
LIÑAS E RETOS DE TRABALLO
ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL 

Concello de Santiago

Texto de Proba



Cooperación para o emprendemento

A 

OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO. 
Departamento municipal creado en 2004 e que sustitúe a anterior Axencia de Desenvolvemento 
Local

– Liñas de  de traballo: Promoción Económica, Emprego, Comercio, Dinamización en 
mercados e Estatística 

– Servizos:
• Axencia Local de Colocación
• Servizo de Apoio á Empresa
• Información Estatística
• Instalacións a ceder a terceiros: Salón de actos con capacidad para 200 persoas, dúas 

aulas de formación, un Aula de informatica e salas de reunións

A Oficina de Promoción Económica

AREA DE TURISMO: INCOLSA TURISMO DE SANTIAGO.
Sociedade pública municipal creada no ano 1999  que xestiona as accións do Concello  de 

Santiago en materia de planificación e promoción turística.
Actualmente inmersa na definición dun plan estratéxico para o turismo, que iniciou a súa  

andadura con la celebración do foro Santiago Turismo Ordenado.
RETOS: 
•Entender o valor industrial do Turismo
• Incrementar a estancia media
• Pacificar a convivencia residente-turista
• Introducción de fórmulas impositivas

A Concellaría de Desenvolvemento Local responsabilízase  das competencias de : 
Promoción Económica, Emprego, Comercio, Mercados e Turismo.
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Axencia local de colocación:

o Areas de trabajo:
● Programas de inserción laboral
● Formación para o emprego
● DISEÑO e DESENVOLVEMENTO DO  PLAN DE 

ACCIÓN LOCAL PARA O EMPREGO (PALE) que 
prevé a xestión de 12.0000.0000,00€ no periodo 
2016-2020 dos que esta previsto que a aportación 
municipal cubra a terceira parte.

o Servizos:
● Axencia Local de Colocación: 
● Orientación laboral

o Instalaciones:
● Oficinas centrales en el CERSIA Empresa
● Centro de Formación ocupacional de San Xoan de 

Aríns
● Centro de Formación ocupacional de San Lázaro 

(en fase de homologación)

Área de empleo
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Mesa de comercio
o Areas de traballo:

● Programas de mejora de la competitividad 
comercial:

• Formación 
• Consultoría

● Programas de dinamización y promoción 
comercial

● Valorización del comercio emblemático y de 
la función socioeconómica del pequeño 
comercio

● Valorización da economía de proximidade 
como elemento definitorio dos mercados e 
mercadiños da cidade.

PLAN ESTRATÉXICO DE COMERCIO  (3º 
DOCUMENTO)

Área de Comercio e Área de Mercados
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oOBXECTIVO GLOBAL:
Apoiar un modelo de desenvolvemento 

local endóxeno, cooperativo e asentado 
na identidade a na historia de 
Santiago. Busca asentar a creación de 
novas empresas  e os procesos de 
mellora nas xa existentes nos valores 
diferenciais da economía de la ciudad: 

● Capitalidade
● Proxección internacional
● Comunidade Universitaria 
● Industrias culturais 
● Patrimonio.

EDUSI: ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO 
URBANO SOSTIBLE E INTEGRADO

Área de Promoción Económica:
Programa Compostela Móvese
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 As principais liñas de traballo de Compostela 
Móvese para conseguir este novo modelo son: 

o  Modificar a visión dunha economía baseada en polígonos 
industrias noutra máis sostible e integradora, onde 
emprendedores e empresas, especialmente de servizos, 
convivan no tecido urbano
– Actuacións de dinamización 

socioeconómica por barrios. APOSTA 
POLO TEU BARRIO.

o Limitar a creación de solo industrial ligándoa á demanda real, 
impedindo a especulación sobre o solo

– Proyecto SPIN&UP

o Xerar un entorno favorable para emprender e "coopetir":  
Fomentando formación adaptada á realidade das persoas 
emprendedoras e creando soportes ( (infraestruturas, 
formación, información, actividades, etc.) para a creación de 
proxectos colectivos e cooperativos que fagan as empresas 
máis competitivas ("coopetición")
– Faino ti. APOSTA POR TI

Área de Promoción Económica:
Compostela Móvese
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Apoio ás iniciativas de traballo colaborativo (...)favorecer o 
parobeitamento compartido de bens e servizos entro o 
tecido empresarial da cidade .

