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Introdución. 

 

 

 

As seguintes conclusións extraéronse dunha completa análise dos resultados das 

enquisas que, de xeito anónimo, se fixeron a 315 Axentes de Emprego e Axentes de 

Emprego e Desenvolvemento Local, nas 30 xuntanzas que os membros da UPD 

“Coordina Local” realizaron por todo o territorio entre os meses de xuño e xullo do 

2008 con membros deste colectivo. 

 

ZONA LUGAR DATA Nº ASISTENTES 

Terra de Soneira-Bergantiños Malpica 26 de xuño 11 

Muros-Fisterra-Xallas Cee 26 de xuño 8 

Lugo (Zona Leste) Becerreá 26 de xuño 12 

Deza-Terra de Montes-Tabeirós Lalín 26 de xuño 8 

Valdeorras-Viana O Barco 1 de xullo 8 

Val Miñor-Baixo Miño-Vigo  Baiona 3 de xullo 12 

Barbanza-Noia-Sar  Padrón 3 de xullo 7 

A Limia  Xinzo 3 de xullo 8 

Lugo Sur e Oeste Chantada 3 de xullo 10 
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Betanzos-Eume-A Coruña Betanzos 3 de xullo 11 

Terra de Celanova-Baixa Limia  Celanova 3 de xullo 13 

O Carballiño-O Ribeiro O Carballiño 3 de xullo 8 

Verín Monterrei 4 de xullo 6 

Pontevedra Pontevedra 4 de xullo 8 

O Salnés Vilagarcía 7 de xullo 8 

Ourense (entidades) Ourense 7 de xullo 13 

Ourense (concellos) Ourense 7 de xullo 6 

Lugo I ( Zona Centro) Lugo 7 de xullo 10 

Lugo II ( Zona Centro) Lugo 7 de xullo 15 

Allariz-Maceda-Terra de Caldelas Maceda 8 de xullo 4 

A Mariña Lucense Burela 8 de xullo 11 

Pontevedra-O Morrazo Pontevedra 8 de xullo 11 

Terra Chá Vilalba 8 de xullo 9 

Santiago-Barcala-Ordes-Arzúa-Melide Santiago 8 de xullo 13 

O Condado-A Paradanta Mondariz 8 de xullo 6 

A Coruña (entidades) A Coruña 9 de xullo 16 

Ferrol-Ortegal Ferrol 9 de xullo 19 

Vigo Vigo 10 de xullo 20 

Santiago de Compostela (entidades) Santiago 18 de xullo 20 

Caldas Caldas 23 de xullo 4 

TOTAL - - 315 
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Tendo presente que estamos ante un colectivo moi numeroso e heteroxéneo, os datos 

e conclusións que aquí se reflicten van referidos á media do colectivo, se ben 

nalgunhas cuestión das suscitadas fanse diferenciacións dentro da mostra, xa que os  

resultados obtidos nalgúns segmentos presentan variacións substanciais respecto á 

contestación da media. 

É de salientar que o criterio utilizado para facer a segmentación foi o da poboación da 

área de influencia na que o técnico/a presta os seus servizos, segundo a seguinte 

clasificación:  

 Ata 2.000 habitantes 

 2.001-5.000 

 5.001-10.000 

 10.001-20.000 

 20.001-50.000 

 Máis de 50.000 

 

Dito o anterior, cómpre aclarar que cando se fala de entidades con área de influencia 

superior a 50.000 habitantes non só estamos a falar de concellos con esta poboación, 

senón de técnicos que prestan os seus servizos en entidades de ámbito 

supramunicipal, como Organizacións Empresariais, Universidades, Cámaras de 

Comercio, Sindicatos, etc. 

Respecto ás posibilidades de contestación utilizadas foron as seguintes: “nulo”, “moi 

pouco”, “pouco”, “medio”, “bastante” e “moito”. 

Funcións desenvolvidas polos/as Axentes  
 

O primeiro aspecto que cómpre abordar, conscientes de que estamos ante un 

colectivo moi numeroso e heteroxéneo, é o de detectar a cales das funcións 

desenvolvidas polos axentes dedican a maior parte da súa xornada. Para iso utilizouse 
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unha lista pechada con pregunta final aberta, ca listaxe que se enumera a 

continuación, cos seguintes resultados : 

 

 Asesoramento e apoio a emprendedores: 

 

É unha función á que lle dedican a maior parte da súa xornada aqueles axentes que 

prestan as súas funcións en entidades que atenden a un ámbito de poboación superior 

a 5.000 habitantes. 

Respecto ós/ás axentes que prestan os seus servizos en entidades con poboación de 

ata 5.000 habitantes, o 37% dos enquisados manifestaban dedicarlle “pouco” da súa 

xornada a este tipo de funcións, fronte ós que traballan en entidades con poboación 

superior a 5.000 habitantes nos que o 34% dedican un valor “medio” da súa xornada, e 

un 20% os que o fan “bastante” ou “moito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de poboación de ata 5.000 habitantes 
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 Atención a desempregados/as. 

É unha función á que dedican máis tempo da súa xornada ós que traballan en 

entidades con ámbito de poboación inferior a 50.000 habitantes, en concreto o 31% 

dedica “bastante” da súa xornada e un 25% “moito”, fronte ó que ocorre cos que 

traballan en entidades que estenden as súas competencias a ámbitos superiores a 

50.000 habitantes, nos que o 21% dedica un nivel “medio” e un 20% un nivel “nulo”, 

polo que se pode facer pensar que se trata de entidades máis especializadas e coa 

existencia de servizos específicos de atención a este colectivo polo que o axente non 

desenvolvería con tanta intensidade este tipo de funcións. 

