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BLOQUE A:
Introdución, obxectivos, metodoloxía e fases
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1.- Introdución
O Concello de Ponteareas desenvolveu baixo o nome “Pontareas Hábitat Saudable” a súa Estratexia
de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado, que foi beneficiaria de Fondos FEDER.
No marco deste programa o Concello adquiriu as dúas plantas superiores do edificio que na
actualidade alberga as dependencias da Seguridade Social, antigo centro de saúde, coa previsión de
crear un centro de dinamización empresarial e de impulso do emprendemento. A visión do Concello é
fortalecer o tecido socio-económico e impulsar a posta en marcha de novas iniciativas empresariais
que xeren dinamismo, emprego e riqueza na poboación, mediante a creación e posta en marcha
deste centro.
No presente estudo abórdase unha diagnose para identificar a situación de partida da que será a
área de influencia do centro, así como a identificación das principais barreiras, necesidades, e
oportunidades presentes, co fin de construír, sobre esa diagnose, unha proposta concreta para a
posta en macha do centro baseada na realidade da zona. O obxectivo final do presente estudo é
identificar as principais liñas de acción necesarias para a consecución dos obxectivos plantexados,
optimizando os esforzos e orientándoos a maximizar as probabilidades de éxito da iniciativa.
2.- Obxectivos
2.1.-Obxectivo xeral

De xeito resumido pódese establecer como obxectivo principal da posta en marcha dun centro de
estas carácterísticas o fortalecemento do tecido socio-económico e o impulso da posta en marcha
de novas iniciativas empresariais que xeren dinamismo económico, emprego e riqueza na poboación
de Ponteareas, a través dunha actividade estable e planificada. O centro será por tanto o espazo
físico e as instalacións que albergarán, centralizarán e facilitarán as accións necesarias para a
consecución deste obxectivo, xerando un espazo de referencia para a poboación, moderno, aberto e
ben planificado.
2.2.- Obxectivos do estudo

O edificio que albergará o centro é un edifcio histórico que data de 1950. As plantas adquiridas para
a posta en marcha do centro presentan un estado de deterioro que fai necesario a consecución de
obras para a súa rehabilitación, así como para a adecuación da distribución dos espacios á
actividade que se levará a cabo no centro.
Con este plantexamento desenvólvese este estudo con dous obxectivos concretos:
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- Definir o modelo de funcionamento do futuro centro e da súa actividade, baseando as accións
propostas nunha diagnose previa que identifique as necesidades, barreiras, oportunidades e
condicións de partida, co fin de optimizar as acións que se desenvolvan para a consecución real
dos obxectivos.

- Definir, en base a actividade futura que albergará o centro, a mellor distribución e plan de usos dos
espazos, co fin de adecuar a intervención de rehabilitación do edificio as necesidades futuras.
3.- Metodoloxía e fontes utilizadas. Fases do estudo
Para a elaboración do presente estudo definíronse unha serie de fases e metodoloxías necesarias
para a elaboración da diagnose e desenvolvemento do plan de acción:

-

Primeira fase: Análise e estudio socio-económico de Ponteareas
Segunda fase: Proceso participativo con grupos e perfís de interese
Terceira fase: Estudo de casos de éxito e iniciativas similares
Cuarta fase: Conclusións e Redacción Técnica da Proposta

A continuación descríbese o traballo desenvolvido en cada unha das fases e a metodoloxía
empleada.
3.1.-Primeira fase: análise e estudo socio-económico de Ponteareas

Na primeira fase levouse a cabo unha análise e estudio socio-económico de Ponteareas, aplicando
unha metodoloxía baseada na revisión bibliográfica e documental, así como na recopilación e
interpretación de datos estatísticos recentes.
Utilizáronse como fontes de referencia estudos socioeconómicos previos, como o “Estudo de
caracterización socioeconómica de las antenas de la cámara de Vigo” (Cámara de Comercio de Vigo
e Concello de Ponteareas, Ano 2011), o “Plan básico de dinamización comercial de
Ponteareas” (NORTEC e Concello de Ponteareas, Ano 2016), a “Estratexia de Desenvolvemento
Urbano Sostible e Integrado” (Concello de Ponteareas, Ano 2016), a Estratexia de Desenvolvemento
Local do GDR 13 Condado Paradanta (GDR13, Ano 2016) e datos do Instituto Nacional de
Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE).
Con toda a información obtida e analizada redáctase unha análise e diagnose considerando diversos
indicadores socioeconómicos como territorio, poboación, nivel educativo, actividades económicas
principais e ocupación, etc. O estudo de diagnose resultante desenvólvese no Bloque B deste
documento.
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3.2.- Segunda fase: Proceso participativo con grupos e perfís de interese

As metodoloxías baseadas na participación cidadá son unha poderosa ferramenta de obteción de
información valiosa. A través de procesos participativos de distinta índole é posible acadar
información que dificilmente pode obterse doutras fontes. Ademáis supón un instrumento moi útil que
permite implicar á poboación na elaboración deste tipo de estudos, facendo que sintan que a súa
opinión e visión son tidas en conta.
No relativo ao estudo que nos ocupa, identíficaronse unha serie de grupos de interese e de perfís
individuais aos que se lles convidou a participar no proceso.
O proceso participativo neste estudo artellouse a través de dúas metodoloxías ben distintas:

- Sesións participativas grupais, cos grupos de interese identificados.
- Entrevistas individuais cos perfís de interese identificados.
3.2.1.- Sesións participativas grupais
Os grupos de interese identificados foron:

- Grupo 1: Persoas emprendedoras:
Considerouse importante contactar con persoas que no pasado recente percorreran o camiño do
emprendemento. Coa súa participación buscábase coñecer a súa experiencia vivida, así como
identificar as principais dificultades e barreiras atopadas polo camiño.

- Grupo 2: Comercio e hostalería:
Dada a importancia cuantitativa que o sector do comercio e a hostalería ten en Ponteareas, sendo un
dos sectores económicos máis desenvolvidos no municipio, considerouse de interese recoller a súa
experiencia e percepción en relación á creación e consolidación de empresas en Ponteareas.
Con estes grupos de interese optouse por unha modalidade de participación grupal. Deste xeito,
convocouse coa axuda do Concello de Ponteareas a un grupo de persoas representativas de cada
un dos grupos en sendas sesións participativas grupais. As sesións foron dirixidas por unha persoa
especialista en procesos participativos, con formación superior universitaria en psicoloxía e socioloxía.
As sesións participativas grupais tiveron lugar no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas o 4 de
novembro de 2019. A sesión participativa co grupo de persoas emprendedoras tivo lugar ás 19:00 h.
e a do grupo de comercio e hostalería ás 20:30 h., cunha duración media duns 90 min cada unha.
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Nas sesións promoveuse que as persoas participantes compartisen con nós á súa experiencia
persoal e visión en cuestións como as oportunidades e potencialidades do territorio, servizos de
utilidade para persoas que queren emprender, barreiras, necesidades…
Con carácter previo á celebración das sesións desenvolveuse un cuestionario a modo de guía que
axudara na moderación da sesión e sistematizara a recolla de información, asegurándonos deste
xeito que ningún dos temas de interese quedara sen tratar. O cuestionario utilizado foi o seguinte:

“
Cuestionario guía para a participación presencial con grupos de interese.

- Pensa que existe cultura de emprendemento na localidade?
- Pensa que o autoemprego está completamente desenvolvido na localidade?
- Cales pensa que son os sectores de actividade con máis potencial na localidade
- Cales pensa que son os principais problemas aos que se enfrontan as persoas
emprendedoras en Ponteareas?

- Que necesidades pensa que teñen as persoas que queren emprender un
negocio?

- Que servizos pensa que poderían impulsar a actividade emprendedora en
Ponteareas?

- Pensa que o traballo en rede favorece o desenvolvemento das iniciativas
empresariais?

- Pensa que as empresas de Ponteareas cooperan entre si para o desenvolvemento
da súa actividade? (networking, marketing de referencia, relacións profesionais,
formación, visibilidade…)

- En caso positivo; que espazos utilizan para esa cooperación?
- Pensa que un programa de formación específico en emprendemento impulsaría a
creación de novas empresas?

- Pensa que un programa de mentorización, titorización e acompañamento
impulsaría a creación de novas empresas?

A composición dos grupos de interese cos que se traballou foi a seguinte:
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- Composición do grupo 1: Persoas emprendedoras:
As persoas convidadas que aceptaron participar formando parte deste grupo de interese foron as
persoas representantes das seguintes empresas:
- Cerveza Curuxa (sector bebidas)
- Don Disfraz (sector téxtil)
- Fergo (sector reparación maquinaria hostalaría)
- AXA / Aloxamento turístico (sectores seguros / turismo)
- UXME Nature (reciclaxe aceites)
- Bacallao Outón (sector alimentación)
- Tesis Galicia (sector produtos químicos)
- S10 (sector informática)
- Xirela (sector forestal)
- Madeiras Hnos. Castro (sector forestal)
- Sound House (sector servizos audiovisual)
- Mi Casa (sector comercio fogar)

- Composición do grupo 2: Comercio e hostalería:
As persoas convidadas que aceptaron participar formando parte deste grupo de interese foron as
persoas representantes das seguintes empresas:
- Zapatería Clos (sector comercio)
- Comercial Roi (sector comercio - mobles)
- Rocódromo (sector ocio - turismo)
- A Casa da Triga (sector hostalería)
- Casa Farrapeira (sector hostalería)
- Ecocelta (sector servicios - xestión residuos)

As sesións participativas desenvolvéronse con un clima de traballo excelente entre as persoas
participantes, que achegaron e compartiron a súa experiencia, opinións, visións e suxestións no
proceso. A información e conclusións obtidas recóllense no bloque B deste documento.
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3.2.2.- Sesións participativas individuais - entrevistas
Tal e como se expón con anterioridade, de xeito adicional aos grupos de interese identificáronse
certos perfís individuais ou entidades de interese debido á súa relación ou papel no ámbito da
economía local. Os perfís ou entidades de interese identificadas foron:

- Asociación de empresarios
- Asociación Banastra
- Asociación de Comerciantes
- Asociación Agarimo
- Grupo de networking BNI “AvanzaMos”
- Orientadora laboral municipal
- AEDL municipal
- Oficina Smart PEME Ponteareas
- Oficina Agraria Comarcal de Ponteareas- Medio Rural - Xunta de Galicia
- Centro Integrado de Formación Profesional CIFP A Granxa - Ponteareas
A totalidade destas entidades foron contactadas e concertouse unha entrevista individualizada cunha
persoa responsable de cada entidade ou servizo. A metodoloxía que se seguiu nas entrevistas
adaptouse a cada caso, tratando de afrontar as mesmas cun plantexamento de escoita activa,
promovendo nas distintas persoas entrevistadas un clima de confianza que facilitara o intercambio de
información e experiencias. Utilizouse como guía nas entrevistas o cuestionario desenvolvido para as
sesións grupais (aptdo. 3.2.1) e unha enquisa específica.
Os resultados obtidos nesta fase de participación foron moi satisfactorios e de gran valor, e se
resumen no bloque B do documento.
3.3.- Terceira fase: Análise de casos de éxito e fracaso promovidos con anterioridade noutros
lugares de Galicia e do Estado

Unha das consecuencias que a crise económica do último decenio tivo no sector económico foi o
impulso do emprendemento por parte das administracións como unha posible estratexia de
mitigación da desaceleración económica. Tanto é así que en determinados momentos se presentou o
emprendemento como un sustitutivo á contratación por conta allea. Dende moitos ámbitos do
coñecemento económico e empresarial púxose en cuestión se a estratexia de fomentar a aparición
de persoas traballando por conta propia como autónomos era en realidade unha boa estratexia de
desenvolvemento económico para o futuro. En calquera caso, esta realidade fixo que nos últimos 15
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anos distintas institucións públicas e privadas puxeran en marcha centros de distinta índole para o
impulso e o fomento da creación de novas empresas, con unha gran diversidade e tipoloxía e con
moi diferente resultado en cada caso.
Estudar estes casos levados a cabo en diferentes lugares de Galicia e do Estado achega unha
información de gran valor, que se desprende da análise do modelo empregado en cada caso, dos
acertos e erros cometidos no proceso e do éxito ou fracaso acadado.
Neste marco emprendeuse unha búsqueda de centros de impulso ao emprendemento e á creación
de empresas no ámbito galego e estatal, poñendo o foco en aquelas que son referentes polo seu
grao de implantación ou éxito, así como aquelas experiencias que, polas súas dimensións, ou polo
tamaño da poboación da súa área de influencia, poderían ser comparables a Ponteareas.
Os casos analizados para a realización deste estudo foron os seguintes:
3.3.1.- Casos de estudo na Comunidade Autónoma de Galicia
Centro

Entidade promotora

Localización

Ligazón

Centro de Negocios Porto do
Molle

Consorcio Zona Franca
de Vigo

Polígono Porto do
Molle. Nigrán
(Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-portodo-molle.html

Centro de Iniciativas Empresariais
“A Granxa”

Consorcio Zona Franca
de Vigo

Polígono da Granxa.
Porriño (Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-ciegranxa.html

Casa do Reloxo

Consorcio Zona Franca
de Vigo e Concello de
Baiona

Casa do Reloxo.
Baiona (Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-casadel-reloj.html

Vivero CIFP A Granxa

Xunta de Galicia

CIFP A Granxa
(Ponteareas)

https://
www.edu.xunta.gal/
centros/cifpgranxa/
node/979

Accede Papagaio

Concello da Coruña

Boulevar do Papagaio
(A Coruña)

https://www.coruna.gal/
papagaio/es?
argIdioma=es

Centro Municipal de Empresas
“Iglesario de A Grela”

Concello da Coruña

Polígono industrial de A https://www.coruna.gal/
Grela. A Coruña
empleo/es/detalle/
centro-municipal-deempresas-iglesario-dea-grela/contenido/
1353982352906?
argIdioma=es

Vivero Gaiás Centro de
Emprendemento

Gaiás Cidade da Cultura.
Xunta de Galicia

Cidade da Cultura.
Santiago de
Compostela

https://
www.cidadedacultura.g
al/es/vivero-gaias
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3.3.2.- Casos de estudo no resto do estado
Centro

Entidade promotora

Localización

Ligazón

Zona Líquida: Espai de treball i
focus d’innovació

Ajuntament Riba-roja
d’Ebre e Cowocat Rural

Polígono 1 d’Octubre.
Riba-roja d’Ebre
(Tarragona)

http://zonaliquida.cat

La Nou Coworking

Ajuntament Artesa de
Segre e Cowocat Rural

Artesa de Segre
(Lérida)

http://
www.lanoucoworking.c
at

CoEbreLAB

Ajuntament Móra d'Ebre
e Cowocat Rural

Móra d’Ebre
(Tarragona)

http://
coebrelab.riberaebre.or
g/

Lo Niu d'idees

Ajuntament La Pobla de
Segur e Cowocat Rural

La Pobla de Segur
(Lérida)

www.lapobladesegur.ca
t

Design Kabi

Diputación Foral de
Bizkaia

Bilbao

https://
beaz.bizkaia.eus/
index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=49&Itemi
d=230&lang=es-es

CEMEI Centro Municipal de
Empresas Innovadoras

Ayuntamiento de
Donostia - San Sebastián

Donostia - San
Sebastián

http://
www.fomentosansebast
ian.eus/es/centros/
cemei

Centro de Empresas del Casco
Medieval

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz

Vitoria - Gasteiz

https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/
contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u29752
2bd_13990cc071d__7ﬀ
b

Barcelona Activa

Ajuntament de Barcelona

Barcelona

https://
www.barcelonactiva.cat

Cabe destacar que son moitos os centros de impulso á creación de empresas e ao emprendemento
promovidos por institucións públicas no panorama estatal. Esta é unha pequena mostra deles, que
se seleccionou por criterio do equipo técnico que desenvolve o estudo, polas súas características e
modelo de funcionamento.
No caso das iniciativas analizadas da Comunidade Autónoma de Galicia, foron visitadas todas elas
de xeito presencial, agás a ubicada na Cidade da Cultura que non deu cita no tempo no que se
desenvolveu este estudo.
Da análise destes casos, das visitas aos propios centros galegos e das entrevistas coas persoas
responsables nos mesmos obtivéronse informacións de gran valor relacionadas fundamentalmente
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coa demanda de servizos, as necesidades e distribución de espazos, así como a programación de
actividades e exemplos de iniciativas de éxito e fracaso no funcionamento das mesmas.
A información acadada nesta fase do estudo recóllese no Bloque B deste documento.

