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1. PRESENTACIÓN 

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas–Betanzos” constitúese en xullo de 2008 como Grupo 

de Desenvolvemento Rural, coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes 

axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en 

promover o desenvolvemento rural. 

Ten como ámbito de actuación preferente os concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, 

Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne e 

Sada.  

A nosa estratexia de desenvolvemento ten como obxectivo último a valorización do territorio, incidindo na 

mellora da calidade de vida da poboación local e a creación de emprego, sempre partindo dos recursos 

locais, do patrimonio natural e cultural. 

Neste ano 2011 desde a Xunta directiva estamos a impulsar o desenvolvemento do sector agroalimentario 

desde varias perspectivas:  

- Animando a mobilidade e posta en valor das terras agrarias, a través do Banco de Terras de Galicia.   

- Desenvolvendo formación no ámbito agrario dirixido a 100 desempregados, co obxectivo de 

facilitar a súa inserción laboral, con accións concretas dentro do  PROXECTO AGROEMPREGA. 

- Traballando na recuperación e conservación da biodiversidade ligada á agricultura,  fomentando as 

prácticas agrícolas sostibles e  promovendo o cultivo de variedades locais e animado o seu 

consumo, dentro do Proxecto NUEVOS HORIZONTES.  

- Fomentando a comercialización agroalimentaria a través de canles curtas e de proximidade, 

achegando os produtos frescos aos consumidores en pequenos prazos de tempo e loitando deste 

modo fronte ao cambio climático. 

- Promovendo a mellora da calidade das producións agroalimentarias e a creación dunha marca que 

as aglutine –PROXECTO CALIDADE AGROALIMENTARIA-. 

- Ligando as producións agroalimentarias a outros atractivos turísticos, tal como fíxose no Proxecto 

Mándeo, no Plan de dinamización do turismo da Área Metropolitana de A Coruña, ou mesmo no 

Proxecto Cantata 2.  

- Ofrecendo solucións innovadoras ás empresas agroalimentarias emprazadas no medio rural que 

posibiliten mellorar a súa competitividade, desde o proxecto de cooperación interterritorial ASGAIA 

INNOVACIÓN “Rede Asturgalega de Industrias Agroalimentarias: Estratexias para a innovación”..   
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Todas estas accións xa en marcha, encardinámolas nun proxecto global, que pivota sobre a declaración do 

territorio como Reserva Mundial da Biosfera por parte da UNESCO, e que agardamos poida estar en París 

antes de setembro de 2012. O Programa Man and Biosphere (MaB), busca precisamente poñer territorios 

como exemplo de que é posible compatibilizar desenvolvemento sostible coa conservación dos espazos 

ambientalmente máis valiosos –Rede Natura-, demostrando que é posible crear emprego e mellorar a 

calidade de vida local utilizando os propios recursos de xeito sostible. Neste ano 2011 temos impulsado 

este proceso, sobre todo aglutinando a todos os axentes do noso medio rural compartindo este mesmo 

obxectivo. 

Neste ano 2011 seguimos crecendo en asociados chegando ás 124 entidades, agardando seguir avanzando 

nun dos nosos obxectivos prioritarios: artellar o territorio e reforzar a nosa coordinación. 

Dentro do Programa LEADER, o número de solicitudes de axuda recibidos foron 33, aprobando a Xunta 

Directiva 14 expedientes, estando totalmente rematados e pagados nove deles. Finalmente na anualidade 

2011 comprometeuse a totalidade dos fondos. 

Coa axuda do Programa LEADER dende o inicio do Programa, constituíronse 6 novas empresas de 

diferente índole no noso territorio (servizos turísticos, expenderías de leite, explotacións agrarias, servizos 

non existentes nos núcleos de poboación como papelerías, perruquerías.),  téñense creado 25 novos 

empregos de traballo,  e debido á axuda a diferentes empresas da comarca para  ampliar ou modernizar as 

súas instalacións consolidáronse tamén 250 postos de traballo que xa estaban creados.   

