as accións a desenvolver
(Pontedeume e AS Pontes)

Garantir o éxito dunha área ou eixo comercial 

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

MEDIDA 1.3

OBXECTIVOS

MEDIDA 1: Dinamización comercial concellos e áreas comerciais

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN

MEDIDA 1.2

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS
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Baixo nivel de desenvolvemento de accións
publicitarias e promocionais (o 60,1 % dos
comerciantes non leva a cabo ningunha acción
promocional mentres que o 38,1 % non utiliza
ferramentas publicitarias)    
Campaña de promoción da oferta comercial 

Realización de campañas de promoción da oferta
comercial de cada concello a través de diferentes
accións de promoción ou publicidade

Atraer ao maior público Obxectivo posible (residentes)

Campañas de promoción comercial por motivos
culturais, festivos, etc

Realización de campañas de promoción da oferta
comercial a través de accións de promoción ou
publicidade

Potenciar os elementos que involucran o comercio
retallista dos concellos do Eume coa promoción
cultural da zona

Baixo nivel de desenvolvemento de accións 
publicitarias e promocionais e alto porcentaxe de 
residentes que se desprazan a mercar en 
establecementos comercias ubicados fóra do 
territorio(o 60,1 % dos comerciantes non leva a cabo 
ningunha acción promocional mentres que o 38,1 % 
non utiliza ferramentas publicitarias)  (o 87,2 % dos 
clientes enquisados mercan en outros concellos).

Campaña de promoción da oferta comercial 
Realización de campañas de fidelización exclusiva 
para os residentes.

Fidelizar a clientela residente no territorio evitando que 
se despraze a outras áreas comerciais. Obter unha 
alta participación nas compras e creación dunha imaxe 
do comercio homoxéneo e dinámico.

OBXECTIVOS

MEDIDA 2.2

MEDIDA 2: Promocións para residentes

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.3
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Crecente incidencia do turismo na zona e baixo nivel
de desenvolvemento de accións publicitarias e
promocionais (o 58 % dos comerciantes enquisados
incrementa as súas vendas en tempadas turísticas)
(Cabanas e Pontedeume presentan altos índices
turísticos) (Pontedeume e As Pontes presentan altos
índices de restauración e bares)

Campaña de promoción e información da oferta
comercial de cada concello e en conxunto da zona
do Euroeume
Realización de campañas de promoción da oferta
comercial a través de diferentes accións de promoción
ou publicidade

Atraer a un maior número de turistas cunha oferta
comercial competitiva e de calidade capaz de
desestacionalizar  e descentralizar as súas compras

Campañas de promoción comercial por motivos
culturales, lúdicos, festas locais...

Realización de campañas de promoción da oferta
comercial a través de campañas de promoción ou
publicidade que potencien ao mesmo tempo o
patrimonio histórico- cultural- paixasístico e o comercio
e a hostelería da comarca do Eume

Creación dunha imaxe do comercio retallista dirixida
aos turistas, involucrando a este na vida cultural e de
ocio dos concellos 

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3: Promocións para turistas

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN
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Plan de formación e capacitación 
 

Definición do problema 

 

Os comerciantes dos diferentes subsectores comerciais, entendendo por tales tanto aos 

propietarios dos establecementos como ao persoal contratado, deben combinar habilidades 

técnicas con habilidades relacionais. Nin a formación considerada de xeito illado, nin tampouco 

a acumulación de experiencia sen as necesarias etapas formativas, garanten a correcta 

adquisición de ambas habilidades. 

 

Neste senso, no conxunto do territorio detéctase un baixo grao de asistencia a formación 

continua, tanto por parte dos xerentes coma dos traballadores (case un 50 % da mostra 

enquisada afirmou non asistir a accións formativas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outra banda, a oferta formativa 

existente posúe unha programación 

inaxeitada e repetitiva e uns ratios de 

utilización moi baixos por parte dos 

usuarios, debido en parte á deslocalización 

da oferta formativa. Situación que se 

constata no feito de que o 50,3 % dos 

comerciantes do territorio afirman non 

acudir a formación continua por falta de 

tempo. Porén, tan só un 7,6 % dos 

comerciantes enquisados participa 

nalgunha actividade conxunta relacionada 

coa formación. 

 

Cabe destacar tamén que o 30,4 % dos comerciantes enquisados, demandan melloras tanto 

na programación como no contido das accións formativas levadas a cabo polas asociacións de 

comercio.  

 

 

 

 

 

Foto Carpeta As Pontes de Curso 

Escaparatismo Pontedeume 
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Obxectivos 

 

A planificación e programación da formación desenvolta no sector do Comercio e da Hostalería 

tense realizado sen a necesaria análise tanto do perfil dos usuarios como das súas carencias e 

necesidades explícitas e implícitas. Esta situación unida ao baixo nivel formativo, habitual no 

sector comercial e á limitación en canto á disponibilidade horaria, fan que a formación sexa 

considerada polo sector como unha actividade de importancia e utilidade limitada. 

 

Por outra banda, para a correcta programación e distribución da carga lectiva entre as distintas 

institucións, tanto públicas como privadas, que están a programar accións formativas no 

territorio de Euroeume, faise necesario coñecer a situación na que se atopa na actualidade dita 

oferta formativa. 

 

Así os obxectivos establecidos para a mellora da formación e capacitación son os seguintes: 

 

� Obxectivo 1. Obter información directa sobre as necesidades formativas identificadas 

por cada un dos colectivos sinalados co fin de poder realizar unha correcta 

planificación das accións que se desenvolverán no futuro. 

� Obxectivo 2.  Adecuar a oferta formativa ás necesidades do sector por actividade 

desenvolta. 

� Obxectivo 3. Crear unha oferta formativa coordinada e que responda ás necesidades 

dos distintos colectivos/actividades desenvoltas dentro do sector. 

� Obxectivo 4. Identificar e difundir os distintos axentes que imparten formación dirixida 

ao sector comercial. 

� Obxectivo 5.  Concienciar ao empresariado e traballadores do sector do comercio 

sobre a necesidade da formación continua e do reciclaxe. 

� Obxectivo 6. Informar sobre a oferta formativa existente no territorio.  

 

Medidas 

 

Para a correcta programación e distribución da carga lectiva entre as distintas institucións, 

tanto públicas como privadas que están a programar accións formativas no territorio de 

Euroeume, así como para coñecer as necesidades formativas tanto dos empresarios como dos 

traballadores/as e despempregados, faise necesario por unha banda, coñecer a situación na 

que se atopa na actualidade dita oferta formativa e por outra, realizar estudos periódicos das 

necesidades formativas. 

 

Deste xeito, esta liña estratéxica pretende acadar os obxectivos propostos, mediante as 

medidas que se describen a continuación: 
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Medida 1: Estudo sobre as necesidades formativas no  sector 

 

Pretende dotar de información sobre as necesidades formativas detectadas tanto por sector de 

actividade como por concello. 

 

� Medida 1.1 Elaboración dun estudo de necesidades fo rmativas por sector e 

concello.  

 

Para acadar Obxectivo 1, trátase de identificar as necesidades específicas de formación 

existentes entre os diferentes colectivos relacionados co sector comercial, propietarios/as, 

empregados/as e desempregados/as. 

 

Medida 2: Estratexias de adecuación e coordinación da formación 

 

As estratexias de adecuación e coordinación da formación, teñen como fins principais deseñar 

unha oferta formativa axustada ás necesidades do sector, coordinar aos diferentes axentes 

encargados da formación continua e informar ao público obxectivo sobre os diferentes axentes 

que imparten formación para o sector.  