3.4.- Carta fase: Conclusións e Redacción Técnica da Proposta

Os datos e as conclusións acadadas no desenvolvemento das fases anteriores sirven de base lóxica
para a redacción técnica definitiva da proposta para a posta en marcha do centro de iniciativas
empresariais de Ponteareas, que inclúe dun xeito integrado un modelo de uso e actividades para o
novo centro, tanto en materia de obxectivos, funcións, áreas de actividade, planificación,
programación anual e medios necesarios, como a planificación de uso do espazo, planificación en
materia de comunicación e operativa do centro. A proposta técnica recóllese no bloque C deste
documento.
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BLOQUE B:
Diagnose socio-económica e do estado do emprendemento e
a creación de empresas en Ponteareas

!11

4.- Diagnose demográfica e socio-económica do ámbito de actuación
4.1.- Análise dos principais indicadores do territorio e poboación. Caracterización do espazo

Ponteareas está situada no suroeste de Galicia, comarca do Condado, provincia de Pontevedra e ten
unha superficie de 125,6 km².
Linda ao Norte con Pazos de Borbén, Mondariz Balneario e Mondariz; ao noroeste con Mos; ao
oeste con Porriño; ao suroeste con Salceda de Caselas; ao sur con Salvaterra do Miño e ao sureste
con As Neves.
É o Concello con maior superficie e poboación da comarca e concentra a maioría dos servizos, polo
que unha gran parte da poboación das zonas limítrofes se despraza a Ponteareas para a adquisición
de bens ou servizos, así como para a realización de trámites administrativos.
Conta con 24 parroquias e 224 entidades de poboación, sendo a Vila de Ponteareas (San Miguel),
capital municipal, a máis poboada e a que concentra a maioría dos servizos municipais e da
actividade comercial do Concello.
A maioría da poboación esta asentada na contorna das principais vías de comunicación e a maior
concentración de edificacións atópase na contorna da estrada N-120.
As principais canles fluviais que atravesan o municipio son o río Tea e o río Uma.

Imaxe 1: Ubicación do municipio na provincia de Pontevedra

Imaxe 2: Parroquias do municipio de Ponteareas

4.1.1.- Sistemas de comunicación
As principais vías de comunicación son a A-52, N-120, PO-403, PO-254, PO-253.
A Deputación provincial é titular do 35 % da rede viaria, o 23 % é de titularidade da administración
local, o 21% é de titularidade da Comunidade Autónoma e o 21 % restante do Estado.
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Segundo o reflectido na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Ponteareas
(EDUSI Habitat Ponteareas, 2016), existe unha escasa oferta de transporte en autobús metropolitano
e comarcal, cunha baixa frecuencia en horas de chegada e saída. A flota de taxis está composta por
32 licenzas, un número que case triplica o establecido pola Lei 5/2018, de 19 de abril, do taxi, que
establece para unha poboación como a de Ponteareas un límite máximo dun taxi por cada 2.000
habitantes.

Imaxe 3: Plano da rede viaria e fluvial de Ponteareas

4.1.2.- Usos do solo
Na imaxe 4 móstrase o territorio clasificado por usos do solo (SIOSE, Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España 2014). Máis dun 50% do territorio é actualmente improdutivo, xa que
un 4% é solo espido e un 49,8% é matorral.
Un 27,8% do solo está dedicado a cultivos, un 22% a cultivos forestais de coníferas e frondosas
tanto caducifolias como perennes, e só un 5,8% a cultivos agrícolas como viña, frutais ou pastizais. A
superficie media das parcelas do municipio é de 2.000 m².
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Imaxe 4: Territorio clasificado por usos do solo (SIOSE 2014)
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Cultivos herbaceos; 1,57%
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Matorral; 49,78%

Imaxe 5: Porcentaxes de uso do
solo
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4.1.3.- Poboación
O Concello conta actualmente con 22.854 habitantes e unha densidade de poboación de 185,9 hab/
km².
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Imaxe 6: Táboa de evolución da poboación 2004-2018
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Imaxe 7: Pirámide de boboación

A súa poboación caracterizase por:

- Unha importante porcentaxe de xente nova: un 21,6% da poboación é menor de 20 anos
fronte a media de Galicia que é dun 16%.

- Unha idade media por debaixo da media galega: a idade media en Ponteareas é de 42 anos
fronte aos 47 anos de idade media na comunidade autónoma.
- O índice de envellecemento da poboación e tamén moito menor que na media da comunidade
autónoma: un 80,3% en Ponteareas fronte ao 156% en Galicia.
A pirámide de poboación (Fig.7), aínda que é regresiva, non presenta taxas de xente nova tan baixas
como cabería esperar en comparación coa poboación galega, nin tampouco unhas taxas tan altas de
persoas con idades superiores aos 65 anos.
Estes datos dan unha idea da estrutura de idades de poboación no concello. Pódese afirmar que é,
con carácter xeral, unha poboación que aínda que tende ao envellecemento, non o fai dun xeito tan
acusado como a media da comunidade autónoma.
4.2 Análise dos principais indicadores de desenvolvemento social

4.2.1.- Educación

!15

O nivel de estudos en Ponteareas é, en termos xerais, inferior á media da provincia, presentando só
un 9% de habitantes con estudos de terceiro grado (Diplomatura, Licenciatura, Grado ou
Doutoramento) fronte ao 15% de media na comunidade.
O contrario acontece coas taxas de analfabetismo ou porcentaxe de persoas sen estudos de ningún
tipo, que son menores que a media autonómica, o que se pode explicar, entre outros factores, pola
menor proporción de persoas maiores de 65 anos, tramo de idade onde se atopan as porcentaxes
máis altas desta taxa.

NIVEL DE ESTUDOS (2011)
terceiro grado
9%

analfabetos ou sen estudos
10%

menores 16 anos
18%

segundo grado
50%

primeiro grado
13%

Imaxe 8: Gráfica do nivel de estudos en Ponteareas segundo os datos do 2011 (INE)

4.2.2.- Formación
Existen no Concello un total de 16 centros de formación, repartidos nas seguintes categorías:

-

Centros de educación infantil e primaria: 5
Institutos de Educación Secundaria e Bacharelato: 3
Centros Privados ou Concertados: 2
Centros de Formación Profesional: 1
Colexios Rurais Agrupados: 1
Escola de Música: 1
Escolas de Música Privadas: 2
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No referente á formación por ámbitos de coñecemento, segundo datos do INE do ano 2001, das
persoas que tiñan algún tipo de estudos, un 26% eran estudos de ciencias sociais, un 21% de
formación técnica e industrial, un 12% de saúde e servizos sociais e outro 12% no ámbito do
maxisterio e a educación infantil. O resto de ámbitos aparecen moi pouco representados: artes e
humanidades: 6%, ciencias: 5%, dereito: 4%, informática: 3%, enxeñarías: 3%, agricultura, gandería
e pesca: 2%, arquitectura e construción: 1% e outros ámbitos: 5%.
4.2.3.- Programas de formación
En Ponteareas, ao igual que noutros municipios galegos, nos últimos anos veñen desenvolvéndose
varios programas de accións formativas promovidos por institucións públicas en ámbitos temáticos
moi diversos. A maioría ou a totalidade destas accións formativas están orientadas a dotar ás
persoas participantes de recursos, habilidades ou coñecementos que faciliten a súa inserción laboral
mediante a procura de emprego por conta allea. As accións orientadas a incentivar a creación
sostible de novas iniciativas empresariais son limitadas e, en moitos casos, a súa incidencia real na
creación de empresas é moi cuestionable.
Algúns programas de formación salientables en Ponteareas son:

- Cursos AFD: programa formativo financiado pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria. Accións formativas dirixidas a persoas desempregadas.

- Obradoiros de emprego: programa formativo financiado pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria.

- Labora 2020: programa da Deputación de Pontevedra que impulsa a posta en marcha de
itinerarios integrados e persoalizados para a mellora da formación e empregabilidade das
persoas desempregadas.

- SmartPeme: rede de oficinas dependentes da Deputación de Pontevedra dende as que se
ofertan talleres formativos en materias específicas de mellora tecnolóxica e dixitalización das
empresas.

- Accións formativas promovidas polo Concello de Ponteareas, nomeadamente desde os
servizos municipais de emprego e desde a Aula CeMit, en direrentes ámbitos de
coñecemento como a xestión de ingredientes alérxenos para hostalería, obtención da
titulación de carretilleiro, procura de emprego a través de internet, etc.

- Programas formativos promovidos polo Grupo de Desenvolvemento Rural CondadoParadanta, como o Programa de formación en marketing dixital, curso de innovación para
persoas emprendedoras, programa de capacitación profesional para o emprendemento, etc.
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4.3 Análise dos principais indicadores de desenvolvemento económico e actividade empresarial

4.3.1.- Ocupación
O Concello conta cun total de 15.722 persoas pertencentes a poboación activa. Destas, 8641 están
afiliadas a Seguridade Social en alta laboral, o que supón un 54,96% da poboación activa e un
37,8% da poboación total.
A distribución das persoa afiliadas á Seguridade Social por sectores é a seguinte:
Servizos

68,30 %

Industria

20,10 %

Construción

9,40 %

Agricultura

1,60 %

Pesca

0,10 %

Existen un total de 1.703 persoas afiliadas á Seguridade Social como autónomos, o 19,7% da
poboación activa, e as restantes 6.938 persoas atópanse de alta no réxime xeral ou noutros réximes
especiais (80,3%).
O número total de persoas paradas é de 1.984, sendo o sector servizos o que conta cun maior
número de persoas desempregadas (1.338), seguido da industria (232), persoas sen emprego
anterior (182), construción (145) e agricultura e pesca (87).
A taxa de paro sitúase actualmente nun 18,7%, 7 puntos por riba da media galega (11,5%) e 5,5
puntos máis que a media da provincia (13,2%).
4.3.2.- Mobilidade laboral
Segundo datos do ano 2001 do Instituto Galego de Estatística (os máis recentes dispoñibles desta
materia) das persoas activas residentes no municipio un 60,9% traballaban no propio concello,
mentres que un 39,1% o facían fóra de Ponteareas.
Na media galega existe unha porcentaxe superior de persoas que traballan no concello no que
residen (69,64%) ao contrario do que acontece na comarca do Condado, na que a porcentaxe de
persoas que traballan no municipio no que residen é menor que en Ponteareas (54,8%).
4.3.3.- Actividade económica
O número de empresas con sede en Ponteareas experimentou un incremento nos últimos anos,
pasando de 1.795 no ano 2014 a 1.892 no ano 2017.
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Imaxe 9: Táboa da evolución do número de empresas en Ponteareas entre 2010 e 2017

Aínda que o número de empresas foi en aumento, as empresas que se crearon foron nun 84,5%
empresas con entre cero e dous empregados e o 18,5% empresas con entre tres e cinco
empregados. Entre os anos 2014 o 2017 crearonse 97 empresas e 82 desas empresas só dan
traballo a entre cero e dúas persoas. Estes datos amosan que aínda que existe unha tendencia
positiva na creación de empresas, estas son de pequeno tamaño e non son quen de consolidarse e
xerar postos de traballo.
4.3.4.- Sectores económicos
Do total das 1.892 empresas con sede en Ponteareas no ano 2017, a maior cantidade delas (1.357)
están dedicadas ao sector servicios, o que supón un 71,7% do total. A continuación séguelle o
sector da construción con 315 empresas (16,65%) a industria con 141 empresas (7,45%) e, por
último, a agricultura e pesca con 79 empresas (4,17%).
O sector servizos é o que está máis desenvolvido e conta, segundo a Estratexia de Desenvolvemento
Urbano Sostible e Integrado - EDUSI Habitat Ponteareas (2016), con 607 locais comerciais activos,
que se concentran arredor do comercio (167 locais), hostaleria (113 locais), servizos persoais (80
locais) e oficinas (74 locais), a gran distancia dos de equipamentos, alimentación e novas tecnoloxías
(sobre 30 locais).
O sector de agricultura e pesca é o menos desenvolvido. A actividade agrícola e forestal, aínda que
moi presente no concello, non constitúe unha actividade principal para a poboación senón un
complemento á renda familiar.
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A pesar da alta porcentaxe de terra que podería dedicarse a actividades agrícolas e forestais, o
sector primario aporta menos do 3% á economía local.
Dadas as súas características climáticas (con temperaturas suaves en inverno e cálidas no verán e
precipitacións abundantes e distribuídas homoxeneamente ao longo do ano) e territoriais (cunha
altitude media de preto de 200 metros sobre o nivel do mar e pendentes suaves, a maior parte do
municipio ten pendentes de entre o 0% e o 20%), Ponteareas presenta unhas boas condicións para
o desenvolvemento das actividades agricolas e forestais. Ademáis, o territorio conta cunha gran
porcentaxe de terra desocupada.
Existen un total de 365 explotacións agrícolas que contan cunha superficie total de 2.136 ha,
distribuídas entre terras labradas (449 ha), terras para pastos permanentes (335), especies arbóreas e
forestais (992) e outras terras (360).
As explotacións de gando bovino son un total de 125, con 255 Unidades de Gando Maior.
En canto ás explotacións forestais cabe destacar a presenza de 33 montes clasificados pola
Consellería de Medio Rural, que suman 4.279 ha, o que representa o 34,23% da superficie do
municipio. Estes montes pertencen ás Comunidades de Montes das 24 parroquias do municipio.
Segundo datos do Anuario de Estatística Forestal do ano 2018 os ingresos e os gastos en
investimento medios das Comunidades de Montes da provincia de Pontevedra son de 77.562 euros
anuais en ingresos e de 24.810 euros anuais en investimentos.
4.3.5.- Asociacións ou entidades do ámbito empresarial con presenza en Ponteareas
Existen no concello dúas asociacións de comercio, unha asociación de hostalaría e unha asociación
de vendedores do mercado municipal.
Existe ademais un grupo de empresarios que están organizados de xeito informal, sen persoalidade
xurídica (Plan Básico de dinamización comercial, 2016).
As dúas asociacións de comerciantes operan sobre o mesmo tipo de clientes e realizan uns servizos
e actividades similares:

- BANASTRA Federación do comercio, hostalaría e servizos de Ponteareas: dentro desta
federación están integradas a asociación de hostaleiros, a asociación de comerciantes e a
asociación de vendedores do mercado municipal. Contan cunha persoa empregada que se
encarga das tarefas administrativas da asociación. Teñen presenza e actividade en redes
sociais (Facebook, Instagram) e contan cunha paxina web (https://banastra.es/). Ofertan
diversos servizos ás súas empresas asociadas como participación en campañas de
fidelización, formación, convenios con entidades financieiras, etc.
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- TEA Asociación de Comerciantes. Non contan con persoal propio. Teñen presenza en redes
sociais (Facebook). Realizan cos seus socios diversas accións de promoción como a Feira de
Oportunidades, sorteos e publicidade das súas empresas asociadas en redes sociais.
O tecido asociativo no ámbito empresarial ten presencia no Concello. A pesar deste feito, o impacto
e o alcance das súas accións promocionais é limitado. Existe unha aparente falta de unión e traballo
conxunto entre as asociacións e tampouco entre as empresas asociadas e non asociadas. Non
existe unha imaxe comercial unificada e forte nin unha estratexia de actuación comercial conxunta
(Plan Básico de dinamización comercial, 2016 e análise propio).
Ademais das asociacións de comerciantes citadas, cabe mencionar tamén o grupo BNI PTV AvanzaMos, organización de networking empresarial integrada na franquicia estadounidese BNI na que as
persoas integrantes son persoas autónomas ou persoas xerentes de diversas empresas que se
reúnen co obxectivo de axudarse mutuamente para facer crecer os seus negocios.
Dos 21 membros que compoñen dito grupo, oito son empresas ou profesionais con sede en
Ponteareas e dúas máis con sede en concellos da comarca do Condado.
4.4.- Principais conclusións da diagnose demográfica e socio-económica (fase 1)

Da diagnose desenvolvida no apartado 4 deste estudo despréndense unha serie de conclusións de
interese e con relevancia no marco da posta en marcha dun centro municipal de impulso ás iniciativas
empresariais. A continuación recóllense de xeito resumido ás conclusións obtidas polo equipo
técnico.
Conclusión

Descrición

C4.1

Ponteareas conta cunha ubicación estratéxica para o desenvolvemento económico e empresarial,
debido á súa proximidade a Vigo e á fronteira con Portugal, a proximidade a solo industrial e á súa
conectividade pola autoestrada A52. Ademais é o centro socio-económico da comarca.