 

 

 

Ámbito de poboación de máis de 5.000 habitantes 
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Atención a desempregados/as: 

 

 

 

 

 

 

Concellos de ata 50.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos de ata 50.000 habitantes 

Ámbitos de máis de 50.000 habitantes 
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 Organización de accións formativas, redacción de proxectos mixtos 

formación-emprego 

 

Dos datos obtidos na enquisa pódese concluír que é un labor vinculado, en canto a súa 

intensidade, ó tamaño da poboación, acadándose os maiores niveis de dedicación 

horaria nas entidades de máis poboación. 

Dos axentes de entidades con menos de 2.000 habitantes, un terzo di dedicarlle 

“pouco” da súa xornada; presenta uns índices altos para os que traballan en entidades 

de máis de 2.001 e ata 20.000 e o maior grao de dedicación, “moito”, atópase 

naqueles axentes que traballan en entidades de máis de 20.000 habitantes. 

 

Organización de accións formativas, redacción de proxectos mixtos formación-emprego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos de ata 2.000 habitantes 
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Ámbitos de 2.001 a 20.000 habitantes 

Ámbitos máis de 20.000 habitantes 
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 Divulgación e publicidade dos servizos dos AE/AEDL 

Respecto a esta e ás seguintes funcións polas que se preguntou, non se observan 

diferenzas significativas en función do ámbito de poboación no que a entidade 

contratante estende as súas competencias, polo que van referidas á totalidade da 

mostra. 

Un 30% dos enquisados di empregar un nivel “medio” da súa xornada laboral para esta 

función, que representa a proxección exterior do seu traballo, e case un 40% da 

mostra decántase por valores inferiores: ”pouco” ou “moi pouco”. 

 

 

 

 Solicitude e xestión de axudas para a dinamización do ámbito territorial de 

actuación. 

 

Esta función é unha das que rexistra máis dedicación horaria, case o 80% do colectivo 

contesta con valores superiores a unha dedicación “media”, sendo o valor máis 

contestado o de “moito” cun 32%. 
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 Prospección de recursos e actividades económicas que dean lugar a 

oportunidades de negocio. 

 

Preto do 80% contesta con valores: “medio”, “pouco” ou “moi pouco”, sendo as 

porcentaxes de contestación entre estes tres valores similares, cunha lixeira vantaxe 

dos que dedican un tempo “medio” (33%). 
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 Dinamización do asociacionismo 

Preto do 70% contesta con valores: “medio”, “pouco” ou “moi pouco”, sendo similares 

as porcentaxes de contestación entre estes tres valores, cunha lixeira vantaxe dos que 

dedican un tempo “medio”. 

 

 Organización de eventos 

É esta una función á que preto do 50% do colectivo dedica niveis “medio“ ou 

“bastante” da súa xornada, sendo o valor máis contestado o “medio” cunha 

porcentaxe do 29%. 
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 Labores administrativas 

É, con carácter xeral, a función á que máis tempo lle dedican os axentes, case o 90 % 

dos enquisados contesta con valores “medios” , ”bastante” ou “moito”, con 

porcentaxes que non presentan grandes diferenzas. 

 

 

 

Adecuación das tarefas ó posto de axente de emprego.  
 

Unha vez valorada polos axentes a dedicación horaria que lle prestan as funcións 

enriba enunciadas, a cuestión seguinte era saber se as funcións desenvolvidas durante 

a maior parte da súa xornada laboral eran ou non as propias do posto de axente, 

segundo definición contemplada nas Ordes de convocatoria. 

A contestación a esta cuestión varía en función da entidade, sendo a porcentaxe de 

dedicación ás funcións propias do posto de traballo superior para aqueles axentes que 

prestan os seus servizos para ámbitos de poboación de máis de 20.000 habitantes, 
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onde un 80% contesta afirmativamente fronte o 61% dos axentes situados en 

concellos de menos de 20.000 habitantes que opinan que a maior parte das súas 

funcións non son propias do posto de axente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata 20.000 habitantes 

Máis de 20.000 habitantes 
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Motivos que limitan desenvolver o labor de axentes de emprego.  
 

Visto o anterior a cuestión seguinte era intentar identificar cales eran os motivos que 

limitan ós/ás axentes á hora de desenvolver as funcións propias deste posto; tendo en 

conta que era posible marcar máis dunha contestación, os principais atrancos cos que 

se atopan por orde de importancia son:  

- Pola falta de recursos económicos para desenvolver accións de 

desenvolvemento local, impedimento que teñen o 49 % dos enquisados/as. 

- Porque necesitarían reforzar a formación técnica nalgunhas áreas para 

abordar todas as función que se lles encomendan (un 40% dos técnicos 

considera que o precisa) 

- Porque se lles encomendan funcións doutro tipo na súa entidade (problema 

común ó 31% dos axentes) 

- Un 11% manifesta que por condicionantes doutro tipo, dos que se 

relacionaron, entre outros, os seguintes: 

o Falta de persoal na respectiva entidade 

o Falta de apoio 

o Condicionantes de tipo político 

o Falta de estabilidade laboral… 

- Un 20% da mostra considera que lle condiciona a falta de apoios externos. 

- A falta de masa crítica de poboación á que atender, é un problema para o 

16%. 

- Un 13% ten falta de demanda dos seus servizos, a pesar de existir masa 

crítica. 

- Ó fin, un 10% dos técnicos/as non desenvolven as función propias do seu 

posto xa que existen, no seu ámbito territorial de actuación, outras 

organizacións que copan a case totalidade da demanda de servizos. 
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As fontes de financiamento das accións de desenvolvemento local.  
 

