
 

 

 

 

Grupo Provincial Socialista 
Rúa Progreso, 32 – 2º andar 

32003 Ourense 

Tlf. 988 385 203 Tlf/Fax. 988 385 178 

CIF: G32244345 

 

  

www.psdegpsoeourense.es 

socialistaourense@gmail.com 
     PSdeGdeOurense 

 

RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN PARA SOLICITAR A URXENTE CREACIÓN DUNHA 
LIÑA DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA AS ASOCIACIÓNS DE COMERCIO 
LOCAL DA PROVINCIA DE OURENSE. 
 

A figura das asociacións de comercio local e, máis concretamente, a dos centros 

comerciais abertos (CCAs), converteuse nos últimos anos nun formato comercial 

indispensable para a modernización e revitalización dos espazos comerciais, provocando 

impactos positivos de carácter económico, social e urbano. 

 

Este formato de cooperación entre comerciantes é un potente dinamizador do comercio 

local de proximidade, sendo especialmente necesaria a súa existencia en momento nos que 

este sector atravesa situacións difíciles como as que vivimos na actualidade, por mor da 

pandemia da Covid-19. 

 

Entre as funcións dos centros comerciais abertos, entre outras, podemos destacar: 

 

• Realización de negociacións e acordos subscritos con administracións públicas para 

a posta en marcha de fórmulas de funcionamento con órganos de xestión público 

privadas e os acordos con provedores e con entidades financeiras. 

• Posta en marcha de campañas de promoción conxuntas, de animación comercial e 

de publicidade a través dos medios de comunicación. 

• Prestación de servizos xerais, como o asesoramento xeral a todos os seus asociados 

naqueles intereses que lles sexan propios.. 

• Impulso da existencia, calidade e posta en práctica dun manual de imaxe 

identificativa dos CCAs, identificación dos establecementos asociados, existencia 

de portal web ou de formulas de venda en liña. 

 

Queda, polo tanto, demostrada a función dinamizadora e social que estes CCAs realizan, 

permitindo que os comercios tradicionais urbanos poidan competir, en similares condicións 

aos das grandes superficies, osixenando ao comercio local e enchendo de vida as rúas dos 

nosos espazos urbanos. 

 

Define tamén a Lei 13/2010, de 17 de decembro do Comercio Interior de Galicia,  

concretamente no artigo 24, os centros comerciais abertos como: 

 

1. Son centros comerciais abertos aquelas agrupacións de establecementos 

comerciais legalmente constituídas, representativas do pequeno comercio ou 

comercio tradicional, situados nas rúas dun determinado entorno urbano delimitado 

e con tradición comercial, que ofrecen unha imaxe e estratexia unitaria da oferta 

global e se rexen por criterios de xestión integral ou de conxunto, no ofrecemento 

de servizos comúns, a creación de servizos colectivos ou a celebración de 

actividades, comunicacións ou campañas de promoción. 
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2.  A Administración autonómica impulsará e potenciará a creación e mantemento 

dos centros comerciais abertos colaborando coa correspondente Administración 

local. 

 

Para dar cumprimento a este punto 2, a Xunta de Galicia convoca anualmente, a través da 

Dirección Xeral de Comercio, unha liña de axudas en réxime de concorrencia competitiva 

para a dinamización, expresamente, de centros comerciais abertos localizados na 

comunidade autónoma. 

 

A provincia conta con diversas e diferentes asociacións de comerciantes: en Celanova e 

Xinzo de Limia en forma de asociación e en Verín, Ribadavia, Carballiño e O Barco de 

Valdeorras en forma de centros comerciais abertos. A súa vez, a cidade de Ourense conta 

con tres: Ourense Centro, Ourense Norte e Couto Centro. 

 

Estas organizacións están compostas polos seus propios asociados, que son coñecedores de 

primeira man e sobre o territorio, das necesidades do noso comercio local. Son unha peza 

clave no referente á prestación de servizos locais e de proximidade, e para a creación de 

emprego. Cada unha destas asociacións coñece as necesidades do seu concello, dos seus 

clientes e, polo tanto, tamén de como promocionarse na súa contorna máis inmediata para 

acadar os seus obxectivos. 

 

Nos últimos anos, moitas destas asociacións presentaron diferentes proxectos diante da 

Deputación Provincial de Ourense e non tiveron acceso ás axudas solicitadas, a pesar de 

ser un elemento nuclear para a dinamización das vilas e localidades da provincia. Durante 

a pandemia tiveron que acudir a fórmulas de crédito para poder subsistir e, en moitos 

casos, son os concellos e as restantes entidades locais, cos seus escasos recursos, os que 

teñen colaborado –e así o seguiran facendo– en campañas de fomento do consumo e 

promoción porque, como administración mais próxima, saben que forman parte da cadea 

económica e social do seu territorio.  

 

As axudas a estes sectores económicos especialmente afectados pola situación económica 

do último ano e medio, son agora máis perentorias que nunca. Estas axudas deben ser 

impulsadas dunha forma proactiva como políticas de fomento da competitividade, do 

comercio urbano e de loita contra o desemprego. E a Deputación de Ourense, como 

concello de concellos, debe ser que auxilie e preste estas axudas a todos os interesados e 

interesadas da nosa provincia, en condicións de transparencia, igualdade e equidade. 

 

Por todo o exposto, o grupo provincial socialista presenta as seguintes PROPOSTAS DE 
ACORDO: 
 

1. Creación dunha liña de axudas de concorrencia competitiva con criterios 

obxectivos e igualitarios para o reparto, con carácter de urxencia, a través dunha 

modificación de crédito de 500.000 € para este ano 2021 e que se manteñan en 

vindeiros exercicios, para que subvencionen campañas de márketing dixital e venda 

en liña; de fidelización e dinamización; e para gastos correntes e de xestión. 
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2. Creación do Plan Estratéxico do Comercio de Ourense, en colaboración coas 

asociacións de comerciantes e centros comerciais abertos da provincia, para o 

desenvolvemento de accións colectivas de promoción comercial, que permitan  

mellorar a competitividade e impulsar a modernización do sector comercial e de 

establecementos de venda directa. 

 

 

 

En Ourense, 10 de xuño de 2021. 

 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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