C4.2

O sector primario, agrícola e forestal está profundamente infradesenvolvido a pesar das condicións
favorables do territorio e á alta dispoñibilidade de terras, o que supón unha oportunidade de
desenvolvemento económico, convertindo o que hoxe é unicamente autoconsumo nunha vía de
actividade económica.

C4.3

Ponteareas conta cunha poboación nova en comparación coa media galega, con idades
potencialmente adecuadas para o impulso dun novo dinamismo económico e empresarial.

C4.4

O nivel de estudos é inferior á media, o que pode reflectir un potencial ámbito de mellora no futuro,
pero tamén pode sinalar unha perda de talento por exportación de persoas con niveis de estudos
superiores a outros concellos galegos. Ábrese a oportunidade de emprender medidas de retención e
re-captación do talento, coa súa inherente oportunidade de crecemento e mellora socio-económica.

C4.5

A tasa de paro en Ponteareas é 7 puntos superior á media autonómica e 5,5 puntos superior á
media provincial, o que evidencia a necesidade de emprender medidas que fomenten a
empregabilidade da poboación, tanto por conta allea como propia.
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Conclusión

Descrición

C4.6

Detéctase unha alta porcentaxe de persoas de Ponteareas que traballan fóra do municipio. Aínda
que os datos son coherentes coa media comarcal, son superiores á media galega. Identifícase esta
realidade como unha evidencia adicional da necesidade de desenvolver iniciativas empresariais que
impulsen a creación do emprego no municipio.

C4.7

Existe un aumento no número de empresas nos últimos anos dos que se teñen datos, o que pode
interpretarse como un empuxe latente de emprendemento.

C4.8

Existe un alto número de empresas, preexistentes e de nova creación, cun tamaño entre 0 e 2
empregados (84,5%). Este dato pode interpretarse como un síntoma das dificultades que se atopan
as empresas para consolidarse e xerar emprego. Identifícase a necesidade de accións que
promovan a consolidación e o fortalecemento das empresas xa creadas.

C4.9

Existe un alto grao de desenvolvemento do sector servizos, que ocupa o 71,7% das empresas de
Ponteareas e conta cun 607 locais comerciais.

C4.10

Identifícase un movemento asociativo empresarial ben desenvolvido pero cunha evidente falta de
cohesión entre asociacións e unha deficiente cooperación, colaboración e impulso de accións
conxuntas entre as empresas. Identifícase a necesidade de accións de impulso da cooperación e o
traballo en rede.

C4.11

Non existen no municipio iniciativas de networking. A única iniciativa que conta con presenza do
municipio é unha iniciativa supracomarcal, privada e cunha participación de empresas de
Ponteareas moi limitada.

5.- Resultados obtidos a través do proceso participativo (fase 2)
Tal e como se describe no apartado 3.2 deste estudo, levouse a cabo un proceso participativo en
dúas modalidades: sesións grupais e entrevistas individuais. A continuación recóllense os resultados
obtidos deste proceso e as principais conclusións.
5.1.- Proceso participativo en sesión grupal coa mesa de persoas emprendedoras

Co fin de reflectir dun xeito o máis obxectivo posible as impresións e opinións das persoas
participantes, durante a celebración das sesións grupais unha persoa do equipo técnico, especialista
en xornalismo e comunicación, tomou notas e rexistrou as achegas das persoas integrantes da mesa
durante a celebración da sesión. A continuación recóllese un resumo das respostas obtidas.
Pregunta 1: Pensa que existe cultura de emprendemento na localidade?
Respostas:

- Non. Non hai axuda por parte do concello para emprender. Hoxe en día as axudas son
determinantes para que poidas consolidar a túa empresa e quen primeiro pode prestar
axuda é o concello, antes de ir á Xunta ou a subvencións nacionais.
- Non. Falta información sobre axudas.
- Non. Falta un parque empresarial.
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- Non. Conseguir licenza no concello é algo heroico e a sensación é que en vez de estar
xerando valor estás xerando problemas.
Pregunta 2: Pensa que o autoemprego está completamente desenvolvido na localidade?
Respostas:

- Non. Falta solo industrial ordenado.
- Non. Os trámites administrativos supoñen unha cuestión técnica insalvable.
- Non. A xente ten moi interiorizada a idea de que se ten que ir fóra a traballar e de que ten
que contratar a xente de fóra.
- Non. Necesítanse axudas para a contratación de empadroados en Ponteareas.
- Non. Falta personal cualificado e con gañas de traballar.

- Non. Fai falla un estudo de necesidades do concello, porque moita xente soamente
emprende en cousas básicas como bares.

- Non. Precísase máis comunicación cos centros educativos para dar resposta ás
necesidades do tecido empresarial do concello, xerando emprego, facilitando as prácticas
en empresas…
Pregunta 3: Cales pensa que son os sectores de actividade con máis potencial na localidade?
Respostas:
- Potenciar actividades naturais aproveitando a contorna. Non hai oferta turística de
hospedaxe aproveitando a natureza.

- Hai moi boas ideas pero cando chegas con algo que se sae do habitual ou que a
administración descoñece non saben guiarte para sacala adiante, ás veces por falta de
información.
- Sector agroforestal.
Pregunta 4: Cales pensa que son os principais inconvintes aos que se enfrontan as persoas
emprendedoras en Ponteareas?
Respostas:
- As administracións piden requisitos encontrados.
Pregunta 5: Que tres solucións achegarías neste momento?
Respostas:

-

Departamento de asesoramento.
Departamento de información de subvencións.
Departamento que axude cos trámites administrativos.
Persoal proactivo que se informe e teña relación coas empresas.
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- Charlas (en distintos sitios, novo centro, casas de cultura rurais…) sobre axudas para
empresas.

- Cursos de formación.
Pregunta 6: Que pensa que precisan as persoas que queren emprender un negocio?
Respostas:

-

Información.
Apoio, incluso moral.
Visión realista, que se pode dar dende a administración cunha boa guía.
Recursos, solo industrial.
Crear liñas de financiamento, como liñas de desconto cos bancos potenciadas dende o
Concello, menos intereses, posibilidade de acceder a créditos…

- Axilizar as licenzas.
- Punto centralizado de información.
- Instalacións con servizos para facilitar reunións de traballo, dar ciclos formativos…
Pregunta 7: Que servizos pensa que poderían impulsar a actividade emprendedora en
Ponteareas?
Respostas:

- A formación do emprendedor. É fundamental saber facer un plan de negocio, medios
dixitais que se poden usar…

- A formación continua dos traballadores. Fomentar cursos específicos para todas as
empresas a demanda da necesidade do tecido empresarial.

- Coworking para convivencia, intercambio de ideas e de contactos.
- Sentirse acompañado no camiño. “A soidade é dura e a colaboración é o futuro”.
Pregunta 8: Sabe en que consiste o traballo en rede? Explique brevemente.
Respostas:

- Nota do redactor: A maioría dos participantes contestan afirmativamente a esta pregunta.
Non obstante, coñecen nun plano teórico e os poucos que teñen referentes coñecen
únicamente o sistema do BNI. Non parece haber coñecemento en profundidade do que
implica un grupo de networking.
Pregunta 9: Pensa que o traballo en rede favorece o desenvolvemento das iniciativas
empresariais?
Respostas:

- Momento de facer sinerxías, ás veces con poucos recursos.
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Pregunta 10: Pensa que as empresas de Ponteareas cooperan entre si para o
desenvolvemento da súa actividade? (Networking, marketing de referencia, relacións
profesionais, formación, visibilidade…).
Respostas:

- Non hai colaboración entre o tecido empresarial. Demóstrao que non haxa asociación de
empresarios e que haxa 3 de comerciantes. “Toda a colaboración a atopei fóra”.

- O concello debe de fomentar a colaboración.
- Fomentar a colaboración entre empresas en proxectos en común.
- Crear bases de datos do tecido empresarial non soamente para difundir información senón
tamén para fomentar a colaboración. “Obxectivos comúns para desbloquear o illamento
que temos cada un coa nosa actividade”.

- Máis dinamización e potenciación e promoción doutros aspectos de Ponteareas.
Pregunta 11: Cales serían os beneficios da cooperación entre empresas de Ponteareas?
Respostas:

- Acabaría con esa falta de comunicación que hai entre as empresas hoxe. “Se non hai un
proxecto común que nos una non coincides co resto das empresas. Se queres colaborar
agora tes que ir a porta fría, non hai un círculo no que haxa unha colaboración. Somo máis
asociais”.
Pregunta 12: Que espazos hai dispoñibles para utilizar para esa cooperación?
Respostas:

- Non hai. (unánime)
Pregunta 13: Pensa que un programa de formación específico en emprendemento impulsaría a
creación de novas empresas?
Respostas:

- Sería moi convinte.
- Cooperación e coworking para abrir as portas e xerar emprego.
Pregunta 14: Pensa que un programa de mentorización, titorización e acompañamento
impulsaría a creación de novas empresas?
Respostas:

- É necesario.
- Fomenta a creación de rede empresarial.
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A sesión desenvolveuse cun clima de participación positivo e construtivo. Detectouse nas persoas
participantes un ánimo en achegar opinións, e percibiuse unha valoración moi positiva pola súa parte
ao terse en conta a súa opinión.
5.2.- Proceso participativo en sesión grupal coa mesa de persoas de Comercio e Hostalería

Ao igual que no caso anterior, a continuación recóllense as principais achegas das persoas
participantes nesta sesión grupal.
Pregunta 1: Pensa que existe cultura de emprendemento na localidade?
Respostas:

- Si, pero con complexo de inferioridade, sempre pensado que en Ponteareas non hai
opcións ou todo é peor.

- Non. Por medo a fracasar, porque “temos a sensación de que é unha catástrofe e é o fin
do mundo, da túa persoa”.

- Non. Custa cambiar de sector cando a cousa vai mal, reciclarse é difícil.
- Non. Falta apoio do Concello, falta unha figura parecida a Barcelona Activa.
- Non. Botan en falta actividades nas que cada semana houbera cursos de formación
personal, información… para empresarios, traballadores, desempregados…

- Non. Falta un aula de rogos e preguntas, un sitio no que se dispoña de comunicación
directa enfocada a solventar as necesidades reais das empresas.
Pregunta 2: Pensa que o autoemprego está completamente desenvolvido na localidade?
Respostas:

- Complicado. Neste momento ser autónomo economicamente é difícil, incluso nun sitio
como Ponteareas no que o comercio sempre foi ben. Hai falta de apoio, emprender é difícil
e contratar empregados impensable.

- Non. Falta conciencia de comercio en Ponteareas.
- Non. O emprendedor ten que pelexar co efecto multiventana. Necesita alguén que o axude
e o guíe para tramitar todo con facilidade.
Pregunta 3: Cales pensa que son os sectores de actividade con máis potencial na localidade?
Respostas:

- Sector forestal e rural dende o punto de vista da agricultura e gandería.
- Turismo.
Pregunta 4: Cales pensa que son os principais inconvintes aos que se enfrontan as persoas
emprendedoras en Ponteareas?
Respostas:
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- Que Ponteareas estea adaptado ás necesidades da poboación. Por exemplo, se chove
moito, parques cubertospara animar á xente a que saia a rúa, porque se a xente pasa máis
tempo na rúa compra máis.
- Facilidade de aparcamento.
Pregunta 5: Que tres solucións achegarías neste momento?
Respostas:

- Falta conciencia de comercio en Ponteareas. Campañas para fomentar a compra no
comercio local.

- O emprendedor ten que pelexar co efecto multiventana. Necesita alguén que o axude e o
guíe para tramitar todo con facilidade.

-

O concello ten que facer atractivo Ponteareas e o empresario/comercio ten que aproveitalo.
Punto de información que facilite a información “masticada”.
Solo empresarial.
Axudas de consolidación. Non soamente axudar aos que comezan, senón tamén aos que
están en marcha.

- Diagnose da realidade de Ponteareas.
Pregunta 6: Que necesidades pensa que teñen as persoas que queren emprender un negocio?
Respostas:

-

Asesoramento e información de todo tipo.
Falta de apoio, de comprensión e de información.
Punto de recollida de iniciativas: competicións, promocións, actividades…
Asesor financeiro, enfocado ao plan de viabilidade e a revisión de contabilidade.

Pregunta 7: Que servizos pensa que poderían impulsar a actividade emprendedora en
Ponteareas?
Respostas:

- Non hai achegas concretas.
Pregunta 8: Sabe en que consiste o traballo en rede? Explique brevemente.
Respostas:

- Nota do redactor: A maioría afirma que coñece pero non da unha explicación nin descrición
de en que consiste.
Pregunta 9: Pensa que o traballo en rede favorece o desenvolvemento das iniciativas
empresariais?
Respostas:
!27

- Non hai achegas concretas.
Pregunta 10: Pensa que as empresas de Ponteareas cooperan entre si para o
desenvolvemento da súa actividade? (Networking, marketing de referencia, relacións
profesionais, formación, visibilidade…).
Respostas:

- Non hai achegas concretas.
Pregunta 11: Cales serían os beneficios da cooperación entre empresas de Ponteareas?
Respostas:

- Todas as empresas participantes saen beneficiadas, pero falta coñecerse unhas a outras.
- Ter un punto de encontro que arranque aínda que sexa con pouca xente e que se vaian
sumando persoas interesadas.
Pregunta 12: Que espazos hai dispoñibles para utilizar para esa cooperación?
Respostas:

- Non hai. (unánime)
Pregunta 13: Pensa que un programa de formación específico en emprendemento impulsaría a
creación de novas empresas?
Respostas:

- Serve para apoiar e axudar a que a empresa se consolide no tempo, pero depende tamén
do emprendedor.

- Protección do Concello aos autónomos ou pequenas empresas.
Pregunta 14: Pensa que un programa de mentorización, titorización e acompañamento
impulsaría a creación de novas empresas?
Respostas:

- Si. É importante alguén que sexa da zona, coñeza o mercado e transmita a realidade, non
que pinte todo bonito.
Ao igual que no caso anterior, o clima de traballo foi moi bo e a actitude das persoas participantes foi
de achega de propostas e de compartir a súa visión sobre os temas tratados. Neste apartado e no
anterior se fixo un resumo das achegas e das cuestións máis concretas, dado que a duracións das
sesións foi alta (90 min) e a información recollida moi extensa. Non obstante, toda a información,
tanto a recollida aquí como outra información que podería considerarse más aplicada a casos
concretos ou experiencias persoais compartidas, contribuíron á elaboración das conclusións,
recollendo delas o sentir e a percepción das persoas participantes.
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5.3.- Proceso participativo en sesións individuais - entrevistas

Existe un colectivo de persoas que desenvolven a súa labor profesional en temáticas directamente
ligadas ou relacionados co ámbito socio-económico e de emprego de Ponteareas. Identificáronse
unha serie de perfís de interese e realizáronse entrevistas individuais, das que se obtivo información
de alto valor da percepción que estas persoas teñen de diversas temáticas relacionadas co
emprendemento, o emprego, as empresas de Ponteareas, etc.
Con data 29 de novembro tiveron lugar as seguintes entrevistas:

- Orientadora laboral municipal
Nesta entrevista a persoa responsable do servizo de orientación laboral do Concello espuxo a súa
visión dos sectores con maior demanda de persoal, o nivel de formación da poboación de
Ponteareas, as canles de comunicación que están empregando actualmente para chegar á
sociedade e as necesidades coas que se atopan estas empresas no recrutamento de persoal.
A continuación recóllense algunhas das claves e da información máis relevante desta reunión:

- En xeral detéctase na poboación demandante de emprego de Ponteareas unha capacitación
laboral baixa ou moi baixa.

- Existe un gran número de persoas demandante de emprego que responde a un perfil de baixa
idade, entre 17 e 20 anos, de abandono escolar temprano, sen formación nin experiencia.
- As empresas de Ponteareas demandan nunha alta porcentaxe persoas especialistas no que
comunmente se coñece como oficios: soldadores, cociñeiros, carpinteros, albañiles, carpintería
de aluminio, carretilleiros, limpeza industrial…

- Nos últimos anos a formación e o coñecemento de idiomas xa non é un requisito tan solicitado
polas empresas que buscan persoal.
- Experiméntase unha rebaixa de expectativa por parte das empresas contratantes: na
actualidade valórase, por riba de todo, a boa actitude, a predisposición e a dispoñibilidade.