Outra cuestión importante, referente ó apartado anterior, era a de verificar o peso que 

tiñan as distintas fontes de financiamento á hora de abordar accións de 

desenvolvemento local polas entidades contratantes. 

Se a entidade depende do financiamento alleo (basicamente axudas e subvencións), a 

execución de accións quedaría supeditada á súa concesión o que podería poñer en 

perigo a posta en marcha de plans ou medidas deste tipo; pola contra, se dedica parte 

do seu orzamento ó desenvolvemento local, proporcionaríalle unha autonomía e 

independencia á hora de planificar e desenvolver os seus propios programas.  

Dos resultados obtidos podemos deducir que a fonte de recursos que máis 

importancia ten á hora de financiar accións de desenvolvemento local nas entidades 
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son as subvencións públicas; o 60 % dos enquisados consideran que teñen “moita” 

importancia fronte os recursos propios da entidade, con valores desiguais pero en 

ningún caso con porcentaxes de contestación superiores ó 21 % (que acadan os 

valores: “medio” e “moi pouco”), pola contra as axudas das entidades privadas son de 

escasa importancia. 

 

 

 

 

 



 
19 
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Autonomía do/a axente nas accións de desenvolvemento local.  
 

Unha vez vista a repercusión que teñen as distintas fontes de financiamento á hora de 

emprender accións de desenvolvemento local, intentouse pescudar cal era o grao de 

autonomía e decisión do/a axente á hora de planificar e executar accións deste tipo. 

- Polo que se refire ó grao de autonomía na determinación de obxectivos 

estratéxicos de desenvolvemento local, ó 46% dos enquisados que 

contestaron a esta pregunta manifestaron ter capacidade de proposta, 

correspondendo a decisión final de obxectivos a outras persoas.  

- Do mesmo xeito, un 34% dos axentes manifestaron que coparticipan 

activamente na definición de obxectivos. 

- É de salientar que case un 10% dos enquisados manifestaron que non existen 

uns obxectivos definidos na súa entidade. 
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- No que ó grao de participación na determinación de accións atinxe, de novo 

a maior parte dos enquisados expuxeron que teñen capacidade de propor, 

pero que a decisión final sobre as accións a emprender dependen doutras 

persoas, case o 50 % dos axentes; a segunda resposta máis contestada foi a 

de aqueles que coparticipan na determinación de accións (39%). 

 

 

 

 

 

- Polo que respecta ó grao de autonomía e decisión dos Axentes no tocante á 

execución das accións dentro da entidade contratante, pódese afirmar que é 

neste aspecto onde os axentes teñen un papel máis destacado, un 47% dos 
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enquisados son os únicos encargados en levar a cabo as accións e un 40% as 

executan de xeito parcial. 

 

 

 

 

Grao de satisfacción no posto de traballo.  
 

Unha  vez sabido a que dedican os/as axentes a súa xornada laboral, así como o grao 

de participación do colectivo na proposta de accións e na súa implementación, 

tratouse de detectar o grao de satisfacción dos membros deste colectivo respecto a 

diversas cuestións: funcións desenvolvidas, responsabilidade exercida, recursos 

dispoñibles, resultados obtidos, recoñecemento social, remuneración e estabilidade no 

posto de traballo. 
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- Dos aspectos relatados, as porcentaxes que contaron con mellores resultados 

nas súas contestacións foron aquelas que miden a satisfacción en canto ás 

funcións desenvolvidas e á responsabilidade exercida, nas que a maioría do 

colectivo se manifestou ”bastante” satisfeito. Un nivel “medio” de 

satisfacción manifesta o colectivo en canto a: recursos dispoñibles, 

resultados obtidos, recoñecemento social e remuneración; manifestando 

unha satisfacción “nula” no relativo á estabilidade no posto de traballo. 

- Nun colectivo que conta cunha alta temporalidade era importante saber a 

proxección futura do posto de axente de emprego dentro da entidade 

contratante, para o que se preguntou, a xuízo do técnico, sobre as 

expectativas de consolidación do posto. 

Sobre este último aspecto o 55% considera que a figura do axente de emprego 

ten un futuro incerto na súa entidade, se ben o 32% confía na consolidación do 

posto. É significativo que tan só un 3% da mostra analizada pense que será 

obxecto de supresión. 

 

Recursos máis empregados.  
 

Dentro do ámbito interno de actuación dos/as axentes, intentouse pescudar cales son 

as fontes de información máis utilizadas no desenvolvemento das súas funcións, que 

segundo se desprende dos datos obtidos da enquisa son: 

o Consulta de Boletíns Oficiais (destacando sobre todos eles a lectura do 

D.O.G. que se configura como a principal fonte de información (98%), 

pola contra o D.O.U.E. tan só é consultado polo 16%). 

o Consulta Páxinas Web doutras entidades. 

o Prensa local. 

o Comunicacións doutras entidades (vía mail ou correo postal). 

o Boletíns enviados por outras entidades. 
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Ó fío do anterior, pasouse a intentar identificar que recursos de diferentes entidades 

utilizan ós axentes na súa labor de asesoramento ó emprendedor ou empresario.  

 

 

Axudas/subvencións da Consellería de Traballo: 

 

Son as máis empregadas polo colectivo, se ben varían en canto intensidade en función 

da liña/subvención.  