 

� Medida 2.1 Creación dunha Comisión de Formación  

 

O primeiro paso para a consecución do Obxectivo 2 , é a creación dunha Comisión de 

Formación na que estén presentes os representantes das entidades organizadoras da 

formación, así como técnicos de emprego e representantes de asociacións comerciais e 

hostaleiras do territorio.  

 

� Medida 2.2 Programación da  formación semestral  

 

A fixación e rexistro das diferentes accións formativas programadas semestralmente polas 

distintas entidades identificadas no territorio, ten como finalidade a consecución do Obxectivo 

3.   

 

� Medida 2.3 Elaboración dunha Guía de Recursos Forma tivos  

 

A guia de recursos formativos na que aparezan recollidos os distintos centros, entidades e 

institucións que presten servizos docentes dirixidos ao sector comercial segundo actividade 

desenvolta e público ao que se dirixen, pretende difundir os recursos formativos existentes no 

territorio que está a disposición do sector (Obxectivo 4).  
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Medida 3: Difusión e sensibilización cara a formaci ón 

 

Trátase de sensibilizar tanto a comerciantes como a traballadores no sector comercial e da 

hostalería da importancia da formación para a reciclaxe profesional, como vía para a mellora e 

a prestación dun servizo de calidade. 

 

� Medida 3.1 Campaña de sensibilización sobre a neces idade de formación  

 

Para a consecución do Obxectivo 5 , proponse a realización dunha campaña de sensibilización 

sobre a necesidade de formación que consiste na visita a todos os establecementos comerciais 

do territorio. 

 

� Medida 3.2 Edición dun catálogo de cursos  

 

Para informar ao tecido comercial e hostaleiro sobre a oferta formativa existente no territorio 

(Obxectivo 6 ), proponse a elaboración e edición dun catálogo de cursos que recolla a 

programación dos diferentes cursos realizada polas distintas institucións.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Descoñecemento das necesidades formativas dos 
comerciantes do territorio

Elaboración dun estudo sobre as necesidades
formativas do sector por actividade desenvolta e
por concello de asentamento do establecemento

Elaboración dun estudio periódico sobre as
necesidades de formación dos distintos colectivos
relacionados co sector comercial (propietarios/as,
empregados/as e desempregados/as)

Obter información directa sobre as necesidades
formativas identificadas por cada un dos colectivos
sinalados co fin de poder realizar unha correcta
planificación das accións que serán desenvoltas no
futuro.

OBXECTIVOS

MEDIDA 1: Estudo sobre as necesidades formativas no  sector comercio

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN
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Programación inaxeitada e descoordinada da
formación por parte das institucións presentes no
territorio. Falta de interese
por parte dos comerciantes para asistencia a
formación contínua (o 30,4 % dos comerciantes
demandan melloras das accións formativas levadas a
cabo polas asociacións) (o 47,6 % dos comerciantes
non asisten a cursos de formación continua e o 50,3 %
sinalan a falta de tempo como motivo fundamental
para non asistir aos cursos)

Creación dunha Comisión de formación
Creación dunha comisión de formación que teña como
obxectivo analizar e adoptar decisións relativas a
coordinación entre as necesidades de formación
identificadas por actividade desenvolta e a oferta
formativa impartida polas distintas institucións no
territorio de Euroeume

Adecuar a oferta formativa ás necesidades do sector
por actividade desenvolta

Programa de formación semestral

Fixación, e rexistro dos programas formativos das
distintas institucións adecuando a súa oferta as
necesidades do sector e das diferentes actividades
dentro do mesmo

Crear unha oferta formativa coordinada e que
responda as necesidades dos distintos
colectivos/actividades desenvoltas dentro do sector

Elaboración dunha guía de recursos formativos

Elaboración dunha guía na que aparezan recollidos os
distintos centros e institucións que están a prestar
servizos docentes dirixidos ao sector comercial por
actividade desenvolta

Identificar e difundir os distintos axentes que están a
impartir formación dirixida ao sector comercialOBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

MEDIDA 2.2

OBXECTIVOS

MEDIDA 2.3

MEDIDA 2: Estratexias de adecuación e coordinación da formación

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN
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Baixo nivel de participación en actividades conxuntas
(o 62,6 % dos comerciantes non participa en
actividades conxuntas)

Campaña de sensibilización sobre a necesidade de
formación

Sensibilizar a comerciantes como traballadores do
sector do comercio e hostalería da importancia da
formación para poder dar un servizo de calidade ao
cliente

Concienciar ao empresariado e traballadores do sector
do comercio sobre a necesidade da formación
continua e do reciclaxe

Programación inaxeitada e descoordinada da
formación por parte das institucións presentes no
territorio. Falta de interese
por parte dos comerciantes para asistencia a
formación contínua Baixo nivel
de particpación en actividades conxuntas(o 30,4 % dos
comerciantes demandan melloras das accións
formativas levadas a cabo polas asociacións) (o 47,6
% dos comerciantes non asisten a cursos de
formación continua e o 50,3 % sinalan a falta de tempo
como motivo fundamental para non asistir aos cursos)

Edición dun catálogo de cursos

Publicación da programación de cursos realizada polas 
distintas institucións dirixidas ao comercio

Informar sobre a oferta formativa existente no territorio
de Euroeume

OBXECTIVOS

MEDIDA 3: Difusión e sensibilización cara a formaci ón

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN

MEDIDA 3.2

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO
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Plan de mellora dos comercios en activo 
 

Definición do problema  

 

Actualmente o pequeno comercio posúe unha serie de características propias que o 

diferencian doutras fórmulas comerciais e que constitúen os puntos fortes dende os que 

fortalecer a súa posición competitiva no mercado.   

 

O comercio polo miúdo do territorio entende que os elementos diferenciais que lle otorgan unha 

ventaxa competitiva procede dunha coidada política de atención ao cliente. Así se desprende 

das respostas maioritariamente elexidas nas enquisas: Trato personalizado, Confianza, 

Amabilidade e o Coñecemento do produto. 

 

Neste senso, os comerciantes enquisados demandan a realización de accións conxuntas por 

parte das asociacións. O 44,4 % dos comerciantes demandan accións de dinamización 

comercial, seguido do 34,6 % dos comerciantes que requiren o deseño dun selo de calidade e 

do 27,8 % que optan polo deseño dunha marca territorial distintiva.  

 

Por outra banda,  e no que se refire as recomendacións achegadas pola clientela ao pequeno 

comercio do territorio cabe destacar que ademais de “asociarse”, os clientes recomendan: 

 

- “Actualizar os seus produtos” (26 %) 

- “Dar servizos adicionais á clientela (17,5 %) 

- “Outras recomendacións” (19 %), entre as que destacan: mellorar o trato co 

cliente, renovar e mellorar a imaxe dos establecementos e mellorar o surtido 

de produtos. 

 

Nesta liña, púxose en marcha o Plan de Mellora Comercial do Territorio Euroeume que 

contempla a detección dos puntos febles da xestión comercial de forma individual, mellorar os 

puntos febles e formar aos comerciantes no que se refire á xestión dos establecementos. 

 

Un dos problemas máis importantes aos que se enfronta o comercio retalleiro neste contexto 

de fondas transformacións (tanto no número e características das empresas que operan no 

mercado, como nos produtos e servizos ofrecidos e na xestión global da empresa e do punto 

de venda) é a aparición e implantación de novas fórmulas comerciais (grandes superficies, 

tendas desconto, etc), coas que compite de xeito directo.   
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Así, unha das carencias que a miúdo se achacan ao pequeno comercio tradicional, é a 

persistencia de sistemas organizativos e de xestión obsoletos, derivados da pervivencia de 

pequenos negocios familiares que non son quen de asumir unha mentalidade empresarial 

competitiva. No caso do comercio retallista dos Concellos do territorio, pódese falar dun 

comercio envellecido. Máis do 40 % dos comercios polo miúdo do territorio no seu conxunto 

teñen mais de 20 anos, agudizándose esta situación nos concellos de As Somozas (57,1 %), 

Monfero (56,4 %), Moeche (48,1 %) e San Sadurniño (47,1 %). 