- As empresas perciben como moi dificil atopar ao persoal que precisan.
- Respecto ás persoas con titulación universitaria e demandantes de emprego, aínda que o
número é moi limitado, non teñen máis facilidade que as persoas sen capacitación ou
formación. Parte destas persoas renuncian a atopar un traballo acorde coa súa formación e
aceptan empregos non cualificados.

- Detéctase pouca relación entre as empresas de Ponteareas e a ausencia dunha canle de
comunicación estable e operativa entre o Concello e as empresas.

- Considera imprescindible a formación para a mellora da empregabilidade da poboación.
- Identifícanse como unha ferramenta de comunicación moi efectiva as redes sociais, que están a
dar moi bos resultados na difusión de información de interese.
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- Percibe unha baixa ou inexistente cultura de emprendemento: as persoas en búsqueda de
emprego non consideran o autoemprego como unha opción.

- As poucas persoas que recorren ao Concello para solicitar información sobre emprendemento,
autoemprego ou creación de empresas, non a atopan e son derivados entre servizos (AEDL,
Orientadora, SmartPEME…) sen resultdos, o que xera nestas persoas altas taxas de frustración.

- CIFP A Granxa
Este centro de formación profesional, situado en Ponteareas, é un centro de referencia no sur de
Galicia en formación especializada no sector primario, en ámbitos de coñecemento como o forestal,
o agrícola, etc. Entrevistouse á persoa responsable no centro das materias de formación e
orientación laboral nos ciclos formativos que alí se ofertan. Informou do perfil das persoas que
estudan no centro, posibilidades de desenvolvemento do sector primario na zona e do
funcionamento da rede de viveiros de empresa “Emprende” da Consellería de Educación
Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia.
A continuación recóllense algunhas das claves e da información máis relevante desta reunión:

- O centro recibe un altísimo número de estudantado de fóra do municipio.
- Se ben si son coñecedores de persoas que tras formarse no centro emprenden iniciativas
empresariais, recoñecen que o número non é elevado e que en moitos casos isto se
produce fóra do municipio.

- Identifica sen lugar a dúbidas o emprendemento no sector primario como unha grande
oportunidade de desenvolvemento local do municipio.

- Percibe como actividades cun alto potencial de desenvolvemento a viticultura, a agricultura
ecolóxica, a gandería, a horticultura, os froitos vermellos, o cultivo de marihuana con fins
terapéuticos, as setas…

- Cree que existen oportunidades no territorio, non só na producción primaria, senon tamén
na transformación de productos do agro.

- Contan no centro cun viveiro de empresas da rede de viveiros “Emprende” da Consellería
de Educación, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia. A realidade
deste viveiro é que non funciona, non reciben solicitudes, e non hai unha ocupación
salientable, agás unha empresa que se asentou alí fai moitos anos e xa non se foi. Non
existe rotación e considera que moitas persoas do municipio descoñecen que este servizo
exista a poucos quilómetros do centro de Ponteareas.
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- Oficina Agraria Comarcal:
A oficina agraria comarcal está situada no centro urbano de Ponteareas e é dependente da
Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Celebrouse unha reunión coa técnica da oficina. Con
ela falouse do desenvolvemento do sector primario en Ponteareas, así como das dificultades que se
poderían atopar as persoas con interese en emprender neste sector e das axudas que ofrece a
Consellería para a incorporación de persoas novas ao sector agrario e a mellora das instalacións de
explotacións xa existentes. A continuación recóllense algunhas das claves e a información máis
relevante desta reunión:

- Non se percibe que exista no municipio cultura de emprendemento. Son moi poucas as persoas
que acuden á oficina a consultar sobre axudas ou trámites.

- No ano 2019 só 3 persoas solicitaron as axudas da Xunta de incorporación de persoas mozas
ao sector agrario.

- Detéctase o sector primario de Ponteareas como profundamente infradesenvolvido. A actividade
existente é unicamente de autoconsumo.

- A única actividade que ten presenza a nivel profesional é a viticultura e é moi limitada.
- Non se coñecen iniciativas agrícolas ou gandeiras.
- Detecta como barreiras importantes a tramitación municipal de licenzas de actividade e outro
tipo de permisos, debido aos grandes tempos de espera e á falta de un punto de información.
- Cre que existen oportunidades importantes no sector primario que están desaproveitadas, como
podería ser o cultivo de olivo para aceites ou outro tipo de cultivos emerxentes.

- Detecta unha falta de información previa por parte das poucas persoas que recorren á oficina
para informarse de cuestións de emprendemento no sector primario.

- Polo relato da técnica, o traballo da oficina baséase fundamentalmente en tramitación
administrativa de determinados trámites coa consellería e faise dun xeito illado, sen relación
aparente con outros servicios ou oficinas públicas situadas no concello.

- Detecta como necesidades urxentes no municipio o asesoramento gratuíto en materia
económica, en análise de viabilidade de iniciativas, cos seus estudos previos, asesoramento
para a incorporación de persoas novas ao sector, e mellores axudas dispoñibles para pequenas
explotacións, non só para as grandes.

- A pesar de que neste centro tiñan información no taboleiro de anuncios de varios programas de
emprendemento como o Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias da Fundación Juana
de Vega, cando se preguntou por el a resposta é que o seu papel limítase a colocar esa
información no taboleiro, pero non teñen información nin competencia de asesoramento ao
respecto.
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- Oficina SmartPeme:
Esta entrevista realizouse coa responsable da Oficina SmartPeme de Ponteareas, servizo que presta
a Deputación de Pontevedra para o asesoramento e mellora tecnolóxica das empresas. Este servizo
non asesora ao público sobre a creación de empresas, senón que asesora a empresas e autónomos
sobre como aproveitar as novas tecnoloxías na súa actividade, a través de consultas e accións
formativas. Aquí informaron dos servizos que prestan ás empresas e aos emprendedores e o nivel de
uso de novas tecnoloxías da poboación e das empresas de Ponteareas. A continuación recóllense
algunhas das claves e da información máis relevante desta reunión:

- Detecta como barreira de desenvolvemento local do municipio os altos problemas de
conectividade de internet.

- O uso das novas tecnoloxías por parte da poboación é moi baixo.
- As empresas e autónomos non son quen de percibir a necesidade de contar con
ferramentas dixitais gratuítas como “Google Business”

- O uso das redes sociais é eminentemente persoal e as empresas que utilizan as redes
sociais con fins comerciais fanno de xeito incorrecto.

- Identifica as novas tecnoloxías como unha oportunidade de desenvolvemento e
consolidación para empresas do municipio, aproveitando o tirón “on line”, e como un
potencial complemento para os comercios que pasan por horas baixas.

- Considera que a cultura de emprendemento en Ponteareas é inexistente.
- Detecta na poboación falta de información para emprender, falta de motivación, medo, e o
efecto de multiventá, no que as persoas que recorren ao Concello para asesorarse sobre
isto son derivados unha e outra vez a servicios distintos onde nunca conseguen a
información que precisan e en moitos acaban desistiendo.

- O número de demandantes do servizo, segundo a responsable, é baixo polos horarios cos
que contan, que coinciden con horario de traballo e impide ás persoas interesadas poder
asistir.

- Identifica en termos xerais á poboación como un público polo xeral moi refractario e
pechado, o que plantexa grandes dificultades para chegar e intervir.

- Cree que non existe colaboración algunha entre as empresas de Ponteareas, agás nalgúns
casos as de turismo, pero pouco.

- Menciona a existencia de dúas asociacións profesionais que están abertamente
enfrontadas entre sí, o que non axuda á consecución de obxectivos.
- Considera fundamental que se poñan en funcionamento iniciativas de networking, sempre
que se teñan en conta os horarios nos que as persoas responsables das empresas poian
participar.
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- Detecta un interese emerxente en xerar comunidade. As persoas que teñen negocios ou
empresas e recorren aos servizos do centro demandan espazos de encontro e intercambio
de experiencias con outras persoas na súa situación.
- Cre que hai pouca ou nula coordinación entre os servizos existentes en Ponteareas.

Con data 4 de decembro se realizaron as seguintes entrevistas:

- BNI AvanzaMos
O BNI AvanzaMos é un grupo empresarial de networking que traballa baixo a modalidade e os
estándares da franquicia estadounidense BNI. Trátase dun grupo de empresarios e profesionais que
entran a formar parte deste grupo, cun plantexamento de exclusividade na actividade profesional:
non poden formar parte do grupo dúas empresas ou profesionais da mesma actividade. O
plantexamento é totalmente privado, baseado na xeración de oportunidades para os membros do
grupo mediante o sistema da recomendación. Neste grupo cuantifícase todo, dende o número de
recomendacións que cada persoa membra fai, a quen recomenda, se a recomendación acaba
converténdose en negocio, a cifra de negocio asociada, etc. O plantexamento é pechado,
endogámico e de pago: para pertenecer ao grupo os membros teñen que pagar unha cuota anual
que se sitúa entre os 700 e os 1.000€ anuais.
A metodoloxía de traballo basease en reunións semanais, sempre o mesmo día da semana, ás 7:00
da mañá, combinando un almorzo de traballo cunha sesión na que os tempos e os momentos están
cronometrados, establecidos e son moi ríxidos.
Trátase dun grupo supracomarcal, aglutinando persoas de Porriño, Ponteareas, Mos, etc.
O tempo co que contou o noso equipo técnico para consultar a visión dos membros deste grupo foi
moi limitado dada a estrutura de traballo que teñen.
A continuación recóllense algunhas das claves e da información máis relevante desta reunión:

- Consideran que non existe cultura de emprendemento algunha no territorio.
- Son coñecedores de que eles forman parte da única iniciativa de networking na zona.
- Consideran que existe unha deficiencia de axudas por parte da Administración para o impulso
da creación de empresas.

- Consideran que hai unha falta de solo industrial dispoñible.
- Consideran que as iniciativas de networking e traballo en rede son fundamentais para o impulso
do desenvolvemento económico dos territorios.
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- Federación de comerciantes BANASTRA
O noso equipo técnico reuniuse coa presidenta da asociación de empresarios e cunha persoa que
leva as labores administrativas da asociación. Expuxeron as principais necesidades que teñen tanto
as persoas que queren emprender un negocio como as que xa o teñen en marcha na zona.
A continuación recóllense algunhas das claves e da información máis relevante desta reunión:

- Detectan como necesidade no municipio un servizo de asesoramento imparcial sobre axudas,
subvencións, oportunidades de formación…

- Identifican impedimentos e barreiras para emprender relacionadas coa mobilidade, a escasa
colaboración entre empresas e profesionais.

- Perciben como un problema para o emprendemento inicial o acceso a espazos debido aos
prezos dos alugueres, que perciben moi altos.
5.4.- Principais conclusións da diagnose participativa do estado do emprendemento (fase 2)
Conclusión

Descrición

C5.1

Existe consenso absoluto na percepción de que non existe cultura do emprendemento no
municipio.

C5.2

Detéctase unha ausencia dun servizo público de información integral para empresas e
emprendedores en ámbitos de procedementos, trámites, axudas, requisitos, asesoramento
económico, análise de viabilidade, resolución de dúbidas…

C5.3

Identifícase como unha barreira para a creación de novas empresas os tempos de tramitación de
determinados expedientes municipais, como licenzas ou permisos.

C5.4

Detéctase unha falta de información e asesoramento a persoas potencialmente emprendedoras
sobre ámbitos de emprendemento que poderían ser unha oportunidade para a creación de novas
empresas, primando en xeral o emprendemento de modelos de negocio “clásicos” como tendas,
bares, etc.

C5.5

Identifícase como necesidade das empresas existentes no municipio iniciativas colectivas que
xeren comunidade, cohesión, sentido de pertenza, acompañamento e colaboración entre elas.

C5.6

Percíbese unha demanda de accións formativas de utilidade e de enfoque aplicado, tanto para
as empresas existentes como para potenciais persoas emprendedoras.

C5.7

Faise necesario un lugar de encontro e referencia que albergue distintas accións de impulso da
actividade socio-económica da zona e que sexa tamén un punto de encontro para as persoas
responsables de empresas no municipio.

C5.8

Identifícase o networking ou traballo en rede como unha ferramenta con moito potencial de
mellora do estado empresarial actual, sobre todo no referente á consolidación das empresas
existentes.

C5.9

O acompañamento, titorización e mentoring para emprendedores/as e para empresas de recente
creación parece ser unha demanda na que se identifica un potencial importante para o éxito na
implantación de determinadas iniciativas empresariais.
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Conclusión

Descrición

C5.10

Existe unha mala percepción propia no colectivo de empresarios e/ou comerciantes de
Ponteareas, cun sentido de inferioridade respecto a outros. Cabe por tanto a posibilidade de
implementar accións de mellora neste ámbito dirixidas ao “empoderamento” do sector, xerando
orgullo e sentido de pertenza, en mellorando a propia imaxe que teñen de si mesmos.

C5.11

Identifícase como unha necesidade implementar medidas de promoción do consumo local por
parte da poboación.

C5.12

Os “oficios tradicionais” como fontanería, carpintería, carpintería de aluminio, albañilería e
reformas, etc. identifícanse como oportunidades de autoemprego dada a demanda de empresas
e particulares destes servizos e a limitada oferta existente.

C5.13

Existe unha carencia poboacional que pode convertirse nunha barreira no impulso de novas
iniciativas empresariais ligada a cuestións relacionadas coa motivación, a actitude e a
dispoñibilidade de cara ao traballo.

C5.14

A presenza de instalacións públicas cun formato de viveiro de empresa (CIFP A Granxa) sen
demanda nin uso denota que a posta en funcionamiento de instalacións orientadas ao impulso
emprendedor non é suficiente se non se artellan accións e programas que dinamicen os espazos.

C5.15

As novas tecnoloxías supoñen unha oportunidade non só para o emprendemento senon tamén
para a consolidación e mellora das empresas de Ponteareas. O nivel de desenvolvmeento destes
recursos no funcionamento das empresas parece ser baixo.

C5.16

O tecido asociativo profesional de Ponteareas non parece estar sendo quen de dar resposta ás
necesidades de empresas e profesionais.

6.- Resultados obtidos a través da análise de antecedentes e casos de éxito e fracaso (fase
3)
6.1.- Centros de impulso ao emprendemento na Comunidade Autonóma visitados polo equipo
técnico

O equipo técnico identificou e visitou os seguintes centros e experiencias previas de interese:
Centro

Entidade promotora

Localización

Ligazón

Centro de Negocios Porto do
Molle

Consorcio Zona Franca
de Vigo

Polígono Porto do
Molle. Nigrán
(Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-portodo-molle.html

Centro de Iniciativas Empresariais
“A Granxa”

Consorcio Zona Franca
de Vigo

Polígono da Granxa.
Porriño (Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-ciegranxa.html

Casa do Reloxo

Consorcio Zona Franca
de Vigo e Concello de
Baiona

Casa do Reloxo.
Baiona (Pontevedra)

https://www.zfv.es/
portal/servicios/
emprendimiento-casadel-reloj.html
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Centro

Entidade promotora

Localización

Ligazón

Vivero CIFP A Granxa

Xunta de Galicia

CIFP A Granxa
(Ponteareas)

https://
www.edu.xunta.gal/
centros/cifpgranxa/
node/979

Accede Papagaio

Concello da Coruña

Boulevar do Papagaio
(A Coruña)

https://www.coruna.gal/
papagaio/es?
argIdioma=es

Centro Municipal de Empresas
“Iglesario de A Grela”

Concello da Coruña

Polígono industrial de A https://www.coruna.gal/
Grela. A Coruña
empleo/es/detalle/
centro-municipal-deempresas-iglesario-dea-grela/contenido/
1353982352906?
argIdioma=es

Vivero Gaiás Centro de
Emprendemento

Gaiás Cidade da Cultura.
Xunta de Galicia

Cidade da Cultura.
Santiago de
Compostela

https://
www.cidadedacultura.g
al/es/vivero-gaias

A continuación recóllese a información resultado da visita aos diferentes centros de Galicia e as
conclusións obtidas:
- Centros dependentes do Consorcio da Zona Franca de Vigo
O consorcio da Zona Franca de Vigo, ademais de xestionar unha zona franca de comercio
internacional, actúa como axencia de desenvolvemento económico na área de influencia de Vigo, co
obxectivo de fomentar e impulsar o desenvolvemento económico no territorio. Con este obxectivo foi
creando diferentes centros e programas nos que existen viveiros e espazos de coworking ademais de
proxectos como aceleradoras e incubadoras para empresas.
Centro de Negocios Porto do Molle (Nigrán)
O Centro de Negocios de Porto do Molle atópase no Polígono empresarial de Porto do Molle, no
municipio pontevedrés de Nigrán. É un referente a nivel provincial, autonómico e incluso estatal,
sendo unhas das iniciativas de impulso do emprendemento máis importantes dos últimos anos, e é o
de maiores dimensións da rede de centros co consorcio da Zona franca de Vigo. Conta con:

- Servicio de recepción e acceso ás instalacións a través de tarxetas individuais.
- Oficinas de viveiro: Ofértanse en aluguer as empresas que o soliciten, cunha superficie de entre
10 e 25 m² e un prezo dende 3,5 euros/m².