A súa utilización, segundo listaxe que se presentou, foi o seguinte: 

o A liña máis empregada pola maior parte do colectivo dos axentes é a de 

“Promoción do emprego autónomo” cun 90% de utilización. 

o Iniciativas Emprego Base Tecnolóxica (IEBT´s): Son empregadas por 

pouco máis do 25% dos membros. O motivo máis alegado por aqueles 

que non a empregan é por “falta de demanda” 

o Iniciativas Locais de Emprego (ILE´s): Son empregadas por máis do 60% 

do colectivo, e daqueles/as que non as empregan, din que é por “falta 

de demanda”. 

o Iniciativas de Emprego Rural (IER): Os resultados son similares entre os 

que non os empregan e os que si, cunha sensible vantaxe dos que din 

non utilizalas (46%). Os motivos máis alegados para o seu non emprego 

son: por “falta de demanda”, seguido de “falta de adecuación ó ámbito 

de actuación”. 

o Axudas de apoio a colectivos desfavorecidos: empregadas por case o 

80% do colectivo, a causa máis alegada para non empregala a mesma: 

“falta de demanda”. 

o Contratación por conta allea: Empregada por máis do 80% da mostra, 

sendo a causa máis alegada para non empregala a “falta de demanda”. 
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o Axudas a discapacitados: Case o 65% do colectivo di empregala, 

novamente a causa máis alegada para a súa non utilización é “falta de 

demanda”. 

o Fomento do emprego en empresas de economía social e promoción 

do cooperativismo: Case o 70% do colectivo emprega esta liña, sendo a 

causa máis alegada para a súa non utilización a “falta de demanda” 

seguida da “falta de adecuación ó ámbito de actuación”. 

o Estabilidade no emprego por conta allea: Utilizada por máis do 70% do 

colectivo; de novo a causa máis alegada para non empregala foi a “falta 

de demanda” seguida de “por non desenvolver este tipo de funcións”. 

o Incentivos afiliación á SS de co/titulares de explotacións agrarias: Os 

resultados están bastante igualados entre os que non os empregan e os 

que si, cunha lixeira vantaxe dos que din non utilizalas (43%). Os 

motivos máis alegados para o seu non emprego son: por “falta de 

demanda” seguido de “falta de adecuación ó ámbito de actuación”. 

 

Respecto as liñas ou axudas máis empregadas desta Consellería, os Axentes sinalaron, 

en pregunta aberta, como as máis empregadas as seguintes: 

 

 Autoemprego (a promoción do emprego autónomo: á vista do resultados 

obtidos é a liña estrela desta Consellería). 

 Contratación por conta allea. 

 Programas de cooperación. 

 

Pola contra, teñen unha escasa utilización as de conciliación de vida laboral e familiar. 
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Axudas/subvencións do IGAPE: 

 

O emprego das diferentes liñas/subvencións deste Instituto, segundo listaxe que se 

presentou, foi o seguinte: 

 

Presenta uns bos resultados en canto a súa utilización o Convenio IGAPE-SGR-EE.FF.: 

o Dentro deste convenio a liña máis empregada é a de “Microempresas”: 

cunha porcentaxe de utilización de máis do 60%, sendo as causas máis 

alegadas para os que non a empregan a de “falta de demanda”, seguida 

de “por non desenvolver este tipo de funcións” e por 

“redireccionamento ás entidades especializadas”. 

o “Peme Xove: empregada por algo máis do 40%, sendo a causa máis 

alegada para non empregala a “falta de demanda” seguida de “por non 

desenvolver este tipo de funcións” e de “Redireccionamento a 

entidades especializadas”. 

o “Peme competitiva”: a menos empregada deste paquete de liñas, un 

grao de emprego próximo ó 30%. Respecto á causa máis alegada para 

non empregala é “falta de demanda” seguida de “por non desenvolver 

este tipo de funcións” e de “Redireccionamento a entidades 

especializadas”. 

 

Convenio IGAPE-ICO-EE.FF, presenta uns bos resultados en canto a súa utilización: 

 

o Dentro deste convenio, a liña máis empregada é a de “ICO-Peme”, 

cunha porcentaxe de utilización de case o 50%, sendo a causa máis 

alegada para non empregala a “falta de demanda” seguida de “por non 

desenvolver este tipo de funcións”, “descoñecemento” e de 

“Redireccionamento a entidades especializadas”. 
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o “Liña Crecemento”: empregada por algo máis do 25% e sendo a causa 

máis alegada para non empregala a “falta de demanda”, seguida de 

“por non desenvolver este tipo de funcións”, por “Descoñecemento” e 

por “Redireccionamento a entidades especializadas”. 

o “Liña Internacionalización”: a menos empregada deste paquete de 

liñas, utilizada por case un 14%; respecto á causa máis alegada para 

non empregala volve ser a “falta de demanda”, seguida a grande 

distancia de “descoñecemento” e “falta de adecuación ó ámbito de 

actuación”. 

 

A “Liña Emprendedores” é bastante empregada, utilizada por algo máis do 50% do 

colectivo, sendo de novo as causas polas que non se emprega a “falta de demanda” 

seguida de “descoñecemento” e “falta de adecuación ó ámbito de actuación”. 

 

Respecto á liña “Consultaría e asistencia técnica nas PEMES” son de escaso uso polo 

colectivo os “Estudos, asistencia técnica e preparación de proxectos”, os “Proxectos 

de deseño” e os “Incentivos á formación empresarial”; cunhas porcentaxes de 

utilización non superiores, no mellor dos casos, ó 30% no caso dos Estudos. As causas 

que se aducen en todos eles para a non utilización son: “falta de demanda” e 

“descoñecemento”. 