 

Por outra banda, outro dos problemas que afectan ao desenvolvemento do pequeno comercio 

é a implantación de novos formatos comerciais como poden ser as grandes superficies. Neste 

senso, en xeral, as valoracións por Concellos indican que na maioría deles consideran ás 

grandes superficies como irrelevantes (43,6 %) aínda que cabe destacar a porcentaxe de 

enquisados que as consideran prexudiciais (27,6%) e aqueles que as consideran beneficiosas 

(11,5 %) para a marcha do comercio retalleiro. 

 

Os concellos que teñen unha percepción máis negativa das grandes superficies comerciais son 

os Concellos de San Sadurniño (61,8 %), As Somozas (50 %) e Moeche (48,1 %). 

 

A xestión interna dos establecementos comerciais do territorio é un dos factores nos que se 

detectaron máis carencias en canto ao funcionamento dos establecementos. Así, e en canto á 

xestión interna, cabe destacar que optan maioritariamente pola subcontratación das 

actividades relacionadas coa xestión contable (59,3 %), fiscal (46,6 %) e de persoal (28,5 %). 

 

Polo que se refire aos mercados 

municipais, trátase da tipoloxía comercial 

menos valorada polos clientes enquisados 

no territorio de análise (acadando só un 

3,12 sobre 5). Porén un 25,2 % da clientela 

enquisada sinala como problema 

fundamental a limpeza dos mercados de 

abastos. No entanto, nos concellos onde se 

localizan os mercados de abastos 

(Pontedeume e As Pontes) a poboación 

enquisada valora esta tipoloxía comercial 

como”aceptable” (42,9 % e 39,4 % da 

poboación enquisada respectivamente). 
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No que se refire á falta de asociacionismo e á racionalización de esforzos conxuntos entre 

comerciantes, destacan as altas porcentaxes acadadas en canto á baixa participación en 

asociacións (58 %) e o desenvolvemento de actividades conxuntas con outros comerciantes 

(62,2 %). Neste senso, unha das principais recomendacións realizadas polo 37,3 % dos 

clientes enquisados ao sector comercial é que se asocien para a mellora dos seus servizos.  

 

Obxectivos 

 

O mantemento dunha posición competitiva do pequeno comercio require do mantemento e 

potenciación dos elementos mencionados. Pero ademáis é fundamental acadar unha 

diferenciación competitiva e un posicionamento baseado na calidade do servizo. 

 

Por outra banda, e unido á calidade do servizo, a implantación dun selo de calidade común no 

comercio do territorio constitúe unha das medidas máis eficaces para sintetizar os valores que 

deben estar presentes nun comercio próximo, moderno e competitivo. 

 

Porén, é preciso realizar unha ampliación do concepto de mellora para integrar nela aspectos 

relativos á xestión dos establecementos. 

 

Por último, a mellora dos establecementos comerciais debe incluir renovacións de tipo 

decorativo ou relativos aos equipamentos dispoñibles polo que a mellora dos equipamentos 

debe ser considerada como un elemento clave no proceso de mellora.  

 

Neste senso os obxectivos a acadar son: 

 

� Obxectivo 1.  Potenciar os elementos que diferencian ao comercio retallerio dos 

concellos do territorio que abrangue Euroeume, mantendo unha posición 

competitiva cara as novas fórmulas comerciais 

� Obxectivo 2. Potenciar os elementos que distinguen ao comercio retalleiro do 

territorio (trato personalizado, confianza, amabilidade e coñecemento do produto). 

� Obxectivo 3 . Ter o maior número de establecementos comerciais certificados coa 

Norma UNE. 

� Obxectivo 4 . Ter coñecemento da situación do comercio para a implantación da 

Norma UNE e da marca “Comercio de Calidade”. 

� Obxectivo 5 . Mellorar a xestión interna do establecemento comercial en cada 

concello. 

� Obxectivo 6 .Establecer as liñas de mellora que deben ser desenvoltas polos 

establecementos comerciais do territorio.  

� Obxectivo 7.  Obter os coñecementos mínimos para a xestión dun establecemento.  
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� Obxectivo 8.  Acadar un coñecemento competitivo. 

� Obxectivo 9.  Potenciar os elementos que distinguen ao comercio retalleiro. 

� Obxectivo 10.  Potenciar a posición competitiva no mercado.  

 

Medidas 

 

Para a consecución dos obxectivos descritos con anterioridade, propóñense as medidas de 

acción que se describen a continuación: 

 

Medida 1: Mellora da calidade 

 

� Medida 1.1 Creación da marca e adaptación da norma  UNE 175001-1: 2004 

 

En resposta ao Obxectivo 1, trátase da creación dun selo identificativo do “Comercio de 

Calidade” que será utilizado por aqueles establecementos certificados en función dos 

parámetros establecidos na Norma UNE 175001-1: 2004 e as especificidades do comercio do 

territorio.  

 

� Medida 1.2 Xornadas de difusión da Norma UNE 175001 -1:2004 Calidade de 

servizo para o pequeno comercio así como as especif icidades para a súa 

aplicación nos concellos do territorio.  

 

Para acadar o Obxectivo 2, proponse a realización de varias xornadas de difusión do contido 

da Norma UNE 175001-1: 2004 “Calidade de servizo para o Pequeno Comercio” para a mellora 

dos establecementos comerciais. 

 

� Medida 1.3 Xornadas de formación  

 

Para obter o maior número de establecementos certificados (Obxectivo 3) , proponse a 

organización dun seminario de formación sobre o modo de implantación da Norma UNE             

" Calidade de servizo no pequeno comercio" e os requisitos específicos da marca deseñada 

para o comercio do territorio “Comercio de Calidade”. 

 

� Medida 1.4. Diagnose Individual  

 

Para acadar Obxectivo 4 , é necesaria a elaboración dunha diagnose sobre a situación do 

pequeno comercio en canto aos requisitos esixidos pola Norma UNE para acadar a 

certificación. 
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Medida 2: Mellora da xestión dos establecementos 

 

Esta medida pretende acadar a mellora da xestión integral dos establecementos comerciais do 

territorio como resposta ao baixo desenvolvemento das ferramentas de xestión interna dos 

establecementos e ao alto grao de subcontratación de servizos contables, laborais e fiscais.  

 

Para o logro dos obxectivos antes descritos, propóñense as seguintes medidas: 

 

� Medida 2.1 Diagnose Individual  

 

Para acadar a mellora da xestión interna dos establecementos comerciais de cada un dos 

concellos que forman o territorio de Euroeume (Obxectivo 5 ), é preciso realizar unha diagnose 

individual da situación na que se atopan os establecementos comerciais en canto á súa xestión 

interna. 

 

� Medida 2.2 Plans Individualizados de Mellora  

 

Os Plans Individuais de Mellora, nos que se realicen recomendacións para cada 

establecemento, constitúen o medio para a consecución do Obxectivo 6 . 

 

� Medida 2.3 Formación  

 

A formación continua nas diferentes materias que forman parte da xestión interna dun 

establecemento (mercadotecnia, calidade no servizo, xestión económico financieira, 

merchandising, etc) é unha ferramenta imprescindible para dotar ao sector comercial de 

coñecementos que melloren a xestión interna dos seus establecementos (Obxectivo 7 ). 