-

Coworking: Espazo compartido de traballo, dende 40 euros ao mes cos subministros incluídos.
Locais industriais.
Zona compartida de descanso.
Salas de reunións.
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- Salón de actos e congresos.
- Sala de lactancia.
- Cafetería.
Neste centro alberga as accións da Aceleradora “Via Galicia”, programa aberto a todo tipo de
iniciativas emprendedoras de carácter innovador de ata 18 meses de duración que combina
formación, titorización, asesoramento especializado, mentoring, espazo de traballo e financiamento.
Consta das seguintes fases:

- Convocatoria: apertura do prazo de presentación de candidaturas.
- Startup day: avaliación das habilidades persoais e da competencia dos promotores.
- Academia/Pre-aceleración: nesta fase combínanse sesións de formación, sesións de networking
e mesas redondas con emprendedores, sesións de traballo con titores e representantes das
entidades promotoras e sesións de presentación do proxecto.
- Demo day: Aos proxectos que resultan seleccionados fáiselles unha proposta de financiamento
e un convite formal a incorporarse á aceleradora do centro de Negocios de Porto do Molle.

- Aceleradora: Os proxectos aprobados incorporaranse á Aceleradora, na que participan nun
programa de alto rendemento que combina sesións de networking e mesas redondas con
emprendedores e outros actores relevantes do sistema do emprendemento e sesións de traballo
con titores e mentores, así como representantes das entidades promotoras do programa.

- Investors day: Os proxectos que superen a fase anterior poderán presentar o seu proxecto a un
panel de inversores nacionais e internacionais no Investors Day organizado polo Consorcio da
Zona Franca de Vigo.
CIE A Granxa (O Porriño)
Este centro está ubicado no polígono empresarial “A Granxa”, no municipio pontevedrés de O
Porriño. Conta cos espazos clásicos dun viveiro de empresas como oficinas en aluguer, salas de
reunións, sala de conferencias, cafetería e ademais con pequenas naves industriais a modo de viveiro
industrial para empresas que precisan un espazo no que dispor de maquinaria. A duración máxima
do aluguer é de entre 4 e 5 anos. Neste centro hai unha maior demanda de aluguer das naves
industriais que das oficinas e non existe ningún espazo de coworking.
Casa do Reloxo (Baiona):
Este centro é o de máis recente creación do Consorcio da Zona Franca de Vigo. Foi posto en marcha
mediante un convenio co Concello de Baiona e situado na Casa do Reloxo, nun edificio histórico
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rehabilitado. A visión deste centro é complementar as instalacións que o consorcio ten no municipio
limítrofe de Nigrán. A xestión das instalacións é compartida entre o Consorcio e o Concello.
Ofrece 6 oficinas e 38 postos de coworking ademais dunha sala de reunións e un espazo de
descanso. Neste centro ten o seu posto de traballo o Axente de Desenvolvemneto Local do
Concello. No caso destas instalacións, na actualidade existe unha maior demanda das oficinas de
viveiro que do espazo de coworking.
Viveiro tecnolóxico de Porto do Molle (Nigrán):
Edificio tecnolóxico aeroespacial, viveiro para empresas con base tecnolóxica. Esta situado a carón
do centro de negocios de Porto do Molle e conta cun deseño similar. Este centro aínda que é singular
polo seu ámbito de especialización, afástase totalmente do modelo de interese para Ponteareas.

Ademais da aceleradora Via Galicia, o Consorcio da Zona Franca de Vigo conta con outros proxectos
similares como:
Aceleradora Vía exterior: aceleradora multisectorial deseñada para promover, acelerar e aumentar a
probabilidade de éxito no proceso de internacionalización das PEMES galegas. Proporcionan
asesoramento e formación personalizada ás empresas particiantes durante 6 meses, sen costes de
inscrición e co aval do Consorcio da Zona Franca de Vigo.
Business Factory Auto: Programa especializado en proxectos relacionados coa automoción. Este
programa conta cunha fase de aceleración deseñada para emprendedores da industria da
automoción cunha duración de 9 meses e outra de consolidación cunha duración de 12 meses.
Nesta última fase búscase a través da formación e a mentorización que as empresas participantes se
establezan no mercado e xeneren ventas/ingresos recurrentes.
High Tech Auto: Incubadora especializada no sector da automoción, conta cun programa cunha
duración de 12 meses prorrogables outros 12, nos que se ofertan ás empresas participantes talleres
de fometo da innovación, programa de internacionalización, acceso a financiamento, programas de
networking, acceso aos espazos da incubadora, formación e mentorización e laboratorio de
fabricación.
Aceleradora CulturaExterior: programa formativo e de capacitación para que as empresas galegas do
sector cultural e creativo accedan a novos mercados. Un equipo de persoas expertas, especializado
no sector cultural e creativo, ofrece asesoramento personalizado ás 15 pemes seleccionadas durante
un período de 3 meses. As empresas participantes en CulturaExterior obteñen unha guía das
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principais feiras e misións comerciais de interese, así como un roadmap personalizado das axudas ás
que poden optar para acadar novos mercados. Este programa está dirixido ás pequenas e medianas
empresas do sector cultural e creativo que teñan interese en acceder a novos mercados
internacionais, con independencia da súa experiencia en comercio exterior. O programa formativo
adaptase ás necesidades de cada participante mediante titorías personalizadas.
- Outros centros dependentes doutras entidades
Centro municipal de empresas Accede Papagaio - Concello de A Coruña
Accede Papagaio trátase dunha iniciativa do Concello da Coruña, ubicado na praza do Papagaio, en
pleno centro da cidade. Conta cunhas instalacións modernas e dinámicas e facilidades e servizos
entre os que destacan:

- Recepción.
- Zona de coworking con 63 postos de traballo. Na actualidade hai dispoñibles arredor de 12
postos.

-

Non dispón de oficinas de viveiro, trátase dun espacio de coworking puro.
Salas de reunións.
Sala de conferencias telefónicas.
Sala de formación.
Almacén.
Zona de uso compartido, descanso e comida.
Oficinas de xestión municipal.

O funcionamento deste centro compleméntase co Centro Municipal de Empresas “Iglesario de A
Grela”, tamén dependente do Concello da Coruña.
Centro Municipal de Empresas “Iglesario de A Grela” - Concello da Coruña
O centro municipal de empresas de A Grela ubícase no polígono industrial da Grela na Coruña. A
diferencia do centro Accede Papagaio, neste centro non hai espazo de coworking, sendo oficinas de
viveiro as instalacións principais. Este centro conta con:

-

Recepción.
Oficina municipal.
Salón de Actos e formación.
Sala de reunións.
12 oficinas de vivero de empresas de diferentes tamaños.
Ascensor.
Zona de descanso e comida.
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O modelo deste centro é de viveiro, e complementa a oferta do espazo Accede Papagaio. As
empresas que solicitan o seu uso teñen que cumprir, ao igual que noutros centros, unha serie de
requisitos baseados no tempo de creación da empresa, poden ocupar os espazos un tempo máximo
e pagan por metro cadrado prezos bonificados.
6.2.- Centros de impulso ao emprendemento de fóra de Galicia analizados

Tal e como se reflicte no apartado 3.3.2 deste documento, o equipo técnico identificou unha serie de
centros e iniciativas de interese fóra da Comunidade Autónoma de Galicia. Os centros estudados
foron os seguintes:
Centro

Entidade promotora

Localización

Ligazón

Zona Líquida: Espai de treball i
focus d’innovació

Ajuntament Riba-roja
d’Ebre e Cowocat Rural

Polígono 1 d’Octubre.
Riba-roja d’Ebre
(Tarragona)

http://zonaliquida.cat

La Nou Coworking

Ajuntament Artesa de
Segre e Cowocat Rural

Artesa de Segre
(Lérida)

http://
www.lanoucoworking.c
at

CoEbreLAB

Ajuntament Móra d'Ebre
e Cowocat Rural

Móra d’Ebre
(Tarragona)

http://
coebrelab.riberaebre.or
g/

Lo Niu d'idees

Ajuntament La Pobla de
Segur e Cowocat Rural

La Pobla de Segur
(Lérida)

www.lapobladesegur.ca
t

Design Kabi

Diputación Foral de
Bizkaia

Bilbao

https://
beaz.bizkaia.eus/
index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=49&Itemi
d=230&lang=es-es

CEMEI Centro Municipal de
Empresas Innovadoras

Ayuntamiento de
Donostia - San Sebastián

Donostia - San
Sebastián

http://
www.fomentosansebast
ian.eus/es/centros/
cemei

Centro de Empresas del Casco
Medieval

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz

Vitoria - Gasteiz

https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/
contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u29752
2bd_13990cc071d__7ﬀ
b

Barcelona Activa

Ajuntament de Barcelona

Barcelona

https://
www.barcelonactiva.cat

Cabe destacar que o número de iniciativas similares no estado español é moi numeroso e moi
variado, diferenciánse entre elas en cuestións como:
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-

Titularidade: pública (concellos, deputacións, gobernos autonómicos) ou privada.
Modelo: viveiro de empresas, espazos de coworking, mixtos.
Prezo: bonificados ou non bonificados, con tarifas de servizo ou por metro cadrado.
Dinamización: se ademais dos espazos se facilita acceso a programación formativa, traballo en
rede, networking ou outros tipos de actividade de dinamización, ou simplemente se oferta espazo.

6.3.- Principais conclusións do estudo de casos e antecedentes (fase 3)

En base á información obtida das visitas aos centros galegos mencionados, onde na totalidade dos
casos o equipo técnico se reuniu e entrevistou cunha persoa responsable de cada un deles, e do
estudo doutros exemplos do resto do estado, elabóranse as seguintes conclusións de interese:
Conclusión

Descrición

C6.1

O éxito do centro de Ponteareas está intrinsecamente ligado ao éxito das iniciativas de
dinamización que se emprendan arredor do centro.

C6.2

Os espazos de coworking son relativamente recentes no panorama galego, e ainda presentan
certas reticencias para certos sectores da poboación. Non obstante identifícase como un modelo
cunha demanda crecente, dado o seu baixo custe e á aparición de novos modelos e fórmulas de
negocio e emprendemento.

C6.3

Os espazos destinados a oficinas de viveiro son necesarios pero nun número axustado e ben
dimensionado á realidade da poboción. Teñen sentido en tanto en canto non sexan meros
substitutos dunha oficina regular de aluguer, senón que comporten a participación nun programa
de actividades, traballo en rede, acompañamento, etc.

C6.4

O alcance asociado aos postos de coworking e as oficinas dispoñibles é limitado, polo que as
actividades do centro teñen que permitir beneficiarse a outros sectores da poboación, non só ás
persoas beneficiarias dos espazos, tales como empresas xa creadas, persoas emprendedoras ou
potencialmente emprendedoras.

C6.5

Dada a variabilidade de horarios inherente á posta en marcha dunha iniciativa de empresa ou
negocio, identifícase como necesaria a posta en marcha dun sistema de control de accesos
automático, con acceso 24 horas, videovixiancia e alarma.

C6.6

Parece moi necesaria a contratación por parte do concello dunha persoa de perfil técnico con
profundos coñecementos en materia de creación de empresas, procedementos, axudas,
subvencións, trámites, etc. que coordine a actividade do centro, ofreza un servizo de ventá única
de asesoramento para o emprendemento, titorice e coordine o programa de dinamización do
centro.

C6.7

Para o bo funcionamento do futuro centro faise necesaria a elaboración dunhas normas básicas
de uso e convivencia, que sexan asumidas e de obrigado cumprimento para as persoas usuarias
beneficiarias do centro. É importante prever un sistema de penalización fronte a non
cumprimento das mesmas. É importante que este documento recolla cuestións relativas ao
control de ruído, á reserva dos espazos compartidos, ás boas prácticas entre persoas usuarias, e
a ao compromiso de participar activamente no programa de dinamización como condición para
ser beneficiario dos espazos.
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Conclusión

Descrición

C6.8

A xestión do acceso aos espazos deberá estar regulada por unha normativa municipal que
estableza o procedemento de solicitude, selección e concesión, os prezos dos espazos, os
tempos máximos de uso en anos dende a creación da empresa, etc.

C6.9

Identifícanse como elementos desexables nun centro destas características:
- Postos de coworking
- Oficinas de viveiro
- Sala de reunións de uso compartido
- Sala de formación cun aforo mínimo de 25 persoas
- Sala tipo oﬃce para descanso, café, comida, con nevera, microondas, …
- Espazo de recepción
- Almacén
- Oficina para persoal municipal
- Aseos
- Ascensor

C6.10

As oficinas de viveiro evitarán ser opacas desde os pasillos ou áreas comunes, para evitar o
illamento do resto do centro. Terán para isto elementos de cristal cara ao interior, que poderán
ser modificados con solucións “translucidas” que acheguen certa privacidade, sen chegar a
tapar por completo. Dende fóra das oficinas é preciso poder saber se hai alguén dentro e
ademais é importante favorecer que as persoas usuarias destes espazos se vexan a diario.

C6.11

Os postos de coworking deberán ter os elementos mínimos necesarios, tales como a propia
mesa, silla, caixoneira, armario con chave, pequena estantería, e algún elemento divisor respecto
ao resto dos postos, para conferirlle un mínimo de privacidade ao traballo que se desenvolve
neles. Pequenos separadores verticais duns 30 cm poden ser suficientes para este uso.

C6.12

Se ben os espazos de descanso e esparcemento, chamados en ocasións “espacio google”
púxose de moda fai uns anos, na maioría dos centros visitados os seus responsables indican que
son espazos de moi baixa ocupación, salientando en importancia o espazo compartido tipo
oﬃce que permita ás persoas usuarias tomar un café, quentar a súa comida e comer nas
instalacións. Nalgúns casos instálase unha máquina de vending, aínda que non se considera
necesario.

C6.13

A sala de formación é un espazo fundamental para a posta en marcha do plan de dinamización
do centro, para a realización de actividades de traballo en rede, accións formativas, conferencias,
etc.

C6.14

A sala de reunións de uso compartido identifícase como un espacio fundamental para múltiples
usos, dende a celebración de reunións do persoal propio do Concello que xestione o centro,
como para o labor comercial dos beneficiarios dos espazos de viveiro e coworking, incluso para
a celebración de reunións internas.
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BLOQUE C:
Proposta de Plan de Acción baseado na diagnose e análise
documental, participativa e de estudo de casos
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7.- Recompilación das conclusións obtidas nas fases 1, 2 e 3 do estudo
Ao longo do desenvolvemento do bloque B recóllense as conclusións obtidas das fases de estudo
documental, participativo e do estudo de casos. A continuación aglutínanse nunha táboa única as
conclusións obtidas, que servirán de base para establecer unha serie de liñas de acción nas que se
baseará o plan de acción proposto.
Conclusión

Descrición

C4.1

Ponteareas conta cunha ubicación estratéxica para o desenvolvemento económico e
empresarial, debido á súa proximidade a Vigo e á fronteira con Portugal, a proximidade a solo
industrial e á súa conectividade pola autoestrada A52. Ademais é o centro socio-económico da
comarca.

C4.2

O sector primario, agrícola e forestal está profundamente infradesenvolvido a pesar das
condicións favorables do territorio e á alta dispoñibilidade de terras, o que supón unha
oportunidade de desenvolvemento económico, convertindo o que hoxe é unicamente
autoconsumo nunha vía de actividade económica.