 

Ó fin, polo que se refire ó servizo de Bases de axudas, sinalar que é empregado por 

case o 63% dos/as enquisados/as. As principais causas para non utilizala é o 

“descoñecemento” seguido de “falta de demanda”, introducíndose un novo motivo, o 

de “Non desenvolver este tipo de funcións”.  

 

Respecto ás liñas ou axudas máis empregadas do Instituto, os Axentes, en pregunta 

aberta, sinalaron que as máis empregadas son as propias de “Financiamento”, 

empregadas por case o 50% dos enquisados; en concreto, 
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“Microempresa/Microcréditos” coma liña estrela deste Instituto, seguida de “ICO-

Peme” e “ICO-Emprendedores”. Respecto as liñas de “Investimento” cunha porcentaxe 

de utilización de case o 12%, a máis nomeada como liña usada foi a de “Proxectos 

empresariais Novos Emprendedores”, cunha porcentaxe de utilización do 10%. 

Pola contra, teñen unha escasa utilización polos axentes: “Innoempresas” e os 

“Proxectos colectivos de carácter empresarial”. 

 

Respecto ás axudas doutros organismos ou institucións que o técnico/a emprega no 

seu labor de cara á creación/consolidación de empresas, os axentes, mediante 

pregunta aberta, contestaron que as axudas que máis empregaban son: 

 

o Consellería de Innovación e Industria (22%): sendo as axudas máis 

empregadas as propias de “Comercio” e “Turismo”. 

o Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (16%), sendo a liña estrela 

o Programa EMEGA. 

o Consellería do Medio Rural (13%): e dentro desta Consellería, ós máis 

empregados son os proxectos dinamizadores de areas rurais-AGADER 

o Deputacións Provinciais (4%) 

 

Respecto ós diferentes recursos e ferramentas do BIC Galicia, a valoración sobre o 

grao de utilización é a seguinte: 

 

o Oportunidades de negocio (Guías de actividade empresarial): 

É un recurso moi empregado polo colectivo, a porcentaxe de utilización é de case o 

80%. 

Respecto daqueles/as que non as empregan, a causa máis aducida foi o 

“descoñecemento”, seguido da “falta de demanda”. 
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o Memofichas: 

Ó igual que o anterior recurso, a porcentaxe de utilización é de case o 80%. 

Os motivos máis alegados para non utilizalas son os mesmos: “descoñecemento” 

seguido da “falta de demanda”. 

 

o Banco de proxectos: 

É un recurso menos utilizado que os anteriores, tan só é utilizado por un 36% dos 

enquisados/as. Os motivos polos que non se usa é, de novo, o “descoñecemento”, 

pero hai que salientar que respecto a este recurso incrementase notablemente esta 

porcentaxe, seguido a distancia por “falta de demanda”. 

 

o Redactor de Memorias: 

Trátase dunha ferramenta pouco utilizada, tan só a utiliza o 27% da mostra analizada; 

as causas máis alegadas veñen a ser as mesmas, pero neste caso o “descoñecemento” 

ven a ser aínda maior, seguido de “falta de demanda”, e ten unha porcentaxe 

significativa a de “Por utilizar ferramentas propias ou doutras entidades”. 

 

o Modelos de Plan de Negocio: 

Case o 46% dos enquisados/as os utiliza, e os que non o fan é polos mesmos motivos 

que nos casos anteriores: “descoñecemento” que vén a ser, de novo, a causa máis 

alegada, seguida de “falta de demanda” e de “Por utilizar ferramentas propias ou 

doutras entidades”. 

 

o Manuais Prácticos da Peme: 

Utilizados por case o 46% dos enquisados/as, os que non os utilizan é polos mesmos 

motivos: “descoñecemento”, a causa máis alegada, seguido de “falta de demanda”. 

 

o Bic Proxecta e Simula: 

As porcentaxes de uso dos que empregan esta ferramenta e os que non o fan son moi 

parellos, se ben son superiores os que non a usan, o 41%, fronte ós que si, cun 35%. 
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Aínda que o motivo máis alegado vén a ser de novo por “descoñecemento” seguido de 

“falta de demanda”, introdúcense a pouca distancia da anterior dúas causas máis: “Por 

utilizar ferramentas propias ou doutras entidades” e “Pola súa complexidade”. 

 

Publicidade dos servizos do/a axente de emprego.  
 

Se ben ata o de agora incidiuse no ámbito interno de actuación do axente, polo 

que respecta á proxección externa dos servizos ofrecidos polo colectivo preguntouse 

polo grao de utilización de diferentes medios de comunicación usados á hora de 

difundir os seus servizos e actividades. O grao de utilización dos diferentes medios de 

comunicación pola maioría dos axentes, segundo datos contidos na enquisa, foi o 

seguinte:   

o Correo postal: O nivel máis contestado foi o “medio” cunha lixeira 

diferenza fronte os valores “bastante” e “moito” (segue a ser un 

sistema empregado pola maior parte). 

o Correo electrónico: “moito”. 

o Páxina Web: “bastante”. 

o Teléfono: “moito” ( o máis empregado polo colectivo). 

o Carteis ou bandos: “moito”. 

o Prensa: “pouco” ou “moi pouco”. 

o Edición de Boletíns periódicos: “nulo”. 

o Radio: “nulo”. 

o Televisión: “nulo”. 

o Reunións informativas: “pouco” ou “moi pouco”. 
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Relación do/a axente con outras entidades.  
 