Co respecto aos Programas de Cooperación con outros Grupos de Desenvolvemento Rural, temos 

participado en cinco proxectos como socios: Iniciativas Rurais de Emprego; Territorios Rurais 

comprometidos na Loita Contra o Cambio Climático; Calidade Agroalimentaria; Rede Asturgallega de 

Industrias Agroalimentarias (ASGAIA), e continuamos en “Novos Horizontes”. 

Neste ano tamén temos rematado o Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos”, onde 

podemos concluír que na comarca existe unha demanda por parte da cidadanía de programas que impulsen 

a compostaxe doméstica, xa que o numero final de composteiros quedouse pequeno para cubrir a 

demanda. 

Na sede da Asociación contribuímos a mellorar a formación de seis persoas, que estiveron  facendo 

prácticas a través de diferentes convenios asinados co Concello de Abegondo e co Centro Superior de 

Estudios Universitarios (CESUGA). 

Sinalar tamén que neste ano 2011, renovouse a Xunta Directiva de “Mariñas – Betanzos”, polo que quero 

transmitir o agradecemento polo esforzo e dedicación desinteresada das persoas que teñen cesado nos 

seus cargos da Xunta Directiva, e como non, darlle a benvida ás persoas que se incorporaron neste ano. 
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A nosa Asociación xa está inscrita no Rexistro de Censo de Asociacións e entidades culturais de Galicia; no 

Rexistro de entidades xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude, e no Rexistro de entidades de acción 

voluntaria de Galicia, tendo preparando tamén a Solicitude de Declaración de Utilidade Pública. 

Por outra banda a Deputación Provincial da Coruña, concedeu a Mariñas-Betanzos unha subvención para a 

elaboración da II parte do estudo “Posta en valor da Vía XX – A Per Loca Marítima nas Mariñas – 

Coruñesas”.   

A Obra Social de NovaCaixaGalicia tennos concedido unha axuda para a realización de xornadas de 

divulgación  do Programa LEADER e elaboración dos Boletíns informativos da Asociación e a Secretaria 

Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia, outra axuda para facer as 

“Xornadas Técnicas da Sociedade da Información Mariñas – Betanzos”.  

Destacar que todas as actividades anteriormente sinaladas definen as diferentes liñas de traballo postas en 

marcha, tentando promover, dinamizar e fomentar as boas prácticas no noso medio rural. 

Finalmente trasladar que Mariñas-Betanzos sigue presidindo a Asociación de Grupos de Desenvolvemento 

Rural de Galicia,  contribuíndo a facer dos Grupos uns interlocutores coa Xunta de Galicia. Así mesmo,  

participando en encontros a nivel estatal sobre o futuro do medio rural, ademais de ter desenvolvido 

actuacións de formación para os equipos técnicos LEADER, concretamente xornadas sobre a Lei para o 

Desenvolvemento Sostible do Medio Rural, sobre turismo e accesibilidade no rural; sobre biomasa: 

posibilidades e oportunidades de aproveitamento forestal; sobre agricultura das relacións humáns, e por 

último sobre técnicas participativas de dinamización no ámbito agroforestal. 

Aínda hai moito por facer e forzas nos sobran para seguir traballando mentres teñamos a confianza e o 

apoio da nosa Asemblea Xeral. 

Grazas a todos e todas e un cordial saúdo. 

 

 

O PRESIDENTE E A SÚA XUNTA DIRECTIVA. 

Decembro 2011 



 

 

 

2. ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO 
RURAL “MARIÑAS – BETANZOS” 
 

 

A Asociación de Desenvolvemento Rural 

“Mariñas – Betanzos” constituíse en xullo do 

2008 como Grupo de Desenvolvemento 

Rural coa finalidade de ser o núcleo de 

integración e representación dos diferentes 

axentes territoriais, institucionais, sociais e 

económicos, tanto públicos como privados, 

interesados en promover o desenvolvemento 

do territorio de actuación. 

Esta Asociación recolle a testemuña dos 

traballos en prol do desenvolvemento rural 

avanzados pola Fundación Comarcal de 

Betanzos e a Asociación Terra das Mariñas 

durante o período 2000-2006, na xestión dos 

Programas AGADER e PRODER II 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

A Asociación ten como ámbito de actuación 

os municipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, 

Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, 

Coirós, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza dos 

Ríos, Paderne e Sada. 