C4.3

Ponteareas conta cunha poboación nova en comparación coa media galega, con idades
potencialmente adecuadas para o impulso dun novo dinamismo económico e empresarial.

C4.4

O nivel de estudos é inferior á media, o que pode reflectir un potencial ámbito de mellora no
futuro, pero tamén pode sinalar unha perda de talento por exportación de persoas con niveis de
estudos superiores a outros concellos galegos. Ábrese a oportunidade de emprender medidas de
retención e re-captación do talento, coa súa inherente oportunidade de crecemento e mellora
socio-económica.

C4.5

A tasa de paro en Ponteareas é 7 puntos superior á media autonómica e 5,5 puntos superior á
media provincial, o que evidencia a necesidade de emprender medidas que fomenten a
empregabilidade da poboación, tanto por conta allea como propia.

C4.6

Detéctase unha alta porcentaxe de persoas de Ponteareas que traballan fóra do municipio. Aínda
que os datos son coherentes coa media comarcal, son superiores á media galega. Identifícase
esta realidade como unha evidencia adicional da necesidade de desenvolver iniciativas
empresariais que impulsen a creación do emprego no municipio.

C4.7

Existe un aumento no número de empresas nos últimos anos dos que se teñen datos, o que
pode interpretarse como un empuxe latente de emprendemento.

C4.8

Existe un alto número de empresas, preexistentes e de nova creación, cun tamaño entre 0 e 2
empregados (84,5%). Este dato pode interpretarse como un síntoma das dificultades que se
atopan as empresas para consolidarse e xerar emprego. Identifícase a necesidade de accións
que promovan a consolidación e o fortalecemento das empresas xa creadas.

C4.9

Existe un alto grao de desenvolvemento do sector servizos, que ocupa o 71,7% das empresas
de Ponteareas e conta cun 607 locais comerciais.

C4.10

Identifícase un movemento asociativo empresarial ben desenvolvido pero cunha evidente falta de
cohesión entre asociacións e unha deficiente cooperación, colaboración e impulso de accións
conxuntas entre as empresas. Identifícase a necesidade de accións de impulso da cooperación e
o traballo en rede.

C4.11

Non existen no municipio iniciativas de networking. A única iniciativa que conta con presenza do
municipio é unha iniciativa supracomarcal, privada e cunha participación de empresas de
Ponteareas moi limitada.
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Conclusión

Descrición

C5.1

Existe consenso absoluto na percepción de que non existe cultura do emprendemento no
municipio.

C5.2

Detéctase unha ausencia dun servizo público de información integral para empresas e
emprendedores en ámbitos de procedementos, trámites, axudas, requisitos, asesoramento
económico, análise de viabilidade, resolución de dúbidas…

C5.3

Identifícase como unha barreira para a creación de novas empresas os tempos de tramitación de
determinados expedientes municipais, como licenzas ou permisos.

C5.4

Detéctase unha falta de información e asesoramento a persoas potencialmente emprendedoras
sobre ámbitos de emprendemento que poderían ser unha oportunidade para a creación de novas
empresas, primando en xeral o emprendemento de modelos de negocio “clásicos” como tendas,
bares, etc.

C5.5

Identifícase como necesidade das empresas existentes no municipio iniciativas colectivas que
xeren comunidade, cohesión, sentido de pertenza, acompañamento e colaboración entre elas.

C5.6

Percíbese unha demanda de accións formativas de utilidade e de enfoque aplicado, tanto para
as empresas existentes como para potenciais persoas emprendedoras.

C5.7

Faise necesario un lugar de encontro e referencia que albergue distintas accións de impulso da
actividade socio-económica da zona e que sexa tamén un punto de encontro para as persoas
responsables de empresas no municipio.

C5.8

Identifícase o networking ou traballo en rede como unha ferramenta con moito potencial de
mellora do estado empresarial actual, sobre todo no referente á consolidación das empresas
existentes.

C5.9

O acompañamento, titorización e mentoring para emprendedores/as e para empresas de recente
creación parece ser unha demanda na que se identifica un potencial importante para o éxito na
implantación de determinadas iniciativas empresariais.

C5.10

Existe unha mala percepción propia no colectivo de empresarios e/ou comerciantes de
Ponteareas, cun sentido de inferioridade respecto a outros. Cabe por tanto a posibilidade de
implementar accións de mellora neste ámbito dirixidas ao “empoderamento” do sector, xerando
orgullo e sentido de pertenza, en mellorando a propia imaxe que teñen de si mesmos.

C5.11

Identifícase como unha necesidade implementar medidas de promoción do consumo local por
parte da poboación.

C5.12

Os “oficios tradicionais” como fontanería, carpintería, carpintería de aluminio, albañilería e
reformas, etc. identifícanse como oportunidades de autoemprego dada a demanda de empresas
e particulares destes servizos e a limitada oferta existente.

C5.13

Existe unha carencia poboacional que pode convertirse nunha barreira no impulso de novas
iniciativas empresariais ligada a cuestións relacionadas coa motivación, a actitude e a
dispoñibilidade de cara ao traballo.

C5.14

A presenza de instalacións públicas cun formato de viveiro de empresa (CIFP A Granxa) sen
demanda nin uso denota que a posta en funcionamiento de instalacións orientadas ao impulso
emprendedor non é suficiente se non se artellan accións e programas que dinamicen os espazos.

C5.15

As novas tecnoloxías supoñen unha oportunidade non só para o emprendemento senon tamén
para a consolidación e mellora das empresas de Ponteareas. O nivel de desenvolvmeento destes
recursos no funcionamento das empresas parece ser baixo.

C5.16

O tecido asociativo profesional de Ponteareas non parece estar sendo quen de dar resposta ás
necesidades de empresas e profesionais.
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Conclusión

Descrición

C6.1

O éxito do centro de Ponteareas está intrinsecamente ligado ao éxito das iniciativas de
dinamización que se emprendan arredor do centro.

C6.2

Os espazos de coworking son relativamente recentes no panorama galego, e ainda presentan
certas reticencias para certos sectores da poboación. Non obstante identifícase como un modelo
cunha demanda crecente, dado o seu baixo custe e á aparición de novos modelos e fórmulas de
negocio e emprendemento.

C6.3

Os espazos destinados a oficinas de viveiro son necesarios pero nun número axustado e ben
dimensionado á realidade da poboción. Teñen sentido en tanto en canto non sexan meros
substitutos dunha oficina regular de aluguer, senón que comporten a participación nun programa
de actividades, traballo en rede, acompañamento, etc.

C6.4

O alcance asociado aos postos de coworking e as oficinas dispoñibles é limitado, polo que as
actividades do centro teñen que permitir beneficiarse a outros sectores da poboación, non só ás
persoas beneficiarias dos espazos, tales como empresas xa creadas, persoas emprendedoras ou
potencialmente emprendedoras.

C6.5

Dada a variabilidade de horarios inherente á posta en marcha dunha iniciativa de empresa ou
negocio, identifícase como necesaria a posta en marcha dun sistema de control de accesos
automático, con acceso 24 horas, videovixiancia e alarma.

C6.6

Parece moi necesaria a contratación por parte do concello dunha persoa de perfil técnico con
profundos coñecementos en materia de creación de empresas, procedementos, axudas,
subvencións, trámites, etc. que coordine a actividade do centro, ofreza un servizo de ventá única
de asesoramento para o emprendemento, titorice e coordine o programa de dinamización do
centro.

C6.7

Para o bo funcionamento do futuro centro faise necesaria a elaboración dunhas normas básicas
de uso e convivencia, que sexan asumidas e de obrigado cumprimento para as persoas usuarias
beneficiarias do centro. É importante prever un sistema de penalización fronte a non
cumprimento das mesmas. É importante que este documento recolla cuestións relativas ao
control de ruído, á reserva dos espazos compartidos, ás boas prácticas entre persoas usuarias, e
a ao compromiso de participar activamente no programa de dinamización como condición para
ser beneficiario dos espazos.

C6.8

A xestión do acceso aos espazos deberá estar regulada por unha normativa municipal que
estableza o procedemento de solicitude, selección e concesión, os prezos dos espazos, os
tempos máximos de uso en anos dende a creación da empresa, etc.

C6.9

Identifícanse como elementos desexables nun centro destas características:
Postos de coworking
Oficinas de viveiro
Sala de reunións de uso compartido
Sala de formación cun aforo mínimo de 25 persoas
Sala tipo oﬃce para descanso, café, comida, con nevera, microondas, …
Espazo de recepción
Almacén
Oficina para persoal municipal
Aseos
Ascensor

C6.10

As oficinas de viveiro evitarán ser opacas desde os pasillos ou áreas comunes, para evitar o
illamento do resto do centro. Terán para isto elementos de cristal cara ao interior, que poderán
ser modificados con solucións “translucidas” que acheguen certa privacidade, sen chegar a
tapar por completo. Dende fóra das oficinas é preciso poder saber se hai alguén dentro e
ademais é importante favorecer que as persoas usuarias destes espazos se vexan a diario.
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Conclusión

Descrición

C6.11

Os postos de coworking deberán ter os elementos mínimos necesarios, tales como a propia
mesa, silla, caixoneira, armario con chave, pequena estantería, e algún elemento divisor respecto
ao resto dos postos, para conferirlle un mínimo de privacidade ao traballo que se desenvolve
neles. Pequenos separadores verticais duns 30 cm poden ser suficientes para este uso.

C6.12

Se ben os espazos de descanso e esparcemento, chamados en ocasións “espacio google”
púxose de moda fai uns anos, na maioría dos centros visitados os seus responsables indican que
son espazos de moi baixa ocupación, salientando en importancia o espazo compartido tipo
oﬃce que permita ás persoas usuarias tomar un café, quentar a súa comida e comer nas
instalacións. Nalgúns casos instálase unha máquina de vending, aínda que non se considera
necesario.

C6.13

A sala de formación é un espazo fundamental para a posta en marcha do plan de dinamización
do centro, para a realización de actividades de traballo en rede, accións formativas, conferencias,
etc.

C6.14

A sala de reunións de uso compartido identifícase como un espacio fundamental para múltiples
usos, dende a celebración de reunións do persoal propio do Concello que xestione o centro,
como para o labor comercial dos beneficiarios dos espazos de viveiro e coworking, incluso para
a celebración de reunións internas.

8.- Ámbitos de actuación propostos en base ás conclusións obtidas no estudo
Da análise das conclusións obtidas no proceso establécense unha serie de ámbitos de actuación que
aglutinan as liñas de acción previstas e dan orden e coherencia á proposta do presente plan.
N

Ámbito de actuación

Conclusións das que se desprende

1

Centro de iniciativas empresariais

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 5.7, 5.14, 5.15, 5.16,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,
6.12, 6.13, 6.14

2

Asesoramento Integral a empresas e
emprendedores

5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 6.6, 6.7, 6.8

3

Divulgación e impulso da cultura do
emprendemento

5.1, 5.10

4

Promoción da creación de novas iniciativas
empresariais

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 5.6, 5.9, 5.12,
5.13, 5.14, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.13, 6.14

5

Fortalecemento e consolidación de empresas

4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11,
5.14, 5.16, 6.1, 6.4, 6.13, 6.14

Estes 5 ámbitos de actuación estratéxicos aglutinan a totalidade das accións que se propoñen como
resultado das fases de diagnose e análise. A continuación desenvólvese en detalle cada un dos
ámbitos de actuación propostos.
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9.- Centro de Iniciativas empresariais
Os resultados obtidos ao longo deste estudo apoian e refrendan a visión do Concello de Ponteareas
de crear un centro dedicado ao impulso de inciativas empresariais. De xeito concreto, ao longo do
estudo reflíctese que este centro será o espazo de referencia para todas aquelas accións de impulso
da economía local, pero non debería limitarse unicamente ao emprendemento e á creación de
empresas novas, senón ter tamén actividade dedicada a xerar na poboación unha cultura base de
emprendemento e a emprender accións orientadas á consolidación das empresas existentes.
9.1.- Obxectivo

Xerar un espazo de referencia que centralice os servizos de asesoramento e apoio ao
emprendemento, ofreza espazos de inicio de actividade en modelo mixto coworking e oficinas de
viveiro, e sirva de espazo de referencia para a posta en marcha das accións dedicadas a impulsar a
creación de novas empresas e ao fortalecemento e consolidación de empresas existentes.
9.2.- Plan de usos e necesidades de espazos

As obras de recuperación dos espazos que darán cabida ao futuro centro deberían garantir os
seguintes espazos específicos:

-

Espazo de coworking: 6-8 postos, con zona de armarios e/ou estantería en columna.
Espazo recepción - vestíbulo.
Espazo para sala de reunións con capacidade para 8 - 10 personas.
Espazo para sala de formación con capacidade para polo menos 25-30 personas, cun
deseño modular e versátil e unha boa dotación audiovisual.
Oficina municipal con espazo para 2 postos de traballo.
Oficina que albergará o servizo SmartPeme cun posto de traballo.
Oficinas de viveiro, polo menos 4, non opacas ás zonas comúns.
Espazo office-comedor: microondas, nevera, cafetera, armario, pequena mesa e cadeiras.
Espazo-cuarto para contadores, RAC, almacén, cuarto da vasoira.
Aseos.
Ascensor.

9.3.- Proposta de distribución dos espazos

Facilítase a continuación unha proposta de distribución de espazos dacordo ao establecido no
apartado anterior, desenvolvido polos arquitectos Xavier Pousa e Lara Leal, que contan cunha
dilatada experiencia en proxectos de arquitectura tanto de obra nova como de rehabilitación par usos
públicos.
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9.4.- Criterios arquitectónicos aplicados no deseño da distribución de espazos

“O conxunto de espazos que compoñen o Centro de Dinamización Empresarial desenvólvense en 2
plantas dun edificio existente, ás cales accédese ben polo núcleo de escaleiras existente ou ben por
un novo ascensor que se instalará para cumprir cos requisitos de accesibilidade.

A organización e relación dos diferentes espazos realízase en función do seu uso.

Por este motivo, na planta 2º sitúanse todos os espazos destinados aos emprendedores para
fomentar a relación entre eles. Un pequeno espazo a modo de recepción conforma o vestíbulo de
entrada ao espazo principal, constituída pola zona de coworking e as oficinas de viveiro (4uds). A
zona de coworking é un espazo aberto con moita luz, mentres que as oficinas de vivero organízanse
en despachos independentes pero con relación visual co coworking permitindo fomentar as posibles
sinerxias que poidan xurdir. A zona de descanso sitúase entre estes dous espazos e o patio interior,
que se a normativa permíteo suscítase a súa cubrición para crear o espazo google como outro
espazo máis de traballo.

Na planta 3º sitúanse os espazos de uso común entre os emprendedores e os traballadores
municipais. A sala de formación con capacidade para 24 persoas, unha sala de reunións, dous
despachos, un para SmartPeme e outro para Oficina Municipal de dirección do centro e dous aseos,
ambos accesibles.

Con esta organización a planta 2º pode ter un horario flexible acorde ás necesidades dos
emprendedores mentres que na 3º os espazos pódense usar a conveniencia de cada un xa que son
independentes e pechados, é dicir, pódese organizar un curso de formación por parte do concello
sen alterar nin molestar aos da planta de emprendedores, os técnicos municipais pódense reunir na
sala de reunións con outros axentes, ou os propios emprendedores poden usar a sala de reunións ou
de formación sen alterar o funcionamento da planta 2.”
Equipo de xL arquitectos.
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9.5.- Proposta de naming para o centro

As accións de comunicación e publicidade da actividade do centro serán un factor que afectará
indudablemente ao éxito da súa posta en funcionamento. Unha das cuestións máis importantes á
hora de establecer un plan mínimo de comunicación e publicidade é o naming, entendido isto como
o proceso de buscar e atribuír un nome a un proxecto ou espazo singular.
Neste sentido é importante sinalar que de xeito inicial e a modo descritivo o Concello xa xerou un
nome que figura na lona publicitaria da adquisición das dúas plantas do edificio que albergará o
centro, instalada na fachada do mesmo. O nome que alí figura é “Centro de Dinamización
Empresarial de Ponteareas”. Este nome, se ben é descritivo, consideramos que non conta coa
singularidade suficiente para xerar pregnancia no público, o que podería dificultar a difusión da súa
posta en marcha e actividade. Pode ser, porén un bo “subtítulo” ou “submarca”.
A continuación facilítanse unha serie de opcións de naming que poderían ser indicadas para a
consecución dos obxectivos de difusión que se establezcan.
Proposta 1:

Activa Ponteareas
Proposta 2:

Ágora Ponteareas
Proposta 3:

Ponteareas Central
Proposta 4:

Zona-E Ponteareas
Proposta 5:

Espazo-E Ponteareas
Proposta 6:

Impulsa Ponteareas
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9.6.- Canles de comunicación e publicidade

Para o bo funcionamento do centro é importante considerar que elementos e canles de
comunicación serán precisos. De xeito preliminar, identifícanse os seguintes:

- Páxina web: Será o lugar de referencia dixital do centro e o contedor de contidos para a súa
difusión. A web actuará como soporte dixital para todos aqueles procesos que sexa necesario,
tales como formularios de inscrición, notificacións, publicación de novas, xestión da programación,
difusión da oferta de actividades do centro, publicidade e transparencia das empresas ou persoas
beneficiarias dos espazos do centro, etc. A páxina web deberá estar ben construída, cun CMS de
amplia distribución tipo Wordpress que permite a elaboración de potentes webs a precios contidos
e cunha gran versatilidade e facilidade de uso.
- Redes sociais: As redes sociais son unha ferramenta moi poderosa para difundir a información e
xerar tráfico cara a web que contén a información de interese. Baseandonos na utilización de redes
sociais da poboación do municipio e en que redes se atopa maioritariamente o noso público
obxectivo, na actualidade a recomendación de uso de redes por orde decrecente sería: Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn.