Unha vez vistas as funcións realizadas polo colectivo, o papel desenvolto e, mesmo, os 

recursos que empregan, outro aspecto interesante nun colectivo tan numeroso, e que 

conta con presenza na maior parte do territorio, era saber o grao de relación, 

cohesión e colaboración que manteñen os Técnicos, para a prestación dos seus 

servizos, xa sexa entre eles ou con outras entidades ou organizacións; colaboración 

que incide en aspectos tales como o sentimento de grupo, transferencia de 

coñecementos e experiencias...relación que varía segundo o grupo ou entidade co que 

se relacionen, se ben pódese dicir con carácter xeral que non se trata dun colectivo no 

que primen as relacións/colaboracións.   

o Da relación con outros axentes de emprego dentro dun grupo formal 

de traballo non podemos extraer ningún dato significativo, xa que os 

porcentaxes son bastante similares, se ben priman lixeiramente os que 

teñen un grao de colaboración “nulo” con outros axentes cun 20% das 

contestacións. 

o O grao de colaboración e relación increméntase se o circunscribimos a 

un grupo informal de traballo, a maior porcentaxe é a daqueles que se 

relacionan bastante, un 23%, pero a continuación as maiores 

porcentaxes de contestación son os valores que denotan menor 

colaboración, “medio” e “pouco”.  

o Polo que se refire ó grao de asociacionismo entre membros do 

colectivo, pódese dicir que, á data da realización desta enquisa, o grao 

de colaboración e relación entre os Técnicos no marco dunha 

Asociación de profesionais de desenvolvemento local, era nulo para o 

36% e moi pouco para o 21 %.   
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o Respecto ó grao de colaboración con outras Institucións, é desigual en 

función do organismo/institución da que se trate, sendo as Consellerías 

as que mellores resultados acadan. 

 IGAPE: os niveis de relación e colaboración co Instituto son baixos, 

case o 60 % dos Técnicos se relaciona pouco ou moi pouco. 

 BIC Galicia: resultados semellantes ós anteriores son os relativos a 

colaboración/relación con esta entidade, o 55% dos Técnicos se 

relaciona pouco ou moi pouco. 

 Consellería de Traballo: os resultados melloran en relación con esta 

Consellería que cofinancia a figura do Axente de Emprego, así como 

da que emanan boa parte das liñas de axuda e políticas 

relacionadas coas funcións dos Axentes; case o 60% dos membros 

manifestan que se relacionan cun nivel “medio” ou “bastante”.  

 Outras Consellerías: se ben son datos globais, sen especificar cada 

Consellería en concreto, o grao de relación/colaboración é 

aceptable; case o 50% dos Técnicos/as que compoñen a mostra 

manifestan que se relacionan cun nivel “medio” (30% a porcentaxe 

máis alta) ou “bastante” coas Consellerías, aínda que o 38% o fai 

“pouco” ou “moi pouco”. 

 Deputacións Provinciais: da mostra analizada dedúcese que o grao 

de relación con esta Administración Territorial é menor que coas da 

Administración Autonómica (Consellerías). Deste xeito, o 40% dos 

Técnicos analizados manifestan relacionarse con esta 

administración “pouco” ou “moi pouco”, se ben o valor máis 

contestado cun 26% foi o de “medio”. 

 Fundacións Comarcais, Grupos de Desenvolvemento Rural: o grao 

de colaboración con estas entidades é heteroxéneo, se ben case o 

59% dos enquisados que contestaron a esta pregunta fixérono con 

niveis baixos de colaboración,como son “pouco”, “moi pouco” ou 

“nulo”. 
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  Asociacións e Federacións de Empresarios: a maior porcentaxe de 

contestación atópase no segmento “Medio“ cun 23% das respostas, 

se ben case o 50% das enquisas que tiveron contestación nesta 

pregunta amosan niveis baixos de colaboración, como son “pouco”, 

“moi pouco” ou “nulo”. 

 Sindicatos: a relación de colaboración cos Sindicatos presenta 

valores baixos, o 80% dos enquisados falan de “nulo”, “moi pouco” 

ou “pouco”. 

 Universidades: ó igual que ocorre cos Sindicatos, os niveis de 

colaboración coa Universidade son baixos, o 57% dos enquisados 

relaciónanse de xeito “nulo” ou “pouco” con esta Entidade. 

 

Necesidades do colectivo 
 

Tendo en conta a heteroxeneidade do colectivo en canto á titulación, formación e 

experiencia, e dado que esta UPD se configura como un instrumento de apoio ó 

colectivo de técnicos de promoción de emprego con independencia da súa 

denominación, intentouse pescudar se o colectivo consideraba que precisaba reforzar 

ou ampliar a súa formación en certas áreas de coñecemento e, en caso afirmativo, en 

que nivel (iniciación ou avanzado). 

Dentro das áreas xerais polas que se preguntou, as máis solicitadas dentro das 

propostas foron as seguintes: 

- Área económica – financeira 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Mercadotecnia e comercialización 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Elaboración de estudos de mercado 
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o Niveis iniciación e avanzado 

- Elaboración de plans estratéxicos 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Xestión de proxectos de desenvolvemento 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Proxectos europeos 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Area xurídica 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Metodoloxía didáctica 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Políticas de xénero 

o Niveis iniciación e avanzado 

- Novas tecnoloxías 

o Nivel avanzado 

- Organización de eventos 

o Nivel avanzado 

 

Para poder programar accións formativas preguntouse polas facilidades prestadas na 

súa entidade para poder asistir a accións de reciclaxe. A maior parte do colectivo 

contestou non ter problemas para acudir ás mesmas en horario laboral, constatándose  

naqueles ós que non se lles dan facilidades unha dispoñibilidade para acudir as 

mesmas fóra do horario laboral. 