Durante o ano 2008 foi elaborada a 

“Estratexia de desenvolvemento rural 2007-

2013”, de xeito participativo por todas as 

entidades do territorio que así o quixeron. 

Esta estratexia de desenvolvemento 

concibida pola Asociación ten como 

obxectivo final a valorización do territorio, 

incidindo na mellora da calidade de vida da 

poboación local a partir da valorización do 

patrimonio natural, cultural e do fomento da 

cohesión social. 

Dende finais do ano 2008 a Asociación 

Mariñas-Betanzos está a xestionar o 

Programa LEADER Galicia 2007-2013. 
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2.1.3. A Xunta Directiva 

A Xunta Directiva da asociación está formada polos representantes das entidades asociadas 

organizadas sectorialmente e elixidos pola Asemblea Xeral, en función da pertenza destes a cada 

mesa sectorial, de acordo coa representatividade que a Asemblea Xeral lle outorgou a cada unha 

delas.  

É o máximo órgano executivo, reuníndose xeralmente unha vez ó mes, co obxecto de fixar as 

liñas concretas de actuación e aprobar ou denegar os Informes previamente verificados por 

AGADER dos Proxectos LEADER. 

Segundo o artigo 15 dos Estatutos do GDR Mariñas – Betanzos, a Xunta Directiva renovarase 

cada dous anos, polo que neste ano 2011 correspondeu a súa renovación. 

As Mesas sectoriais reuníronse para elixir os seus representantes dentro da Xunta Directiva, 

quedando a composición da nova Xunta Directiva da seguinte maneira: 

COMPOSICIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA: 

Presidencia: D. José Antonio Santiso Miramontes, Alcalde Abegondo (Mesa Administracións Públicas).  

Vicepresidencia: D. Cesar Longo Queijo, Alcalde Paderne (Mesa Administracións Públicas).  

Secretaría: Dna. Concepción Lema Torre. Asociación de Artesáns As Mariñas (Mesa da artesanía). 

Tesourería: Dna. Aida Pérez Barredo. Asociación de Empresarios de Culleredo (Mesa Asociacións 
empresariais).  

 

VOGAIS PÚBLICOS: 

Mesa do sector Institucional: 

• D. Carlos Vales Vázquez, en representación do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 

Galicia (CEIDA). 

• D. Xoan Manuel Alvarez Llana, en representación da Fundación para o avance científico da veterinaria en Galicia 

(ACIVEGA). 

Mesa do sector das Administracións Públicas: 

• D. Manuel Padín Santos, Concelleiro de Turismo do Concello de Arteixo. 

• D. José Luis Fernández Mouriño, Alcalde do Concello de Carral. 

• D. Francisco Quintela Requeijo, Alcalde do Concello de Coirós. 

• Dna. Marta Iglesias Becerra, Concelleira de Promoción Económica do Concello de Culleredo. 

• D. Rodrigo López Piquín, Concelleiro de Obras Públicas do Concello de Oleiros. 

• D. José Angel Sánchez López. Concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Sada. 

Mesa do sector da pesca, marisqueo, acuicultura: 

• Dna. María José Crespo Fraga, da Confraría de Pescadores de Miño. 
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Durante o ano 2011 as entidades que causaron alta na Asociación son as que se detallan a 

continuación: 

Data ingreso Entidade Concello Mesa Sectorial 
11/04/2011 Confraría de Pescadores de 

Miño 
Miño Pesca, marisqueo, acuicultura 

11/04/2011 Asociación para o turismo 
sostible de A Coruña 

Paderne Turismo e hostalería 

 

VER ANEXO I: LISTADO DE ENTIDADES ASOCIADAS MARIÑAS – BETANZOS A 31/12/2011 

 

 

2.3. INSCRICIÓNS DO GDR EN CENSOS DE REXISTROS DE ENTIDADES 

A Xunta Directiva do GDR Mariñas – Betanzos en reunión celebrada o 14 de novembro de 2011, 

acordou solicitar a inscrición da Asociación Mariñas – Betanzos en diferentes Censos de Entidades 

da Xunta de Galicia, relacionados cos obxectivos estatutarios: 

2.3.1. Rexistro no Censo de Asociacións en entidades culturais de Galicia. 

A 31 de decembro de 2011 está pendente de publicar no DOG, a resolución favorable de inscrición no 

Censo de Entidades culturais de Galicia. 