 

� Medida 2.4 Observatorio de Mellora  

 

Trátase da creación dun Observatorio de Mellora que mida o grao de mellora acadada nos 

establecementos comerciais e o grao de implantación das recomendacións realizadas nos 

plans individualizados de mellora para a consecución dun comercio competitivo (Obxectivo 8 ). 
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Medida 3: Mellora dos equipamentos 

 

Esta medida trata de acadar unha mellora física (tanto interna como externa) dos mercados 

municipais e dos establecementos comerciais para mellorar a apreciación dos clientes sobre as 

diferentes tipoloxías comerciais presentes no territorio.  

 

� Medida 3.1 Mellora dos equipamentos externos dos me rcados municipais (As 

Ponte e Pontedeume) e Medida 3.2 Mellora dos equipa mentos internos dos 

mercados municipais (As Pontes e Pontedeume)  

 

Para a consecución do Obxectivo 9 , é preciso acometer melloras tanto sobre os equipamentos 

externos (fachadas, accesos, sinalización, etc) como sobre os equipamentos internos 

(instalacións, mobiliario, etc). 

 

� Medida 3.3 Mellora dos equipamentos externos dos es tablecementos 

comerciais e Medida 3.4 Mellora dos equipamentos in ternos dos 

establecementos comerciais  

 

A potenciación dos elementos que distinguen ao comercio polo miúdo (Obxectivo 10 ) pasa 

necesariamente pola mellora dos equipamentos externos (fachadas, carteis, rotulacións, etc) e 

a dos equipamentos internos (instalacións, mobiliario, escaparates, etc). 

 

 

Medida 4: Cooperación empresarial 

 

Pretende fomentar as accións conxuntas entre establecementos comerciais e racionalizar os 

esforzos individuais. 

 

� Medida 4.1 Creación de centrais de compras e serviz os  

 

Co fin de potenciar a posición competitiva no mercado (Obxectivo 11 ), a través da creación 

dunha central de compras ou servizos, preténdese informar sobre os beneficios da integración 

do comercio para a mellora da súa capacidade competitiva, participando activamente na toma 

de decisións e no funcionamento da central.  
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Inexistencia dunha marca corporativa e de calidade do
comercio do territorio Euroeume (o 34,6 % dos
comerciantes apoian a creación dun selo de calidade e
o 27,8 % optan pola creación dunha marca territorial)

Creación da marca e adaptación da norma UNE
175001-1: 2004

Creación dun selo identificativo do “Comercio de
Euroeume de Calidade” que será utilizado por aqueles
establecementos certificados en función da norma de
calidade establecida como base e adaptación da
norma UNE 175001-1: 2004 ás especificidades do
comercio da zona 

Potenciar os elementos que distinguen ao comercio
retalleiro dos diferentes concellos do Euroeume,
mantendo unha posición competitiva cara as novas
fórmulas comerciais

Xornadas de difusión da Norma UNE 175001-
1:2004 Calidade de servizo para o pequeno
comercio así como as especificidades para a súa
aplicación nos concellos do Euroeume

Difusión do contido da Norma UNE 175001-1: 2004
“Calidade de servizo para o Pequeno Comercio” para a
mellora dos establecementos comerciais

Saber potenciar os elementos que distinguen ao
comercio retalleiro do territorio (trato personalizado,
confianza, amabilidade e coñecemento do produto)

Xornadas de formación 

Seminario de formación sobre o modo de implantación
da Norma UNE " Calidade de servizo no pequeno
comercio" e os requisitos específicos da marca
“Comercio do Eume de Calidade” 

Ter o maior número de establecementos comerciais
certificados nos diferentes concellos do Euroeume na
Norma UNE

Descoñecemento da situación do comercio do territorio 
respecto á Norma

Diagnose

Situación do pequeno comercio en canto aos 
requisitos esixidos pola Norma UNE para acadar a 
certificación

Ter coñecemento da situación do comercio para a 
implantación da Norma UNE e da marca “Comercio do 
Euroeume de Calidade

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.4

MEDIDA 1: Mellora da Calidade

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

MEDIDA 1.3

OBXECTIVOS

MEDIDA 1.2
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Baixo desenvolvemento das ferramentas e
coñecementos de xestión interna dos establecementos
(o 47,6 % dos comerciantes non asistiron a cursos de
formación contínua e optan maioritariamente pola
subcontratación dos servizos contables -59,3%-,
fiscais -46,6 %- e de persoal -28,5 %-)

Diagnose individual

Situación dos establecementos comerciais en cada
concello do territorio de Euroeume en canto a súa
xestión interna 

Mellorar a xestión interna do establecemento
comercial en cada concello

Plans Individualizados de Mellora 

Despois da diagnose de situación dos
establecementos comerciais nos concellos do
Euroeume elaboraráse un Plan Individual de Mellora
(PIMC) para cada establecemento comercial

Establecer as liñas de mellora que deben ser
desenvoltas polos diferentes establecementos dos
concellos do Euroeume

Escasa formación dos comerciantes no referido á
xestión interna do establecemento o 47,6 % dos
comerciantes non asistiron a cursos de formación
contínua e optan maoritariamente pola subcontratación
dos servizos contables -59,3%-, fiscais -46,6 %- e de
persoal -28,5 %-)

Formación
Formación enmarcada na xestión dun negocio tipo

Obter os coñecementos mínimos para a xestión dun
establecemento

Observatorio que mida a mellora acadada nos
establecementos comerciais

Seguemento da implantación dos Plans de Mellora nos
establecementos comerciais adheridos

Acadar un comercio competitivo

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 2.2

MEDIDA 2: Mellora da Xestión dos Establecementos

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.3

MEDIDA 2.4

DESCRICIÓN
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Baixa apreciación por parte dos clientes dos mercados
municipais (é a tipoloxía comercial menos valorada
pola clientela -3,12 sobre 5- e o 25,2 % da clientela
sinala como problema fundamental a súa limpeza)

Mellora dos equipamentos externos dos mercados
municipais do concello de As Pontes e do concello
de Pontedeume

A mellora dos equipamentos externos dos mercados
municipais: fachadas, carteis e rotulacións dos
establecementos comerciais

Potenciar os elementos que distinguen ao comercio
retalleiro nos mercados municipais de As Pontes e de
Pontedeume

Mellora dos equipamentos internos dos mercados
municipais do concello de As Pontes e do concello
de Pontedeume

A mellora dos equipamentos internos dos
establecementos comerciais: instalacións, mobiliario,
escaparatismo, etc.

Potenciar os elementos que distinguen ao comercio
retalleiro nos mercados municipais de As Pontes e de
Pontedeume

Inexistencia dunha marca corporativa e de calidade do
comercio do territorio Euroeume (o 34,6 % dos
comerciantes apoian a creación dun selo de calidade o
27,8 optan pola creación dunha marca territorial).

Mellora dos equipamentos externos

A mellora dos equipamentos externos dos
establecementos comerciais: fachadas, carteis e
rotulacións dos establecementos comerciais.

Potenciar os elementos que distinguen ao comercio
retalleiro.

Mellora dos equipamentos internos

A mellora dos equipamentos internos dos
establecementos comerciais: instalacións, mobiliario,
escaparatismo, etc.

Potenciar os elementos que distinguen ao comercio
retalleiro.