- Newsletter - mail: Prevese que, unha vez posto en funcionamento o centro, será preciso utilizar
sistemas de comunicación e difusión baseados en correo electrónico. Os coñecidos como
newsletter son unha ferramenta de interese moi efectiva para manter informada a unha
comunidade de persoas ou grupo de traballo, etc. Plataformas como MailChimp ou SendinBlue
serán precisas para este labor.

- Prensa: O centro e a súa actividade terán unha alta capacidade de xerar noticias de interese para
os medios de comunicación. É importante ter en conta esta cuestión e ter previsto o sistema que
permita a elaboración constante e con certa periodicidade de notas de prensa para os medios de
comunicación de radio e prensa escrita da zona.
Asi mesmo, é importante ter en conta que o centro ocupará as plantas superiores dun edificio. A falta
de presencia no baixo, a pé de rúa, pode supor unha dificultade para a visibilización do centro. Neste
sentido, proponse valorar a posibilidade de artellar un módulo físico na praza, similar a outras
iniciativas similares noutros lugares de europa no que se instala un pequeno espazo cunha pequena
grada, espazo wifi, etc. Esta instalación podería servir como elemento para visibilizar o centro a pé de
rúa.
9.7.- Sistema de acceso

Tal e como se reflicte na conclusión C6.5, o sistema de accesos a un centro destas características é
unha cuestión que debe terse moi presente desde o comezo do seu deseño e posta en marcha. A
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creación e posta en marcha dunha idea de negocio require en moitos casos largas xornadas laborais
e horarios moi pouco convencionais.
É por tanto preciso contemplar a implantación dun sistema de control de accesos que permita ás
persoas usuarias o acceso ás dependencias do centro, independentemente da hora do día ou da
noite, á vez que garanta a seguridade das instalacións.
Fai anos isto só era posible con persoal de control día e noite, pero hoxe en día existen sistemas
electrónicos dixitais e conectados que permiten implementar un sistema seguro de acceso para as
persoas usuarias fóra do horario convencional de apertura. Estes sistemas soen integrar pechaduras
intelixentes con código, pegada dixital, sensores de proximidade RFID ou unha combinación de
varios, unidos á videovixiancia e sistema de alarma remota en caso de intrusión ou vandalismo.
Considérase imprescindible a implementación dun sistema destas características para a total
funcionalidade do futuro centro.
9.8.- Conectividade e novas tecnoloxías

Na conclusión C5.15 recóllese a visión das novas tecnoloxías como unha oportunidade para o
emprendemento e para a consolidación e fortalecemento das empresas na actualidade. É
indubidable que o futuro centro deberá contar cuns sistemas de novas tecnoloxías actuais e
funcionais.
O máis importante deles é a conectividade a internet. A intervención para a posta en marcha deste
centro debería de contemplar un esforzo para dotar ao centro da mellor conexión e ancho de banda
dispoñible na zona, con conectividade en rede, para o que cumpre ter en conta as necesidades de
cableado, e móbil mediante wi-fi, e estar preparada para a chegada das oportunidades asociadas ao
desenvolvemento das tecnoloxías 5G.
Así mesmo é recomendable prever a posibilidade de contar cun equipo compartido en rede para a
impresión e escaneado, similar ás antigas fotocopiadoras. Na actualidade existen sistemas que
permiten incorporar estes equipos e tarifar por número de impresións en cor e/ou branco e negro por
cada posto de traballo.
9.9.- Illamento e Eficiencia Enerxética

As obras de rehabilitación das dúas plantas do edificio que albergará o centro deberán dedicar tamén
un esforzo na liña do illamento térmico e acústico. Conseguir que as dependencias do centro teñan
unha estabilidade térmica supón un requisito importante de cara a garantir o benestar e a
habitabilidade do centro. Así mesmo, é importante acadar un nivel alto de illamento cara a humidade,
dacordo ás condicións climáticas que operan no municipio de Ponteareas, cuns niveis de humidade,
choiva e néboas altos nun período longo do ano.
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Por último, é preciso que o centro conte cun illamento acústico óptimo, especialmente necesario
dada a ubicación do edificio na Plaza Mayor de Ponteareas, espazo peonil que alberga unha gran
parte da actividade de ocio, lúdica e de esparcemento da vila.

10.- Asesoramento integral a empresas e emprendedores
Unha das barreiras detectadas que máis apareceu no proceso participativo durante a elaboración
deste estudo foi a ausencia dun servizo especializado dependente do concello que sexa quen de
asesorar dun xeito integrado á poboación, e máis concretamente a empresas e potenciais
emprendedores sobre multitude de aspectos ligados á súa actividade.
Neste apartado proponse de xeito concreto e complementario á creación do centro a posta en
marcha dun Servizo Municipal Integral de Asesoramento a Empresas e Emprendedores.
10.1.- Funcións e competencias do servizo

Parece necesario definir o perfil e competencias deste servizo integrado co fin de que se dea
cumprimento ás necesidades detectadas durante o proceso.
As funcións que se detectan como necesarias son as seguintes:
Funcións xenéricas

- Coordinación e programación da actividade do centro (apartados 12 e 13 deste
documento).

- Impulso de accións orientadas á creación dunha cultura do emprendemento no municipio
(apartado 11 deste documento).

- Titorización e mentoring das iniciativas incubadas no centro, con seguemento
individualizado.
- Organización de actividades de seguemento grupal das iniciativas incubadas no centro.
- Ligazón coa concellería competente no Concello para a boa xestión do centro.
Funcións orientadas ao emprendemento

- Información a emprendedores en relación aos pasos necesarios para o inicio de actividade.
- Información a emprendedores sobre opcións de personalidade xurídica (autónomo,
sociedades laborais, sociedades cooperativas, sociedades limitadas, …) diferenzas,
requisitos, vantaxes e inconvintes de cada modelo.

- Información sobre obrigas fronte á AEAT, Seguridade Social, Facenda, Rexistro Mercantil.
- Apoio e seguemento no proceso de alta e creación dunha empresa.
- Información sobre axudas ao emprendemento, bono autónomo, IGAPE, outras.
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- Asesoramento na solicitude de axudas e subvencións.
- Información e apoio nos trámites municipais como permisos e licenzas.
- Outras que poidan demandar as persoas emprendedoras.
Funcións orientadas ao fortalecemento e consolidación de empresas

-

Información sobre subvencións, axudas e asesoramento para a súa solicitude.
Difusión de servizos existentes e das súas vantaxes, como SmartPeme e outros.
Información sobre oportunidades de aumento e diversificación da actividade empresarial.
Información e apoio á solicitude de axudas para a contratación.
Información e apoio nos trámites municipais como permisos e licenzas.
Outras que poidan demandar as empresas de Ponteareas.

A idea é xerar un punto de información de referencia, multidisciplinar, que sexa quen de dinamizar a
actividade do centro e facilitar os procesos de creación e posta en marcha de novas iniciativas
empresariais e consolidación das existentes, dun xeito centralizado e facilitador, eliminando o
fenómeno “multiventá” que existe na actualidade.
O perfil da persoa ou persoas encargadas destas tarefas será clave á hora que acadar os obxectivos
establecidos e o éxito deste servizo está intrinsecamente ligado ao éxito do centro.
10.2.- Posible operativa

As opcións detectadas como viables para a posta en marcha deste servizo son dúas:

- Selección, recrutamento e contratación por parte do Concello dunha persoa cun perfil adecuado
ás funcións definidas no apartado 10.1.

- Contratación dunha asistencia técnica externa para a prestación deste servizo.
En calquera dos casos, o perfil profesional e humano da persoa que estea ao fronte deste servizo é
determinante para o seu bo funcionamento. É necesario contar cun perfil con formación e experiencia
en creación e administración de empresas, con coñecementos dos procedementos administrativos
mercantiles, coñecemento do funcionamento das convocatorias públicas de axudas e subvencións, e
con unha gran capacidade de organización e traballo. Así mesmo, debería ter un talante proactivo,
implicación co proxecto, capacidade de empatía, habilidades sociais, experiencia de atención ao
público, ánimo resolutivo, etc.
Esta persoa estaría situada no centro, e suporía un piar fundamental no funcionamento do mesmo.
11.- Divulgación e impulso da cultura do emprendemento
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Unha das diagnoses obtidas durante o estudo, e que foi detectada casi na totalidade das fases e
accións do mesmo, é a ausencia na poboación de Ponteareas dunha cultura de emprendemento
sobre a que traballar. Identifícase o feito de que a poboación nova, ao chegar á idade laboral, case na
totalidade dos casos aspira a atopar un emprego por conta allea, e non considera o autoemprego
como unha opción. Ademais, nos casos nos que se emprende, a tendencia é a posta en marcha de
negocios seguindo modelos clásicos (tenda, bar,…) que non achegan valor adicional ao tecido socio
económico do municipio.
Cumpre por tanto emprender unha serie de accións encamiñadas a cambiar esta realidade, e á posta
en marcha do centro pode ser un momento idóneo para isto.
Aínda que se considera que este ámbito de actuación non debería ser o que máis esforzos supuxera,
si se considera necesario telo en conta e dedicar unha parte dos esforzos a accións encamiñadas a
mudar esta realidade.
11.1.- Público obxectivo ou target

Identifícanse para este ámbito de actuación 2 públicos obxectivos ben diferenciados:

- Público obxectivo 1: Público escolar en niveis de ensinanza de segundo ciclo de secundaria e
bacharelato.

- Público obxectivo 2: Público adulto, en idades comprendidas entre os 20 e os 40 anos, en paro
ou en activo pero con ambición de mellora.
Emprender determinadas accións dirixidas a público que responde a estes perfís pode chegar a ser
moi efectivo para empezar a crear no municipio unha visibilización do automemprego ou a creación
de empresas como unha opción válida de futuro. Ademais prevese un efecto secundario destas
accións, que incidirán positivamente na auto-imaxe que as persoas emprendedoras ou responsables
de empresas do municipio teñen de si mesmas.
11.2.- Accións propostas para o público obxectivo 1

Charlas nos centros de ensino
En colaboración cos centros de ensino, cos que trataríase de establecer lazos de colaboración para a
consecución destes obxectivos, organizaríanse con carácter anual, unha serie e conferencias ou
relatorios da man dunha persoa emprendedora ou dunha persoa especialista na posta en
funcionamento de ideas de negocio. Estas persoas atópanse nun momento das súas vidas nas que
comezan a plantexarse o seu futuro laboral. Visibilizar o autoemprego como unha opción, de man
dunha persoa que o fixo con anterioridade con certo éxito, pode ser unha ferramenta moi eficaz para
xerar cultura de emprendemento.
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Traballo coas persoas orientadoras dos centros de ensino
Na actualidade é habitual atopar na maioría ou en todos os centros de educación secundaria e
bacharelato á figura do Orientador. Nesta liña de acción traballaríase de xeito directo con estas
persoas, convocandoas a unha reunión inicial e establecendo con eles vías de información ás
persoas estudantes da información relativa ao autoemprego. O obxectivo é asegurar que cando unha
persoa desta idade recibe información da súa persoa de referencia no centro educativo, reciba tamén
información sobre o autoemprego como unha opción válida de futuro.

Traballo nas aulas
Nesta proposta de accións buscaríase a implicación do persoal docente dos centros educativos
interesado en participar e con encaixe nas súas materias. Proponse para isto a elaboración dunha
sinxela guía didáctica na que se recollan os detalles e os recursos para que as personas docentes
poidan traballar co seu alumnado o autoemprego na aula, con axuda de dinámicas como xogos de
rol, ou traballos creativos onde teñan que utilizar a súa creatividade e “crear unha empresa” sobre o
papel. Este tipo de accións vense aplicando en algúns centros educativos de España e Europa, con
certo éxito.
11.3.- Accións propostas para o público obxectivo 2

A diferenza do público obxectivo 1 identificado, ao que é relativamente fácil acceder coa
complicidade e colaboración dos centros educativos, ao público obxectivo 2 é máis dificil acceder.
Este público obxectivo pode responder ben a accións encamiñadas a visibilizar persoas coas que
poidan identificarse como un modelo de vida desexable. Partindo desta base, proponse a realización
de charlas informais, fóra do establecido, expansivas, ao aire libre, e de perfís que capten a atención
do noso público, como por exemplo unha persoa responsable dunha empresa especializada na
organización de festivais musicais, un grupo de música, etc.

12.- Promoción e creación de novas iniciativas empresariais (emprendemento)
As accións propostas neste ámbito de actuación estarán encamiñadas a facilitar e impulsar que se
xeren novas altas por conta propia e a posta en marcha de ideas de negocio viables e de valor, con
capacidade de crecer e de xerar riqueza e emprego no territorio.
Sirven como base ás accións que se establecen a continuación os ámbitos de actuación 1 e 2, xa
que a posta en marcha do centro e a posta en marcha do servizo de asesoramento integral suporá
de por si un empuxe moi importante neste ámbito.
!57

12.1.- Programa anual de emprendemento

Proponse a posta en marcha dun programa anual de emprendemento dende o centro, gratuíto ou
con prezos accesibles para a poboación interesada, e con varias fases:
Fase 1: Formación básica e aplicada para o emprendemento
Nesta fase, que se pode levar a cabo en colaboración con outras entidades como a Universidade de
Vigo, a Fundación FEUGA, a Fundación INCIDE, a Fundación Ronsel e outras, deseñarase e
desenvolverase un programa de formación sinxelo e aplicado para dotar ás persoas participantes dos
coñecementos, recursos, ferramentas e habilidades mínimas necesarias para a posta en marcha
dunha idea de negocio. Esta primeira fase formativa terá un programa de contidos nos que se
incluirán materias como o emprendemento, conceptos fundamentais, xeración de ideas de negocio,
análise da contorna, análise do mercado, o modelo de negocio, a redacción dun plan de empresa, a
comunicación da empresa, etc.
Fase 2: Experiencias. Casos de éxito e fracaso
Nesta fase as persoas participantes poderán coñecer de primeira man a persoas que emprenderon
con anterioridade e que compartirán a súa experiencia, os retos aos que se enfrontaron, se a súa
empresa foi finamente un éxito o un fracaso… Aprenderan a entender o fracaso coma unha
aprendizaxe, a perder o medo ao emprendemento sen renunciar á prudencia e á autoprotección…
Fase 3: Concurso incubadora
Propónse unha fase final na que as persoas que o desexen poidan presentar dacordo a un modelo a
súa idea de negocio. Un tribunal seleccionará un número delas prestablecido aplicando criterios de
viabilidade, valor que achegan, perspectiva de implantación, etc. Os proxectos seleccionados nesta
fase optarán a espazos de coworking ou oficina de viveiro no centro, con vantaxes fronte ás que as
soliciten pola vía regular, e ademais participarán nun período de incubación onde a persoa ou
persoas responsables do servizo descrito no ámbito de actuación 2 lles acompañará, titorizará e
programará unha serie de accións de mentoring, traballo en rede, búsqueda de financiamento, etc.
Esta acción, ademais de dinamizar e impulsar a creación de novas iniciativas empresariais, espérase
que sirva como programa dinamizador do centro e dos espazos que se dedican nel para albergar
persoas emprendedoras.
12.2.- Espazo de coworking do centro