2.3.2. Rexistro no Censo de entidades xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude. 

Con data 02 de febreiro de 2012 ten entrado no rexistro do GDR Mariñas – Betanzos certificado e 

resolución favorable de inscrición no Censo de entidades xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude, 

da “Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas – Betanzos”, figurando inscrita co número de orde 

15PS0129. 

Conforme ao disposto no artigo 91 do Decreto 50/2000 do 20 de xaneiro, no mes de decembro de cada 

ano o GDR Mariñas – Betanzos deberá presentar ante a Dirección Xeral a intención de continuar  inscrita 

neste censo e comunicar as posibles modificacións dos datos existentes, se fora o caso. 

2.3.3. Rexistro no Censo de entidades de acción voluntaria de Galicia. 

Con data 29 de febreiro de 2012, entrou no rexistro do GDR Mariñas – Betanzos a resolución favorable de 

inscrición neste Rexistro, asignándonos o número O-605. 
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2.5. AXUDAS RECIBIDAS DURANTE O ANO 2011 

  
OBRA SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. 
 
- “Desenvolvemento de actividades de 
promoción económica”: 1.500.-€ 
 
O día 13 de febreiro de 2009 a Axencia Galega 

de Desenvolvemento Rural (AGADER) e a Caixa 

de Aforros de Galicia (Caixa Galicia) asinaron un 

convenio de colaboración sobre o financiamento 

dos Programas LEADER e Dinamizadores. 

O obxecto deste convenio é establecer no 

ámbito territorial de Galicia, a forma e condicións 

nas que deberá desenvolverse a colaboración 

entre AGADER e Caixa Galicia para a 

instrumentación de liñas de financiamento a 

interese preferentemente vinculadas ós 

Programas LEADER e Dinamizadores. 

 

 

 

Este convenio contribúe a impulsar e desenvolver 

aquelas iniciativas emprendidas polos GDRs, que 

asinen convenios de colaboración con Caixa 

Galicia, e que teñan por obxecto promover as 

actividades dos seus asociados, até unha cuantía 

máxima anual de 1.500.-€, para cada GDR.  

 

Neste ano 2011, NovaCaixaGalicia, través da Obra 

Social ten abonado 1.500 euros en dous ingresos, un 

de 900 euros no mes de febreiro e outro de 600 

euros no mes de decembro. 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. SECCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

“ II parte Estudo: Posta en valor da vía XX –A Per Loca Marítima nas Mariñas Coruñesas” 

Dentro da Convocatoria de Programas dirixidos a entidades para actividade xeral do ano 2011 a 

Deputación da Coruña concedeu a “Mariñas – Betanzos” unha subvención para a elaboración desta II parte 

do estudio, que consistiron en: 

• Informe valorativo da actuación, no que se recollerá un avance dos resultados da actuación, incluíndo a descrición 

dos traballos e a documentación gráfica necesaria, na que constará ademais a seguinte documentación: a) 

localización dos xacementos; achados soltos; referencias e topónimos na cartografía co seu código de 

identificación. b) Listado dos xacementos, achados soltos, referencias e topónimos, co seu código de 

identificación, nome, parroquia, lugar, tipoloxía e adscrición e nº de folla do plano de localización. 

• Elaboración das fichas dos xacementos arqueolóxicos, achados soltos, referencias e topónimos significativos nas 

fichas normativizadas da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Localización na fotografía aérea e planos 

catastrais. 

• Memoria técnica dos traballos, onde se incluirían as fichas individualizadas de cada elemento do patrimonio 

arqueolóxico onde consten, alomenos, os datos de: clave de identificación, denominación, localización, descrición, 

fotografía e plano de delimitación planimétrica. 

• Elaboración estudo final  (soporte papel e CD). 

A subvención concedida pola Deputación foi de 3.500 euros e a aportación de fondos propios de “Mariñas 

– Betanzos” a este proxecto foi de 875 euros.  
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3.2. PROXECTOS PRESENTADOS AO PROGRAMA LEADER NO ANO 2011. 