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.3

MEDIDA 3.4

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3: Mellora dos Equipamentos

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN
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Falta de asociacionismo e racionalización de esforzos
conxuntos entre comerciantes (o 58 % dos
comerciantes non participa en ningunha asociación e o
62,2 % non leva a cabo ningunha actividade conxunta
con outros comerciantes) (o 37,.3 % dos clientes
recomenda ao pequeno comercio "asociarse")

Creación de centrais de compra e servizos
Informar sobre a integración do comercio en función
da actividade que desenvolven para a mellora da súa
posición competitiva, participando activamente na
toma de decisións e no funcionamiento da central

Potenciar a posición competitiva no mercadoOBXECTIVOS

MEDIDA 4: Cooperación Empresarial

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 4.1

DESCRICIÓN
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Plan de creación de novas iniciativas comerciais 

 

Definición do problema 

 

A existencia dunha oferta comercial ampla e diversificada estase a convertir nunha das 

maiores ferramentas para a retención de clientela e a atracción de novos visitantes.  

 

No traballo de campo realizado, a valoración da oferta comercial existente no territorio de 

Euroeume pola poboación residente difiere en función do sector analizado. Por unha banda, os 

sectores nos que a poboación opina que existe suficiente oferta son en primeiro lugar Café-

bares (o 90,1 %), en segundo a Perruquería (o 87,3 %) e en terceiro establecementos de 

Alimentación (o 74,8 %). 

 

Por outra banda, os sectores nos que a poboación considera que non existe suficiente oferta 

son os Hoteis (o 66,7 %), Outros servizos (64,1 %), Téxtil e calzado (59,7%) e Deportes e 

Xoguetes (56 %) e Restaurantes (51,7 %). 

 

Na análise desagregada por concellos, detectáronse as seguintes carencias na dotación 

comercial: 

 

• En Monfero a poboación afirma que non existe suficiente oferta en todos os sectores 

analizados agás no de Café-bares e Perruquería onde o 76,1 % e 65,7 % da poboación 

enquisada neste Concello considera que a oferta é suficiente. 

 

• O sector de Café-bares no Concello de Vilarmaior destaca por acadar unha alta 

porcentaxe de poboación que considera suficiente a oferta (o 91,4 % da poboación). 

No entanto, a poboación considera que non existe suficiente oferta nos restantes 

sectores analizados, o 100 % de poboación enquisada no sector denominado “Outros 

servizos” e nos sectores de Téxtil e calzado, Librarías e papelerías, Deportes e 

xoguetes, Fogar e Menaxe o 97,1 % en cada sector. 

 

• A poboación do Concello de Cabanas, considera insuficiente a oferta de  

establecementos de Deportes e xoguetes, Téxtil e calzado, Outros servizos e Fogar 

acadando porcentaxes superiores ao 80 % para cada sector.  
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• No Concello de Moeche, o 96,8 % da poboación afirma que non existe suficiente oferta 

no sector de Deportes e xoguetes e o 96,2 % considera que non existen suficientes 

establecementos adicados á venda de artigos de Xoiería e bixutería. 

 

• No Concello de San Sadurniño,  os establecementos adicados a venda de Outros 

servizos, Deportes e xoguetes, Xoiería e bixutería, Hoteis, Vehículos, maquinaria e 

accesorios, e Téxtil e calzado acadan unhas porcentaxes superiores ao 70 % de 

poboación que afirma non existir suficiente oferta nestos sectores. 

 

• No Concello de As Somozas, os sectores de Hoteis, Xoierías e bixuterías, Deportes e 

xoguetes, Téxtil e calzado, Restaurantes, Fogar e Menaxe acadan unhas porcentaxes 

superiores ao 76 % de poboación que considera insuficiente a dotación comercial 

existente. 

 

Por outro banda, facendo referencia á tipoloxía de establecementos necesarios no conxunto do 

territorio, aproximadamente a metade da poboación enquisada considera necesario implantar 

un maior número de establecementos de caracter urbano, seguido por orde de preferencias 

polas grandes superficies (o 29,3 % ), o pequeno comercio rural (o 23,4 %) e as cadeas (o 21,1 

%). 

 

Neste senso, para dispoñer dunha oferta comercial atractiva resulta preciso adecuala ás 

necesidades da clientela potencial e as novas esixencias da clientela actual (o 40 % dos 

establecementos comerciais enquisados teñen unha antigüidade superior aos 20 anos, o que 

denota tanto unha escasa iniciativa emprendedora como a falta do seu fomento). 

 

Cabe destacar tamén como demanda de case o 60 % dos clientes enquisados, a mellora dos 

servizos de información e asesoramento para o comercio.  

 

Obxectivos 

 

Para dispoñer dunha oferta comercial atractiva resulta preciso adecuala ás necesidades da 

clientela potencial e as novas esixencias da clientela actual. Por este motivo resultan de 

especial relevancia as medidas que teñan como obxectivo o logro dunha oferta comercial 

ampla e diversificada.  

 

En numerosas ocasións estas novas necesidades e esixencias non están sendo atendidas polo 

comercio establecido ata o momento, polo que a súa creación “ex novo” supón unha clara 

oportunidade de negocio e unha oportunidade para acadar o obxectivo xeral de obter unha 

oferta comercial diversificada no territorio de Euroeume.  

 



 60 

Neste senso, o documento de “Oportunidades de Negocio”, elaborado no marco do presente 

proxecto, contén unha relación de propostas de oportunidades de negocio por concello e 

sector, baseadas na análise previa desenvolta na Diagnose “Posta en valor do comercio polo 

miúdo do Territorio de EuroEume”, nas características económicas, culturais e sociais dos 

concellos do territorio e na análise das necesidades emerxentes e das demandas da poboación 

e das empresas de ámbito local. 

 

Por outra banda, para acadar o logro da 

implantación de novos establecementos 

comerciais nas áreas identificadas será 

preciso contar con xente emprendedora 

que estea disposta a iniciar as súas 

actividades neste eido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste xeito, os obxectivos que se pretenden acadar son os seguintes: 

 

� Obxectivo 1.  Identificar oportunidades de negocio posibles de ser implantadas 

nalgún concello do territorio.  

� Obxectivo 2. Dotar a quen emprende dunha guía de axuda. 

� Obxectivo 3 . Presentar de xeito coordinado e coas mesmas ferramentas a 

viabilidade das oportunidades de negocio existentes nos concellos. 

� Obxectivo 4 . Dar a coñecer aos diferentes colectivos interesados, as 

oportunidades de negocio identificadas. 

� Obxectivo 5 . Prestar apoio ás persoas emprendedoras identificadas no territorio.  

� Obxectivo 6 . Asesorar ás persoas emprendedoras durante a fase de implantación 

da súa iniciativa empresarial.  

� Obxectivo 7.  Evaluar a viabilidade das iniciativas comerciais e dotar de 

coñecementos básicos de xestión ás persoas emprendedoras.  

 

Medidas  

 

Todas as medidas deseñadas dentro deste plan pretenden coordinar de xeito integral todas as 

accións vencelladas á creación de novas iniciativas comerciais: dende a identificación da 

oportunidade de negocio, a coordinación entre axentes implicados ata o apoio na elaboración 

do plan de empresa como na implantación da idea de negocio.  
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Medida 1: Identificación de oportunidades de negoci o por sector de 

actividade e concello 

 

� Medida 1.1 Diagnose do comercio local  

 

� Medida 1.2 Elaboración de Microguías de Oportunidad e de Negocio  

 

Cabe indicar que as Medidas 1.1  (Diagnose do comercio local) e Medida 1.2  (elaboración das 

microguías de oportunidade de negocio), xa foron realizadas na primeira fase do proxecto, 

acadando así os Obxectivos 1 e 2 . 