Un espazo de coworking ou cotraballo é un concepto baseado en compartir espazo para a reducción
dos custes asociados ás instalacións dunha empresa ou negocio. Ademais, supón unha nova filosofía
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na que interveñen aspectos como as colaboracións, as sinerxias, o apoio e o acompañamento
durante a vida laboral dunha persoa.
No novo centro, tal e como se expón nos apartados 9.2 e 9.3, tense previsto incorporar un espazo
de coworking con 8 postos. Este espazo de coworking será unha gran mesa dividida en 8 postos de
traballo con dimensións adecuadas, nas que cada usuario disporá dunha cadeira, caixoneira,
armario, unha pequena estantería, toma de luz e conexión a internet.
As persoas interesadas en optar por un espazo no coworking do centro solicitarano segundo o que
se establezca nas bases de funcionamento que elabore o Concello. A idea é que a súa incorporación
inclúa todos os servizos e o custe sexa baixo. Algúns exemplos en Galicia como os espazos de
coworking das instalacións da Zona Franca, ou os do Concello de A Coruña teñen unha tarifa
mensual de entre 30€ e 40€

ao mes, IVE inc. Débese contemplar a posibilidade de que, se o

Concello o considera oportuno, o sistema de pago das instalacións poida facerse mediante pago en
valor por parte da persoa ou empresa beneficiaria, entendendo éste cómo o compromiso de achegar
servizos de valor para o plan de dinamización como pago da súa utilización (participación nos
programas formativos, nas charlas de sensibilización nos centros de ensino ou servizos similares).
O espazo de coworking do centro tamén dará soporte e espazo para as persoas que anualmente
participen coas súas ideas de negocio no Programa Anual de emprendemento proposto no apartado
12.1., que participen na fase de concurso e resulten gañadoras. Estas poderán acceder a espazo de
coworking ou oficina de viveiro ou ben gratuitamente ou por un prezo inferior. Os detalles de
funcionamento iranse definindo na implementación das accións propostas.
Beneficiarse dun espacio de traballo do coworking debería ter asociada unha duración máxima no
tempo, dada a súa vocación de ser unha facilidade para a posta en marcha da actividade, de tal xeito
que cando o funcionamento da iniciativa empresarial estea establecido e consolidado, poida optar a
outras solucións como un aluguer regular na vila.
Así mesmo, dado que o espazo de coworking previsto para o centro non pretende ser un mero
espazo de traballo, as persoas usuarias deberán comprometerse a participar activamente nas
actividades regulares que organice o centro en materias como formación ou traballo en rede.
12.3.- Espazo de oficinas de viveiro do centro

As oficinas de viveiro son oficinas nas que pode instalarse unha persoa emprendedora ou unha nova
empresa, cunhas condicións bonificadas, como axuda para a súa posta en funcionamento. Ademais,
ao igual que no caso do coworking, supón unha serie de servizos compartidos e unha filosofía de
traballo, que busca xerar relacións positivas e sinerxias entre as empresas en incubación no viveiro.
Tal e como se prevé no apartado 9.2 e 9.3, no novo centro de Ponteareas espérase contar con 4
espazos destas características.
As condicións de solicitude e de acceso a este tipo de facilidades definiranse na normativa
correspondente que o Concello elaborará no momento de posta en marcha da actividade do centro.
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Proponse que os espazos se faciliten baleiros, sen mobiliario, de cara a promover que cada persoa
ou empresa usuaria instale e adapte o espazo ao seu gusto e necesidades específicas. Proponse un
sistema de acceso mixto, do mismo xeito que no coworking, de maneira que os espazos poidan ser
solicitados por persoas interesadas, e ademais que algún deles poida albergar os proxectos
seleccionados anualmente no programa de emprendemento descrito no apartado 12.1.
Os usuarios regulares destes espazos benefícianse dun local-oficina cunha filosofía de todo incluído
no relativo a subministros, internet, etc. con tarifas moi bonificadas. Os importes destas tarifas varían
moito entre os centros e antecedentes estudados, pero soen establecerse en base aos metros
cadrados cuns valores que van dos 4€ aos 6€ por metro cadrado e mes. Ao igual que o previsto no
punto 12.2 deste documento, o pago en valor pode ser nha boa alternativa de xestión municipal dos
espazos.
O plantexamento en relación a estes espazos é moi similar aos espazos de coworking, e
recoméndase que sexa unha condición para o seu uso o compromiso por parte da empresa ou
persoa beneficiaria de participar activamente nas actividades que se organicen dende o centro en
materia fromativa, de traballo en rede, acompañamento, etc.
12.4.- Programación estable de actividades para as persoas usuarias do coworking e viveiro

Unha das ferramentas máis eficaces nos casos de estudo analizados durante a elaboración desta
proposta é a programación estable, cunha frecuencia establecida, de actividades dirixidas ás persoas
que se benefician dos espazos do centro.
É importante ter presente que o proceso de emprendemento e creación de empresa soen requerir
unhas elevadas cantidades de tempo, polo que esta programación debería de ter unha frecuencia
axeitada e compatible coa actividade empresarial das persoas ás que vai dirixida.
Consideramos acertada unha frecuencia dunha actividade mensual, na que se aborden cuestións
como as que se enumeran a continuación:

-

Xestión económica e financiamento.
Xestión de persoal
Fiscalidade e contabilidade
Valor engadido
Auto-organización na empresa
Motivación e resiliencia
Traballo en rede
Pensamento creativo
Resolución de problemas
…

Estas accións son susceptibles de levarse a cabo a través de colaboracións con entidades como a
Universidade, as Cámaras de Comercio, a Zona Franca, as Fundacións como FEUGA ou INCIDE, o
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que suporía un bo punto de encontro e de comezo de relacións de colaboración con entidades, das
que se pode beneficiar no centro no curto prazo.
Ademais estas accións deben ir encamiñadas a facilitar a relación interpersoal entre as persoas
usuarias do centro, a xerar comunidade e acadar un clima favorecedor que axude na creación de
colaboracións e sinerxias.
13.- Fortalecemento e consolidación de empresas
De moitas das conclusións obtidas durante o estudo despréndese a necesidade de que o novo
centro e a súa actividade non só incida no impulso ao emprendemento e a creación de novas
iniciativas empresariais, senon que sexa quen de facilitar o fortalecemento e a consolidación de
empresas existentes en Ponteareas.
Este ámbito de actuación vai dirixido precisamente a dar resposta a ese obxectivo, mediante unha
serie de accións que non comportan unha dificultade técnica nin esforzo económico singular e que ,
non obstante, poden ser moi efectivas na consolidación das empresas do municipio.
A continuación recóllense a modo de proposta algunhas das accións recomendadas dentro deste
ámbito de actuación:
13.1.- Posta a disposición das instalacións do centro ás empresas que o soliciten

Unha das accións identificadas máis inmediatas é abrir a posibilidade de que empresas de
Ponteareas poidan utilizar as instalacións de uso común do futuro centro, como a aula de formación
ou a sala de reunións. Deste xeito, as empresas da zona poderían reservar esas instalacións para
determinados usos e se aumentaría o alcance do centro as empresas da zona.
Na normativa de usos dos espazos será necesario establecer a sistemática de solicitude e reserva, e
cabe a posibilidade de que se sexa necesario nesta normativa establecer prioridades no uso das
instalacións, como as actividades propias do centro ou as solicitudes de uso das persoas usuarias
dos espazos de coworking e viveiro.
13.2.- Creación dun ou varios grupos de networking

A ausencia de relación e colaboración entre as empresas de Ponteareas é unha das barreiras
detectadas durante o estudo, que supón unha dificultade para a súa consolidación e crecemento. As
asociacións empresariais existentes, que poderían xerar un clima de comunidade entre as súas
empresas asociadas, non están a ser quen de cumplir ese papel, o que abre a posibilidade de
emprender accións nesta liña. Adicionalmente, identifícase ao longo do estudo, e nomeadamente na
fase participativa, a necesidade de xerar un sentido de pertenza que inflúa positivamente na
motivación do sector empresarial de Ponteareas, e xere o clima necesario para emprender campañas
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conxuntas tales como campañas de comunicación orientadas a xerar imaxe de marca, ou campañas
de promoción de consumo de bens ou servizos a nivel local.
O único referente no territorio de traballo en rede é o grupo de BNI, que como xa se menciona na
diagnose é un grupo cun modelo de networking moi particular que funciona baixo as directrices do
modelo global BNI, moi enfocado ao aumento das ventas e non tanto a xerar unha comunidade que
se coñece, se apoia e colabora entre si para o ben do colectivo.
Neste marco, o futuro centro pode cumprir un papel protagonista no impulso e creación dun ou
varios grupos de networking que promovan o intercambio de experiencias entre as persoas que
formn parte del, e que favoreza ese clima facilitador tan necesario para contar cun sector empresarial
cohesionado que traballa cara á mellora e fortalecemento do tecido empresarial do concello.
Para a posta en marcha do grupo de networking sería necesario crear un programa cunha frecuencia
razoable de momentos de encontro, dirixidos pero flexibles nun ambiente distendido que favoreza a
relación das persoas, e que combine os momentos de intercambio de experienicias con mesas de
traballo e con accións formativas puntuais, a demanda das persoas que o compoñen. Esas accións
formativas poderían ser aproveitadas para optimizar o seu impacto, combinándoas coas previstas no
apartado 12.4.
14.- Establecemento de relacións institucionais e potenciais convocatorias e oportunidades
de financiamento
A posta en marcha deste plan de dinamización empresarial suporá para o Concello a oportunidade
de establecer vínculos e relacións institucionais con entidades que teñen entre as súas finalidades a
promoción do autoemprego e o impulso e consolidación de empresas. Algunhas das entidades
identificadas como futuras relacións de interese son:

-

Área de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo
Consorcio Zona Franca de Vigo
Fundación Juana de Vega
Fundación Ronsel
Fundación INCYDE
Fundación Biodiversidade
Fundación FEUGA
Fundación Universia
Unidade Galicia Emprende - IGAPE

A colaboración con estas entidades podería concretarse co impulso e sinatura de convenios de
colaboración onde se creen as bases e canles para sinerxias en materia de formación, capacitación,
intercambio de experiencias, emprendemento, etc.
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Así mesmo, algunhas administracións públicas promoven con certa frecuencia convocatorias de
financiamento por concorrencia competitiva para proxectos que poderían supor unha oportunidade
de financiamento complementario para o centro, ou unha vía de traballo para a posta en marcha de
proxectos específicos orientados, por exemplo, ao impulso do fortalecemento do sector primario no
municipio. Algunha destas convocatorias de interese se facilitan a continuación:
Nome da convocatoria

Entidade que a promove

Fecuencia

URL

EmpleaVerde

Fundación Biodiversidad

Anual

https://
www.empleaverde.es/

Axentes de emprego e
Unidades de Apoio

Xunta de Galicia

Anual

https://ceei.xunta.gal/
recursos/iniciativas?
content=sx-emprego/
iniciativa_0075.html

GALICIA COWORKING

Fundación INCYDE

-

https://www.incyde.org/
ficha-convocatoria-feder/
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GALICIA INCUBADORAS
ALTA TECNOLOGIA

Fundación INCYDE

-

https://www.incyde.org/
ficha-convocatoria-feder/4

Axudas para a posta en
marcha de laboratorios
cooperativos no rural.

Xunta de Galicia

Anual

https://sede.xunta.gal/
detalle-procedemento?
codtram=TR807D&ano=20
19&numpub=1&lang=gl

Estas son algunas convocatorias que poderían ser de interese. Ademáis, existen multitude de liñas de
financiamento orientadas ao impulso socio-económico dos territorios e das zonas rurais que, se ben
non son específicas para a posta en marcha de programas ou centros de impulso do
emprendemento ou da consolidación de empresas, sí poden ser convocatorias onde esta tipoloxía
de iniciativas sexa elexible. Neste senso recoméndase explorar ás convocatorias baseadas nos
fondos FEDER e FSE.
Adicionalmente aos usos previstos, o Concello de Ponteareas está a traballar nunha candidatura ao
programa eSmartCity. A posta en marcha deste centro de iniciativas empresariais tamén debe ser
entendido como unha oportunidade de aloxar algunha infraestructura singular do mencionado
proxecto, que podería beneficiarse das instalacións habilitadas, e simultáneamente dinamizar a
actividade do propio centro e impulsar a creación de empresas de base tecnolóxica (EBTs).
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15.- Táboa resumo das accións propostas
Na seguinte táboa recóllense as accións propostas como resultado do estudo desenvolvido:
Ámbito de actuación

Accións

Obxectivos

Resultado esperado

Centro de iniciativas
empresarais

A1.- Posta en marcha dun centro municipal de
impulso ao emprendemento e á consolidación das
empresas de Ponteareas

- Crear un espazo de coworking
- Crear un espazo de viveiro
- Crear unha serie de instalacións de uso

- Posta en marcha do centro
- Aumento do número de

-

Asesoramento Integral a
empresas e
emprendedores

A2.- Creación dun servizo municipal integrado de
asesoramento a empresas e emprendedores

- Centralizar nun único servizo as funcións

-

Divulgación e impulso da
cultura do
emprendemento

A3.- Charlas nos centros educativos
A4.- Traballo coas persoas orientadoras dos
centros educativos
A5.- Traballo de impulso do emprendemento nas
aulas
A6.- Charlas experienciais con persoas
emprendedoras de interese para as persoas
mozas.

común
Crear un espazo que acolla e impulse
accións de impulso do emprendemento e de
consolidación das empresas de Ponteareas

necesarias para informar ás empresas e
emprendedores sobre as cuestións de
interese que precisan
Salvar as dificultades coas que na
actualidade se atopan as persoas que
desexan emprender un negocio
Coordinar e dirixir a actividade que albergará
o futuro centro

- Mostrar ás persoas que nos vindeiros anos

-

serán demandantes de emprego, así como
ás que xa o son, o autoemprego e o
emprendemento como unha opción de vida
válida e vantaxosa
Visibilizar o papel fundamental que as
empresas e as persoas autónomas exercen
na sociedade como axentes que xeran
riqueza e emprego no territorio

-

iniciativas que se poñen en
marcha en ponteareas
Consolidación e fortalecemento
das empresas de Ponteareas
Aumento da capacidade das
empresas de Ponteareas de xerar
emprego

- Poboación mellor informada das

-

cuestións relativas ao
emprendemento, as axudas ás
empresas e as oportunidades de
mellora.
Dispoñibilidade para a poboación
dunha persoa que sexa quen de
acompañar e asesorar nas
cuestións de interese no proceso
de emprendemento

- Aumento da cultura do
emprendemento en Ponteareas

- Mellora da percepción que as
-

persoas teñen do autoemprego
como unha opción laboral
Impulso do pensamento creativo
aplicado á xeración de ideas de
negocio de valor a idades
tempranas
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Ámbito de actuación

Accións

Obxectivos

Resultado esperado

Promoción e creación de
novas iniciativas
empresariais

A7.- Programa anual de emprendemento
A8.- Espazo de coworking
A9.- Espazo de viveiro
A10.- Programa de ctividades formativas e de
dinamización para emprendedores

- Impulsar o emprendemento en Ponteareas
- Dotar de novas solucións bonificadas de

- Aumento da creación e posta en

A11.- Dispoñibilidade das instalacións do centro
para as empresas que o requiran
A12.- Creación de grupos de networking

- Promover que as empresas de Ponteareas

- Empresas máis competitivas, con

consoliden a súa actividade e a fortalezan
Impulsar a capacidade das empresas de
xerar emprego no concello
Crear canles de colaboración e traballo en
rede, xerando comunidade e sentido de
pertenza

mellor capacidade de enfrontarse
aos retos
Aumento da capacidade de
contratación das empresas
Mellora da autoimaxe que as
empresas teñen de sí mesmas
Impulso do traballo en rede e da
colaboración entre empresas

Fortalecemento e
consolidación de
empresas

-

-

funcionamento de novas
empresas e ideas de negocio con
potencial de xerar riqueza no
territorio

instalacións e espazos de traballo para o
inicio de iniciativas de autoemprego e
empresas de nova creación
Xerar comunidade e colaboración entre as
persoas emprendedoras

-
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