TÍTULO CONCELLO 

Posta en valor das fontes do Concello de Carral CARRAL 

Rexeneración e protección da Fraga do Vinte OZA DOS RÍOS 

Restauración dos ecosistemas fluviais da Bacía Hidrográfica do Encoro de Abegondo-
Cecebre 

ABEGONDO 

Posta en valor das fontes e lavadoiros do Concello de Abegondo ABEGONDO 

Fabricación de cadros eléctricos especiais para subministro eléctrico. COIRÓS 

Fabricación estruturas metálicas especiais para subministro eléctrico COIRÓS 

Investimentos no sector agrario, coa posta en marcha de novas producións ABEGONDO 

Melloras en fábricas de pensos compostos para animais PADERNE 

Implantación de lúpulo no territorio Mariñas – Betanzos ABEGONDO 

Granxa Escola no Concello de Cambre CAMBRE 

Casa de comidas tradicional no Concello de Abegondo ABEGONDO 

Implantación de maceiras para Sidra no Concello de Aranga ARANGA 

Recuperación de fontes nas parroquias de Viñas e Velouzás PADERNE 

Ampliación de serradoiro de madeiras en Carral CARRAL 

Nova carpintería innovadora de madeira da comarca BETANZOS 

Creación empresa comercializadora por maior/menor maquinaría agrícola gandeira BETANZOS 

Melloras en industria de panadería CARRAL 

Ampliación estudo de fotografía en Abegondo ABEGONDO 

Ampliación carpintería en Almeiras CULLEREDO 

Ampliación empresa servizos forestais en Tabeiao CARRAL 

Implantación empresa fabricación pezas de madeira no sector ARANGA 

Dinamización explotación agraria en Vixoi BERGONDO 

Ampliación empresa destilería en Santa Cruz de Mondoi OZA DOS RÍOS 

Modernización empresa madereira en Oza dos Ríos OZA DOS RÍOS 

Ampliación explotación agraria en Cesuras CESURAS 

Creación empresa de enerxías renovables especializada en enerxía eólica SADA 

Dinamización empresarial e social do sector agrario familiar na produción, comercializ. e 
desenvolvemento sostible de alimentos agrarios a pequena escala 

BERGONDO 

Explotación horta en Figueroa ABEGONDO 

Plantación Lúpulo gallego ABEGONDO 

Ampliación empresa forestal para recollida de biomasa en Abegondo ABEGONDO 

Ampliación de actividades do Club de tenis A Pedralba BERGONDO 

Creación clínica veterinaria en Abegondo ABEGONDO 

Construción de pista para actividades deportivas e culturais CAMBRE 
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3.5. MODIFICACIÓN CRITERIOS BAREMACIÓN PROGRAMA LEADER 
 

Na Reunión da Xunta Directiva celebrada o día 10 de xaneiro de 2011, acordouse nomear unha 
Comisión para valorar a viabilidade de modificar os criterios de baremación dos proxectos 
produtivos. 

A comisión quedou composta polas seguintes persoas: 

o Representante da Mesa Sectorial de Asociacións Deportivas, Recreativas, de Veciños, 

Culturais, Anpas: José Juan Rico Rodríguez (Val de Aranga, Asociación Cultural e 

Deportiva). 

o Representante da Mesa Sectorial de Asociacións e Colectivos Medioambientais ou 

actividades na natureza: José Francisco Castro Vilariño (Asociación Cultural Libre de 

Paderne – Roxín Roxal). 

o Representante da Mesa do Sector Institucional: Xosé Uxío Rey Fernández (Colexio Oficial 

de Veterinarios de A Coruña). 

As premisas das que partiu a Comisión para elaborar esta nova proposta foron: 

1. Potenciar o apoio de investimentos nos concellos máis rurais. 

2. Primar os proxectos máis innovadores. 

3. Incrementar o nivel de calidade dos proxectos que encaixen no Programa LEADER. 

4. Aplicar a estratexia do GDR nos proxectos que poidan xurdir no futuro. 

5.- Animar proxectos de pequeno orzamento e non grandes investimentos. 