 

 

Medida 2: Captación de emprendedores 

 

� Medida 2.1 Coordinación entre entidades asesoras  

 

Para a coordinación das distintas entidades asesoras no plan de empresa, proponse a 

elaboración dun protocolo de actuación común ante a identificación ou recepción, en calquera 

organismo asesor para o autoemprego, dun emprendedor que desexe iniciar a actividade 

comercial nalgún concello do territorio. A finalidade desta medida é a consecución do 

Obxectivo 3 . 

 

� Medida 2.2 Presentación das Oportunidades de negoci o  

 

Trátase da realización de varios seminarios de curta duración nos que sexan presentadas as 

oportunidades de negocio ante os colectivos que a priori puideran ter interese no seu 

desenvolvemento co fin de dar a coñecer as oportunidades identificadas (Obxectivo 4 ). 

 

Medida 3: Asesoramento a emprendedores 

 

� Medida 3.1 Asesoramento na elaboración do plan de e mpresa 

 

A prestación de apoio aos emprendedores identificados (Obxectivo 5), require dunha atención 

personalizada acorde coas necesidades de cada emprendedor titorizado no proceso de deseño 

do seu proxecto.  

 

� Medida 3.2 Asesoramento na implantación do plan de empresa 
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Do mesmo xeito que a medida anterior, o asesoramento a emprendedores durante a fase de 

implantación da súa iniciativa empresarial (Obxectivo 6), require dunha atención personalizada 

acorde coas necesidades específicas de cada proxecto de negocio.  

 

Medida 4: Formación a emprendedores 

 

� Medida 4.1 Obradoiros de maduración de ideas  

 

Para a consecución do Obxectivo 7, proponse a celebración de varios seminarios de 

avaliación das novas iniciativas empresariais, nos que se ofreza unha visión global sobre a 

planificación, posta en marcha e xestión dun proxecto de negocio.  

 

 

Descoñecemento da situación do comercio e a
hostalería no territorio Euroeume, así como as
oportunidades de negocio emerxentes

Diagnose do comercio local

Oferta de establecementos por actividade comercial
desenvolta implantados nos concellos

Obter unha relación de oportunidades de negocio
susceptibles de ser implantadas nalgún concello do
Euroeume

Insuficiente oferta comercial sobre todo en
determinados sectores e concellos (os clientes
enquisados consideran insuficiente a oferta de Hoteis -
66,7%-, Outros servizos -64,1%- Téxtil -59,7%-,
Deportes -56%- e Restaurantes -51,7 %-, ademáis
sinalan insuficiente oferta comercial nos concellos de
Cabanas, Moeche, San Sadurniño, Monfero e As
Somozas)

Elaboración de Microguías de oportunidades de
negocio

Elaboración de microguías de actividade que recollan
os aspectos máis salientables sobre a caracterización
das actividades identificadas como oportunidades de
negocio que aporten información relevante dirixidas
aos posibles emprendedores de cada concello

Dotar ao emprendedor dunha guía de axuda

OBXECTIVOS

MEDIDA 1: Identificación de oportunidades de negoci o por sector de actividade e por 
concello

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.2



 63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa iniciativa emprendedora e falta do seu fomento
(o 40 % dos establecementos teñen unha antigüidade
superior aos 20 anos)

Coordinación de entidades asesoras ou implicadas

Establecemento dun protocolo de actuación común
ante a identificación ou recepción en calquera dos
organismos asesores para o autoemprego dun
emprendedor que desexe iniciar unha actividade
comercial nalgún concello do territorio Euroeume.

Presentar coordinadamente e coas mesmas
ferramentas a viabilidade das oportunidades de
negocio existentes nos concellos.

Escasa iniciativa emprendedora e falta do seu fomento
(o 40 % dos establecementos teñen unha antigüidade
superior aos 20 anos)

Xornadas de presentación das oportunidades de
negocio ante diversos colectivos
Serán realizados seminarios de curta duración (entre 3
e 4 horas) nos que serán presentadas as
oportunidades de negocio identificadas ante colectivos
que a priori teñen interese no seu desenvolvemento

Dar a coñecer a diferentes colectivos as oportunidades
de negocio identificadas

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.2

OBXECTIVOS

MEDIDA 2: Captación de emprendedores

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN
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Falta de apoio e asesoramento ao emprendemento (o
62,4 % e o 59,8 % dos comerciantes enquisados
demandan melloras dos servizos de asesoramento e
información prestados polas asociacións) (o 70,3 %
dos comerciantes afirmou non coñecer as subvencións
existentes para o comercio retalleiro)Asesoramento no Plan de Empresa

Atención persoalizada acorde coas necesidades que
cada emprendedor.

Prestación de apoio aos emprendedores identificados.

Asesoramento na Implantación do Plan de
Empresa

Atención persoalizada que sexa acorde coas
necesidades que cada emprendedor.

Asesorar aos emprendedores durante a fase de
implantación da súa iniciativa empresarial.

MEDIDA 3.2

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 3: Asesoramento a emprendedores

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN

Escasa formación en canto a xestión dos
emprendedores comerciais (o 70,3 % dos
comerciantes afirmou non coñecer as subvencións
existentes para o comercio retalleiro)

Obradoiros de maduración de ideas

Seminarios de avaliación das novas ideas
empresariais, ofrecendo unha visión global sobre a
forma de planificar e de poñer en marcha un proxecto
empresarial

Evaluar a viabilidade das iniciativas comerciais.
Dotar de coñecementos básicos de xestión dun
establecemento comercial aos emprendedores

OBXECTIVOS

MEDIDA 4: Formación a emprendedores comerciais

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 4.1

DESCRICIÓN
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Plan de innovación e tecnificación  

 

Definición do problema 

 

A mellora na xestión empresarial e na comercialización e promoción dos produtos e servizos 

comercializados pasa na actualidade, en gran medida, pola utilización de novas ferramentas de 

xestión e comercialización que na actualidade existen no mercado.  

 

A utilización da informática e internet no desenvolvemento de actividades que ata o momento 

eran realizadas de xeito cuasi-manual ten revolucionado os modos de traballo nun importante 

número de sectores.  

 

O sector comercial e hostaleiro non é alleo a este proceso, así a implantación de terminais para 

o control do almacén e a xestión e facturación, a existencia de mecanismos remotos para a 

prestación de servizos hostaleiros, a utilización de internet como ferramenta promocional e 

mesmo como punto de venda, entre outros, son exemplos claros de que a tecnoloxía está moi 

presente tamén no sector comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No traballo de campo realizado no territorio 

Euroeume, con respecto ao nivel de 

equipamento tecnolóxico, apréciase que 

mentres o uso dunha serie de instrumentos 

están xeralizados (o teléfono ou a caixa 

rexistradora), a implantación de sistemas 

informáticos, fax, datáfono e o uso de 

internet é máis limitado e concéntranse en 

determinados sectores.  

 

Existe unha correlación entre o nivel de equipamento tecnolóxico e o número de actividades 

informatizadas, deste xeito, no territorio analizado o 44,6 % dos establecementos comerciais 

enquisados non teñen ningunha actividade informatizada no desenvolvemento da actividade 

comercial. 

 

Outro feito que pode dificultar a posta en marcha dos proxectos de innovación tecnolóxica é o 

nivel de asociacionismo dos comerciantes, xa que en moitas ocasións este tipo de proxectos 

requiren un desembolso económico importante. Neste senso, o grao de asociacionismo dos 
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comerciantes do Territorio é bastante baixo en tódolos concellos, dado que o 58 % dos 

comerciantes  enquisados non participa en ningunha asociación de comerciantes, o que pode 

repercutir na implantación de novas tecnoloxías nos establecementos. 