No tocante á metodoloxía preferida polos axentes á hora de realizar accións 

formativas, a maioría deles decántase por unha metodoloxía mixta (on line e 

presencial).  
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Continuou a enquisa introducindo unha serie de cuestións dirixidas a detectar 

necesidades deste colectivo e que puideran servir de orientación na prestación de 

servizos por esta UPD. 

 

Respecto a creación de ferramentas ou servizos que puidesen axudar ó/á técnico/a no 

seu traballo, algunhas das propostas foron: 

 

-Elaboración de Guías Locais. 

-Manual básico sobre as funcións dos axentes de emprego. 

-Ferramentas que unifiquen o asesoramento ofrecido por todos os axentes. 

-Manuais prácticos de creación de empresas para axentes de emprego.  

-Guías de axudas para emprendedores. 

-Ferramenta para a elaboración da Memoria anual. 

-Modelos de Plans de Empresa. 

-Ferramentas máis adaptadas á realidade. 

-Guía de consultas con respostas. 

-Estudos específicos sobre necesidades formativas. 

-Directorios de teléfonos de contacto para a resolución de dúbidas sobre 

procedementos. 

-Foros para a resolución de dúbidas. 

 

 

Respecto ó grao de reforzo-apoio que o colectivo considera que precisa para a 

realización do seu traballo, segundo listaxe presentado, o resultado foi o seguinte: 

 

o Asesoramento e orientación a emprendedores/as: Medio (37%) 

o Asesoramento a empresas: Medio (37%) 

o Atención a desempregados/as: Medio (27%) 

o Elaboración e xestión de proxectos europeos: Moito (32%) 
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o Tramitación de axudas e subvencións: Medio (30%) 

o Elaboración de plans estratéxicos: Bastante (35%) 

o Divulgación de actividades: Medio (28%) 

o Información sobre oportunidades de desenvolvemento (novas ideas de 

negocio, accións de dinamización territorial…): Bastante (31%). 

 

 

Cuestión vital para esta UPD era constatar a necesidade que tiña o colectivo de 

axentes sobre un servizo que facilitase información, asesoramento e apoio á Rede de 

Técnicos; pregunta á que o 49% dos/as enquisados/as contestou que “Moito”, seguido 

dos que consideran que “Bastante” cun porcentaxe do 41%. 

 

 

 

Entre os motivos máis alegados para xustificar esta necesidade de apoio atópanse os 

seguintes: 

- Para facilitar información 

- Para proporcionar formación/reciclaxe 

- Por razón de eficacia e coordinación 

- Para facilitar o intercambio de experiencias 
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- Para a resolución de dúbidas/asesoramento 

- Pola necesidade de traballar en rede 

- Para a valorización do colectivo 

- Para servir de interlocutor do colectivo  

 

 

Sobre a valoración de diversos servizos de cara a súa posible prestación pola UPD, os 

axentes preguntados pola utilidade da recepción dun Boletín de información sobre 

desenvolvemento local/emprendemento, que incluíra actividades desenvolvidas pola 

Rede, para o 48% dos/as enquisados/as tería “Bastante” interese, e “Moito” para o 

“33%. 

Respecto á información que desexarían que se incluíra no mesmo, sinalaremos entre 

outras: 

- Convocatoria de axudas e resumos 

- Experiencias e proxectos de éxito ou novidosos doutros territorios. 

- Novas de interese 

- Ofertas de emprego 

- Webs de interese 

- Proxectos empresariais resoltos 

- Estudos socioeconómicos 

- Mellora de identidade corporativa 

- Oferta formativa 

- Axenda de actos realizados 

- Xacementos de emprego e oportunidades de negocio 

- Fontes de información… 

 

 

No relativo ó interese para o colectivo na realización de xuntanzas periódicas entre 

membros da Rede agrupados por zonas e celebradas no ámbito territorial no que os/as 

técnicos/as prestan os seus servizos para o intercambio de experiencias, inquedanzas e 



 
38 

 
coñecementos, o 95% do colectivo considera positiva a súa realización; os que non 

consideran positiva a experiencia o creen así “polas especificidades do seu público 

obxectivo”, “por estar interesados/as só en plans territoriais” ou por “excesiva carga 

de traballo”. 

 

 

Respecto á periodicidade destas xuntanzas, o 63% consideraba óptima unha 

periodicidade trimestral, seguido dunha semestral, cun 30%. 

 

Para rematar no que respecta a accións dirixidas para que os axentes podan contribuír 

ó desenvolvemento socioeconómico do seu ámbito territorial, a xuízo deste colectivo 

os campos nos que se necesitarían accións de promoción/sensibilización, segundo 

listaxe proposta e para a que eran posibles varias contestacións, son as seguintes: 

 

o Motivación do emprendedor (62%) 

o Xeración de ideas/oportunidades de negocio (63%) 

o Análise de proxectos empresariais (48%) 

o Comercialización (36 %) 

o Consolidación empresarial (52 %) 

o Internacionalización (24%). 
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Polo que, á vista de todo o anteriormente exposto, pódense extraer as seguintes   

Conclusións.  
 

 

- As funcións desenvolvidas polos axentes de emprego son diversas e o tempo dedicado 

a algunha delas está directamente relacionado co tamaño do ámbito territorial da 

entidade na que prestan os seus servizos.  

 

- A maioría do colectivo dedica a maior parte da súa xornada laboral a desenvolver 

funcións propias do seu posto de traballo segundo tarefas encomendas ó colectivo na 

orde de convocatoria, se ben obsérvase máis dedicación horaria a estas funcións nas 

entidades que estenden a súa competencia a ámbitos de poboación superiores a 

20.000 habitantes.  