O día 7 de xuño, tras aprobación pola Xunta Directiva, tense enviado a AGADER a solicitude de 
modificación do baremo, que se aplicará para valorar os proxectos produtivos que se acollan ás 
axudas do programa Leader xestionadas polo GDR Mariñas – Betanzos. 

Con data 24 de xuño AGADER requiriu ó Grupo certas aclaracións e correccións sobre dito 
baremo, que foron aprobadas pola Xunta Directiva en reunión do 5 de xullo de 2011 e 
posteriormente enviadas a AGADER.  

O día 22 de agosto de 2011 ten entrado no rexistro do GDR Mariñas – Betanzos a autorización 
definitiva de AGADER da modificación do baremo (criterios 1.2., 4.1. e 4.2., establecendo un tope 
máximo de axuda por proxecto produtivo de 120.000 euros e aumentando a nota de corte dos 
proxectos para ser subvencionable pasando de 30 a 45 puntos).  

 

Este novo baremo pode consultarse na web: http://www.marinasbetanzos.com 
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4. PROGRAMAS COOPERACIÓN CON OUTROS GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL. 
Con data 2 de agosto de 2011 a Subdirección General de Igualdad y Modernización do Ministerio de Medio 

Ambiente e Medio Rural e Mariño ten adoptado a proposta de resolución definitiva ás subvencións a 

proxectos de cooperación interterritorial e transnacional 2011. O GDR Mariñas – Betanzos, segundo esta 

resolución definitiva participa como grupo asociado nos seguintes proxectos de cooperación: 

TÍTULO PROXECTO GRUPO 
COORDINADOR IMPORTE Nº GRUPOS ASOCIADOS 

 
Calidad  agroalimentaria. Señas de 
identidad de los territorios rurales 

 
GAL Aidescom (Segovia) 

 
460.000.-€ 

(2011/2012/2013/2014) 

 
35 GRUPOS: 13 grupos son 
galegos 

 
Territorios rurales comprometidos 

en la lucha contra el cambio 
climático 

GDR Isla de Lanzarote – 
ADERLAN – Canarias 

400.000.-€ 
(2011/2012/2013) 

10 GRUPOS: 2 Grupos Canarias; 
2 Andalucia; 1 Castilla León; 2 
Extremadura; 1 Galicia; 1 Murcia e 
1 da Rioja. 

Red Asturgallega de Industrias 
Agroalimentarias: estrategias para 

la innovación 

CEDER Navia-Porcía 
(Asturias) 

424.000.-€ 
(2011/2012/2013/2014) 

14 GRUPOS: 11 Grupos Asturias 
y 3 Galicia (Comarca de Ordes, 
Mariñas – Betanzos e Terras do 
Deza) 

 
Iniciativas Rurales de Empleo 

CEDER Merindades 
(Burgos) 

110.000.-€ 
(2011) 

9 GRUPOS: 2 Grupos galegos, 1 
Castilla La Mancha e 6 de Castilla 
León. 

 

4.1. PROXECTO DE COOPERACIÓN “NUEVOS HORIZONTES” (2010–2013):  

“Impulsar iniciativas de emprego a través da posta en valor de terras agrarias, mediante a 

recuperación do patrimonio xenético vexetal e o fomento de novas producións demandadas polos 

mercados” 

Aprobado na convocatoria do ano 2010 para a súa execución entre os anos 2010 a 2013 (Fase de 

Asistencia Técnica: ano 2010 e Fase de Execución: anos 2011 a 2013), sendo o Grupo Coordinador deste 

proxecto a Asociación Comarca de Ordes, e que conta coa participación de 12 grupos asociados: 

 

GALICIA:  

Comarca de Ordes, 

Mariñas – Betanzos 

Euroeume 

 Comarca de Bergantiños 

Terras de Lugo 

Terras do Deza 

Costa Noroeste 

Ancares-Courel,  

O Salnés, Monteval. 

 

 

ASTURIAS:  

Navia-Porcia,  

Bajo Nalón 
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Outras actividades: 

 

• Reunión con representantes da Fundación 

Galicia Verde para analizar posibles 

colaboracións co proxecto de cooperación 

Nuevos Horizontes, celebrada en Forcarei 

(Pontevedra) o día 13 de xaneiro de 2011. 