 

Obxectivos  

 

O sector comercial é un dos sectores con taxas máis baixas na implantación e utilización de 

novas tecnoloxías. No territorio que abrangue Euroeume a implantación de novas tecnoloxías 

vese moitas veces dificultada polas características eminentemente rurais dos concellos.  

 

Para paliar esta situación, proponse a consecución dos seguintes obxectivos: 

 

� Obxectivo 1.  Coñecer o grao de implantación de novas tecnoloxías no sector en 

función da actividade. 

� Obxectivo 2. Apoiar mediante axudas e financiamento a implantación de novas 

tecnoloxías. 

� Obxectivo 3. Capacitar a xerentes e empregados no sector comercial na 

utilización de novas tecnoloxías.  

� Obxectivo 4. Modernizar o comercio polo miúdo mediante proxectos de 

comercialización on-line. 

� Obxectivo 5 . Utilizar as novas tecnoloxías nas actividades desenvoltas. 

 

Medidas 

 

O conxunto de medidas deseñadas dentro deste plan, están dirixidas a mellorar a capacidade 

competitiva e darlle un valor engadido ao sector para mellorar o servizo ao cliente e optimizar a 

xestión interna.  

 

Neste senso, é preciso non esquecer que o desenvolvemento de diversos proxectos no eido 

das novas tecnoloxías requiren dun importante desembolso económico, polo que na maioría 

dos casos son proxectos que non poden ser abordados polo establecemento de xeito individual 

sendo necesario o fomento do asociacionismo. 
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Medida 1: Diagnose da utilización de novas tecnolox ías no comercio 

 

Esta medida permite coñecer o grado de utilización de novas tecnoloxías no sector en función 

da actividade desenvolta.  

 

� Medida 1.1 Observatorio que mida a implantación de novas tecnoloxías nos 

establecementos do territorio  

 

A creación dun observatorio e a realización dunha diagnose que analice a implantación 

tecnolóxica nos establecementos comerciais así como a identificación das posibles barreiras 

para a súa implantación, permitirá acadar o Obxectivo 1 . 

 

Medida 2: Implantación de novas tecnoloxías no punt o de venda 

 

A través desta medida preténdese acadar a innovación tecnolóxica tanto dos establecementos 

comerciais coma do persoal do comercio retalleiro do territorio de Euroeume. 

 

� Medida 2.1 Adquisición de software, hardware e dese nvolvemento de webs  

 

Neste senso, esta medida consiste no deseño dun programa de apoio para a adquisición de 

elementos relacionados coa implantación de novas tecnoloxías no comercio (software, 

hardware e desenvolvemento de webs). 

 

� Medida 2.2 Formación de xerentes e empregados  

 

A formación en novas tecnoloxías forma parte do proceso de modernización e 

profesionalización de empresarios e traballadores co fin de acadar o Obxectivo 3. 

 

Medida 3: Propostas asociativas para o desenvolveme nto de Tic´s no 

comercio 

  

Esta medida pretende facer accesible para o comercio proxectos tecnolóxicos de certo peso, 

que son dificilmente asumibles de xeito individual, a través da coordinación entre as 

asociacións de comercio e os comerciantes.  

 

� Medida 3.1 Creación de centros comerciais virtuais  
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Trátase da creación de centros comerciais virtuais mediante a asociación entre comerciantes 

que lles permita soportar os custos do seu mantemento e aumentar os servizos prestados por 

eles co fin de acadar o Obxectivo 4 . 

 

� Medida 3.2 Coordinación de servizos ao comercio  

 

Esta medida consiste en coordinar a oferta de servizos prestados aos comerciantes mediante 

unha web na que estén integradas todas as entidades que actúan sobre o sector. O deseño e 

posta en marcha desta medida pretende acadar o Obxectivo 5 . 

 

 

Identificar a situación do comercio do territorio
respecto ás novas tecnoloxías

Observatorio que mida a implantación tecnolóxica
nos establecementos comerciais

Realización dunha diagnose sobre a utilización de
novas tecnoloxías no sector en función da actividade
desenvolta

Coñecer o grado de implantación de novas tecnoloxías
no sector e en función da actividadeOBXECTIVOS

MEDIDA 1: Diagnose da utilización de novas tecnolox áis no comercio

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN

Baixo grao de implantación de novas tecnoloxías nos
establecementos comerciais do territorio e de
formación neste ámbito (só está xeralizado o uso do
teléfono e a caixa rexistradora) (o 44,6 % dos
establecementos non teñen ningunha actividade
informatizada) (só o 13,9 % dos comerciantes asistiu a
cursos relacionados coa informática e o 2,7
relacionados con Internet)
Adquisición de software, hardware e
desenvolvemento de webs
Deseño dun programa de apoio para a adquisición de
elementos relacionados coa implantación das novas
tecnoloxías no comercio

Apoiar mediante subvención e financiamento a
implantación de novas tecnoloxías

Formación do persoal contratado

Formar nos aspectos das novas tecnoloxias aos
empresarios e traballadores do sector en relación
directa coa actividade do establecemento

Capacitar aos ocupados no sector comercial na
utilización de novas tecnoloxíasOBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 2.2

MEDIDA 2: Implantación de novas tecnoloxía no punto  de venda

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN
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Propostas asociativas para o desenvolvemento das
TIC´s no comercio  
Creación de centros comerciais virtuais
Creación de Centros Comerciais Vituais mediante a
asociación entre comerciantes en función da
actividade que desenvolvan que lles permita soportar
os coste do seu mantemento e aumentar os servizos
prestados mediante eles.

Modernización do comercio retallista mediante a
execución de proxectos de comercialización on-line.

Coordinación de servizos ao comercio

Coordinar a oferta de servizos prestados aos
comerciantes en función da actividade que estén a
desenvolver mediante unha web na que estean
integradas tódalas entidades que están a actuar sobre
o sector

Utilizar as novas tecnoloxías nas actividades
desenvoltas cara o propio sector e en función das
diferentes actividades dentro do sector

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 3.2

MEDIDA 3: Propostas asociativas para o desenvolveme nto das TIC´S no comercio

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN
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Plan de asesoramento asociativo 

 

Definición do problema 

 

O asociacionismo constitúe unha estratexia fundamental para a defensa dos intereses do 

sector comercial e o desenvolvemento de estratexias que lles permitan competir con outras 

fórmulas comerciais de maior tamaño.  

 

A unión dos comerciantes consegue eliminar debilidades do pequeno comercio e permite 

orientar as demandas conxuntas nun mesmo sentido, xa que os asociados comparten as 

mesmas inquedanzas profesionais e os mesmos intereses. 

 

Cabe destacar o baixo o nivel de asociacionismo dos comerciantes do Territorio en tódolos 

concellos, dado que o 58 % dos comerciantes enquisados non forman parte de ningunha 

asociación de comerciantes, porcentaxe que se eleva ao 62,6 % no que se refire á realización 

de actividades conxuntas con outros comerciantes. Dende o punto de vista da clientela, o 37,3 

% dos clientes enquisados no territorio recomendan aos comerciantes asociarse como forma 

de mellora do sector comercial. 

 

Por outra banda, cabe destacar que os comerciantes enquisados demandan unha mellora dos 

servizos prestados polas tres asociacións de comerciantes existentes no territorio (A Capela, 

Pontedeume e As Pontes), que se identifican con mellores servizos de asesoramento (62,4% 

dos comerciantes enquisados), mellora dos servizos de información (59,8 %) e redefinición das 

accións formativas (30,4 %). 