GRUPO DE TRABALLO CREATIVO

Xerar un entorno favorable para emprender e "coopetir"

PROXECTO COLABORA

Consumo responsable y economía colaborativa en el consumo

EFECTO PROXIMIDADE

● Cambios nas convocatorias de axudas á empresas de recente 
creación .

● Introducción da liña de Economía Social no Pacto Local polo 
Emprego.

● Introducción de obxectivos de Economía Social na EDUSI: 
Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrada 

● Clausulas Sociales na contratación 

Compostela Móvese Social
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Un proxecto en si por e para o emprego e o tecido empresarial, é 
cooperación, servizo e unha maneira de entender o desenvolvemento 
económico como punto de encontro

o Foi dende a súa construcción un proxecto de fomento 
de emprego e exemplo de cooperación 
interadministrativa:  Deputación da Coruña, Xunta de 
Galicia e Concello de Santiago

o Máis de 50 entidades ten empregado os seus espazos 
para accións de promoción económica e fomento do 
emprego.

o É un espacio de servizos e de encontro
o Durante o ano 2015 acolleu más de 800  acciones.
o Entidades participantes: Cámara de Comercio, 

Asociación de Empresarios Área Empresarial do 
Tambre, Asociación de Xoves Empresarios Aje 
Marineda A Coruña, Federación Galega de Xoves 
Empresarios, Asociación de Empresarios de Hostelería 
de Santiago de Compostela,  GDR Terras de 
Compostela, Deputación da Coruña, IGAPE, Club 
Emprende MAS, JEMSA, Colexio de  Enxeñería 
Informática de Galicia, Cluster TIC,  etc 

El CERSIA Empresa no é só un espazo
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Espazos para a incubación e viveirismo empresarial:

o Emprendia: a traves da empresa pública creada entre a 
Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Santiago, 
UNINOVA, ofrecense servicios de apooo á creación de empresas, 
desenvolvemento de  I+D+I, incubación de empresas, servizos de 
viveiro e servizos especializados no rexistro, patente e explotación 
de resultados de investigación da USC.

o Viveiro de Empresas de la Cámara de Comercio: de titularidade 
cameral conta dende a súa posta en marcha coa colaboración da 
Oficina de Promoción Económica na súa dirección e xestión diaria. 
Ofrece servicios de formación para personas emprendedoras.

o Outros espazos de aloxamento de proxectos empresariais con 
carácter permanente o puntual. Centro de Emprendemento GAIAS, 
Telefónica Open Future, Proxecto ARGOS, Start Up Weekend...

O CERSIA Empresa: Servizos ofertados  en 
colaboración con terceiros



Cooperar para competir: 

Cooperación para o desenvolvemento
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A crise e a cooperación por 
necesidade 

Non é posible ser competitivo sen ser 
un territorio coooperativo, porque a 
competitividade na economía actual 
está condicionada por:

1.A  capacidade para xerar, captar e 
compertir coñecemento.
2. A capacidade para xerar e coidar os 
activos específicos locais
3. A calidade interna que a cidade 
ofrece á súa cidadanía (multicapa)
4. A proxección e inserción na 
economía global. Capacidade de tecer 
redes e como estas redes funcionan ao 
servizo do territorio.

A cooperación como valor competitivo 
do territorio



GRAZAS  POLA VOSA ATENCIÓN

Cooperación para o emprendemento

Carme Casado Casado
Responsable de Economía
CERSIA Empresa
Avenida Alcalde Raimundo López 
Pol s/n
Santiago de Compostela
www.cersiaempresa.gal

Tel :+34 981 542 493
Fax :+34 981 542 492
Email: 
ccasadoc@santiagodecompostela..gal

@CERSIAEmpresa
@casadocarme

Facebook.com/company
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