 

- As funcións ás que, con carácter xeral, dedican máis tempo da súa xornada laboral os 

axentes son: a realización de tarefas administrativas, a solicitude e xestión de axudas 

para a dinamización do ámbito territorial de actuación e a organización de eventos. 

 

- Os axentes que traballan en entidades que operan en ámbitos territoriais de maior 

dimensión de poboación, dedican máis tempo da súa xornada ó asesoramento e apoio 

a emprendedores, á organización de accións formativas e á redacción de proxectos 

mixtos de formación-emprego. 

 

- A atención a desempregados é a función á que máis se dedican, con carácter xeral, os 

axentes que operan en ámbitos territoriais de menor dimensión de poboación. 

 

- Con carácter xeral, dos datos desta enquisa pódese deducir que non son funcións con 

alta dedicación horaria a prospección de recursos e actividades económicas que dean 

lugar a oportunidades de negocio , a dinamización do asociacionismo nin a divulgación 

e publicidade dos servizos dos/as AE/AEDL. 

 

- Os maiores atrancos para desenvolver accións de desenvolvemento local son a falta de 

recursos económicos, a necesidade de reforzar a súa formación técnica nalgunhas 

áreas de coñecemento e, en terceiro termo, o feito de sérenlles encomendadas na súa 

entidade funcións doutro tipo. 
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- O maior grao de insatisfacción do colectivo rexístrase no que se refire a súa 

estabilidade laboral; un 55% considera que a figura do axente de emprego ten un 

futuro incerto na súa entidade. 

 

- A realización de accións de desenvolvemento local está supeditada na maioría das 

entidades á concesión de subvencións públicas. 

 

- Con carácter xeral, os axentes son tidos en conta dentro da súa entidade na 

determinación de obxectivos e accións de desenvolvemento local, se ben a decisión 

final depende doutras persoas. É na execución de accións no ámbito no que os 

axentes teñen un papel máis destacado, o 47% dos enquisados son os únicos 

encargados de levar a cabo as accións de desenvolvemento. 

 

- Case o 10% dos axentes enquisados manifestaron que nas súas entidades non existen 

uns obxectivos definidos de desenvolvemento local. No 5% das entidades non están 

definidos, nin se executan accións encamiñadas ao desenvolvemento local.   

 

- Polo que se refire á utilización, no eido do fomento do emprendedor/consolidación 

empresarial, dos recursos das distintas entidades, son as liñas e axudas da Consellería 

de Traballo as que acadan un maior emprego; contando cun alto grao de utilización as 

de Promoción do Emprego Autónomo (a liña estrela deste Consellería), as ILE´s, a liña 

de Apoio a colectivos desfavorecidos, a de Estabilidade no emprego por conta allea, o 

Fomento do emprego en empresas de economía social e Promoción do 

Cooperativismo, así como as de Discapacidade. 

 

Pola contra, non son de común utilización as IEBT´s e teñen un grao medio de 

emprego os Incentivos á afiliación á S.S. de co/titulares de explotacións agrarias e as 

IER. O motivo máis alegado para non empregar as axudas desta Consellería é a “falta 

de demanda”. 

 

- Con carácter xeral, os recursos do IGAPE son de menor emprego polos membros da 

rede; as causas máis alegadas para a súa non utilización son a “falta de demanda” 

seguido por “descoñecemento”. 

 

Dentro dos recursos deste Instituto contan cunha boa aceptación: a liña 

Microempresas, ICO-Peme e Liña Emprendedores do Convenio IGAPE-ICO-EE.FF e as 

Bases de axudas. Pola contra, son de escasa utilización dentro do Convenio IGAPE-ICO-
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EE.FF, as liñas Internacionalización  e Crecemento así como e a liña Peme Competitiva 

(Convenio IGAPE-ICO-SGR). 

 

- Polo que se refire ao emprego dos recursos de BIC Galicia, a súa utilización é desigual 

en función do recurso que se trate, se ben a causa máis alegada para non empregalos 

é o “descoñecemento” seguido da “falta de demanda”. O recurso máis empregado 

desta entidade son as Oportunidades de negocio (Guías de actividade empresarial), 

que veñen ser o produto estrela, así como as Memofichas. Pola contra son de escaso 

uso os Bancos de proxectos, o Redactor de Memorias e o BIC Proxecta e Simula. 

 

- As axudas de carácter sectorial máis empregadas doutras entidades no eido do 

fomento do emprendedor/consolidación empresarial son as da Consellería de 

Innovación e Industria, seguidas das da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e 

da Consellería do Medio Rural. 

 

- O asociacionismo entre o grupo de axentes á data da realización da enquisa era case 

nulo e o grao de colaboración que manteñen con outros axentes  baixo; o nivel de 

relación máis alto entre os membros do colectivo acádase dentro dun grupo informal 

de traballo. 

 

- O colectivo é receptivo á realización de accións de reforzo formativo destinadas a 

mellorar a súa capacitación,  sendo a metodoloxía mixta ( presencial-on line) a que 

mellor nivel de aceptación acada para a súa impartición. 

 

- A existencia dun servizo que ofreza información, asesoramento e apoio ao colectivo é 

unha necesidade para case a xeneralidade do colectivo; os argumentos máis 

empregados para a súa xustificación son: para recibir información e asesoramento, 

para o seu reciclaxe, por razóns de coordinación, de intercambio de experiencias e 

para a valoración do colectivo. 

 

- O 95% dos membros da rede ve positiva a celebración de reunións periódicas entre 

integrantes da rede agrupados por zonas xeográficas próximas para o intercambio de 

experiencias, inquedanzas e coñecementos. 

 