 

Obxectivos  

 

A situación de partida na que se atopan as redes asociativas do comercio do territorio de 

Euroeume son de gran importancia para o deseño e desenvolvemento de diferentes estratexias 

de actuación conxunta. Por este motivo, é preciso dispor de información veraz e actualizada 

sobre o número de entidades que están a operar nos concellos do territorio, así como, a súa 

importancia e representatividade. Neste caso, existen tres asociacións de comerciantes 

localizadas nos concellos de A Capela, As Pontes e Pontedeume. 
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Deste xeito, resulta preciso para mellorar a estrutura e funcionamento das asociacións de 

comercio do territorio de Euroeume, a elaboración dun Plan de Acción que teña como 

finalidade cumplir os seguintes obxectivos propostos na defensa dos intereses do comercio e 

na prestación de apoio e servizos. 

 

� Obxectivo 1.  Establecer o grao de asociacionismo e a funcionalidade das 

entidades existentes no territorio.  

� Obxectivo 2. Mellorar os servizos prestados polas asociacións aos seus 

asociados.  

� Obxectivo 3. Profesionalizar as asociacións. 

� Obxectivo 4. Coñecer o funcionamento legal dunha asociación. 

� Obxectivo 5 . Analizar o funcionamento e prácticas das diferentes asociacións 

identificando necesidades internas para o fortalecemento das mesmas.  

 

Medidas 

 

Medida 1: Diagnose do asociacionismo  

 

Esta medida pretende coñecer o tecido asociativo comercial do territorio de Euroeume e 

identificar o grao de asociacionismo comercial en cada concello, a través das seguintes 

accións:   

 

� Medida 1.1 Elaboración dun censo de asociacións  

 

A realización dunha diagnose que contemple a análise do tecido asociativo que existe nos 

diferentes concellos, ten como finalidade acadar o Obxectivo 1 . Neste senso, a través da 

elaboración da diagnose, identificáronse tres asociacións comerciais que operan no territorio, 

situadas nos concellos de A Capela, As Pontes e Pontedeume. 

 

� Medida 1.2 Enquisa de satisfacción dos asociados na s asociacións de cada 

concello do territorio  

 

Co fin de mellorar os servizos prestados polas asociacións (Obxectivo 2 ), proponse a 

elaboración dunha enquisa de satisfacción dos asociados para avaliar as accións levadas a 

cabo por cada unha das asociacións presentes no territorio. 
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Medida 2: Formación de directivos 

 

� Medida 2.1 Profesionalización das asociacións  

 

Trátase de profesionalizar as asociacións de comerciantes, mediante a realización de 

seminarios de formación para directivos e xerentes de asociacións, co fin de acadar o 

Obxectivo 3 .  

 

 

Medida 3: Plans de acción para as asociacións comer ciais  

 

 

� Medida 3.1 Asesoramento legal e Medida 3.2 Asesoram ento nas ferramentas 

e mecanismos precisos para o desenvolvemento dunha asociación  

 

O conxunto de accións deseñadas dentro destas medidas, tratan de facilitar ás asociacións as 

ferramentas e mecanismos necesarios para fomentar a participación así como proporcionarlles 

información, formación e orientación que facilite a xestión das mesmas. A posta en marcha 

destas accións, teñen como finalidade a consecución do Obxectivo 4 e 5 . 

 

� Medida 3.3 Planificación, formulación de obxectivos  e definición de 

estratexias para as asociacións  

 

Esta medida pretende afianzar o asociacionismo comercial existente nos concellos do territorio 

e incrementar o grado de participación das empresas asociadas así como  mellorar a imaxe e 

comunicación das asociacións no seu entorno social mediante a planificación, formulación de 

obxectivos e definición de estratexias dunha asociación. A través do desenvolvemento desta 

acción preténdese acadar o Obxectivo 6 . 
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Descoñecemento do tecido asociativo do territorio

Elaboración dun censo de Asociacións xeral para
todo o territorio do Euroume e para cada un dos
concellos
Análise do tecido asociativo que existe nos diferentes
concellos 

Establecer o grado de asociacionismo que existe no
sector comercial da zona do Euroeume e as funcións
levadas a cabo polas asociacións existentes en cada
concello

Enquisa de satisfación dos asociados nas
asociacións comerciais de cada concello do
territorio do Euroeume

Establecer o grado de asociacionismo que existe no
sector comercial no territorio e a satisfación dos
asociados coas actuacións da asociación a que
pertencen en función da actividade que desenvolven

Mellorar o servizo que ofrecen as asociacións de
comerciantes aos seus sociosOBXECTIVOS

OBXECTIVOS

MEDIDA 1.2

MEDIDA 1: Diagnose de asociacionismo no comercio re talleiro dos concellos do Euroeume

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 1.1

DESCRICIÓN

Falta de inicitaiva asociativa por parte dos
comerciantes da zona, así como e a formación
axeitada para levar a cabo eficazmente unha
Asociación (o 58 % non está asociado, o 62,6 % no
participa en actividades conxuntas) 
Profesionalización das asociacións

Seminarios de formación de curta duración de 40
horas  para directivos sobre a xestión de asociacións

Acadar un funcionamento profesional das asociacións
OBXECTIVOS

MEDIDA 2: Formación de directivos

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 2.1

DESCRICIÓN
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Falta de ferramentas por parte das asociacións. Falta
de iniciativa asociativa así como de participación en
actividades conxuntas(o 58 % non está asociado, o
62,6 % no participa en actividades conxuntas) (as
principais demandas cara as asociacións son:
asesoramento -62,4 %-, información 59,8 % e
actividades formativas 30,4 %)

Asesoramento legal

Funcionamento legal dunha asociación

Coñecer como o funcionamento legal dunha
asociación

Asesoramento nas ferramentas e mecanismos
necesarios para o desenvolvemento dunha
asociación
Facilitar aos/as participantes ferramentas básicas de
análise e autodiagnóstico

Análise do funcionamento e prácticas da asociación
identificando necesidades internas para o
fortalecemento da asociación

Planificación, formulación de obxectivos e
definición de estratexias dunha asociación

Funcionamento dunha asociación: réxime as que se
someten, réxime interno dunha asociación, réxime de
actividades, obrigas documentais e contables,
responsabilidades, modificación dos estatutos,
disolución,etc

Análise do funcionamento e servizos prestados dunha
asociación

MEDIDA 3: Plans de acción para Asociacións de Comer cio

DESCRICIÓN

PROBLEMA DETECTADO

MEDIDA 3.1

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

MEDIDA 3.2

OBXECTIVOS

MEDIDA 3.3
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Ficha Técnica do traballo de campo 

 

ENQUISA A COMERCIANTES DO TERRITORIO DE EUROEUME 

 

Tamaño da poboación obxecto de análise : 330 total de comercios 

Tamaño da mostra:  433 enquisas 

Hipótese de traballo : p=q= 50 

Nivel de confianza:  95,5 % 

Erro de mostraxe datos globais:  3,93 % 

Erro de mostraxe datos por Concellos:  10 % 

Tipo de mostraxe utilizada:  “random route” (rotas ou itinerarios aleatorios) por conglomerados 

(Concellos) e estratificado proporcional por epígrafes do IAE. 

 

ENQUISA A POBOACIÓN DO TERRITORIO DE EUROEUME 

 

Tamaño da poboación obxecto de análise:  35.162 habitantes. 

Tamaño da mostra:  862 enquisas 

Hipótese de traballo:  p=q= 50 

Nivel de confianza:  95,5 % 

Erro de mostraxe datos globais:  3,36 % 

Erro de mostraxe datos por Concellos:  9,23 % 

Tipo de mostraxe utilizada:  “random route” (rotas ou itinerarios aleatorios) por conglomerados 

(Concellos). 

 

 

 
 