• Visita á  empresa agroalimentaria Amorodo, 

que se dedica á elaboración e  transformación 

de produtos ecolóxicos, celebrada en Forcarei 

(Pontevedra) o día 13 de xaneiro de 2011. 

• Presentación do proxecto de cooperación 

“Nuevos Horizontes” na Xornada sobre 

Horta organizada polo Sindicato Labrego 

Galego, o día 8 de febreiro de 2011 en 

Betanzos. 

• Presentación e avances do proxecto de 

cooperación aos representantes da Mesa do 

sector Agrario de Mariñas-Betanzos, o día 9 

de febreiro de 2011. 

• Identificación e selección de agricultores para 

a posta en marcha das  parcelas demostrativas, 

desde o día 17 de febreiro ao 28 de febreiro 

de 2011. 

• Organización de Xornada sobre “Novas 

oportunidades para a diversificación agrícola”, 

celebradas en Cambados no  marco do 

proxecto de cooperación “Novos 

Horizontes”, o  día 17 de marzo de 2011. 

• Visita a Pravia (Asturias) para aprender de 

experiencias demostrativas e coñecer in situ 

as parcelas experimentais de arándanos que 

comercializan a través da empresa 

Asturianberries, o día 25 de marzo de 2011. 

• Reunión na Misión Biológica de Galicia (CSIC) 

para coordinar actuacións no marco do 

proxecto de cooperación Nuevos Horizontes 

(identificación de cultivos e variedades de 

interese, así como articular a cesión de 

material fitoxenético), o día 6 de maio de 

2011 en Pontevedra. 

• Visita a Banco de Germoplasma privado de 

cereixas en Vilarmaior – territorio de 

EuroEume – para coordinar actuacións no  

marco do proxecto de cooperación Nuevos 

Horizontes, o día 6 de xuño. 

• Xornadas sobre “El cultivo del kiwi y el 

arándano como factor de desarrollo 

comarcal”, celebradas en Navia (Asturias) no 

marco do proxecto de cooperación “Nuevos 

Horizontes”, o día 29 de setembro de 2011. 

• Difusión do proxecto de cooperación a través 

da páxina web da A.D.R. Mariñas – Betanzos 

(www.marinasbetanzos.org) e outros medios. 

 

 

 

  Máis información do proxecto: http://proyectonuevoshorizontes.blogspot.com/ 
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4.2. CALIDAD AGROALIMENTARIA. SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS TERRITORIOS 

RURALES (2011-2014).  

Este proxecto ten os seguintes obxectivos: 

• Conseguir un aumento na competitividade das pemes agroalimentarias e na mellora da súa actividade, 

dirixidos ao sostemento do emprego e á xeración do mesmo, en especial en mozos e mulleres. 

• Traballar na identificación entre produtos locais e imaxe comarcal, reforzando o seu vínculo territorial, de tal 

maneira que as producións agroalimentarias se convirtan nunha seña de identidade para os territorios rurais. 

No ano 2011 as actuacións executadas polo Grupo foron as correspondentes á primeira fase do proxecto: 

1.1. Información do proxecto aos socios e á Xunta Directiva de MARIÑAS – BETANZOS 

1.2. Deseño e posta en marcha do PLAN ALIMENTARIO MARIÑAS – BETANZOS 2011-2014. 

1.3. Presentación do proxecto a pemes agroalimentarias.  

 

O importe xustificado nesta anualidade ascende a 1.769,71 euros 

 

4.3. TERRITORIOS RURAIS COMPROMETIDOS NA LOITA CONTRA O CAMBIO 

CLIMÁTICO (2011-2013).  

Os obxectivos do proxecto son contribuír á redución das emisións de CO² nos territorios asociados, 

buscando que as oficinas LEADER funcionen como “Oficinas de loita contra o cambio climático”. Para elo 

traballarase en varios eixos: 

Eixo I: Aforro e eficiencia enerxética (redución 

CO2): 

1.1. Difundir, fomentar e avaliar a implantación de boas 

prácticas para o aforro e eficiencia enerxética nas 

PEMES (industriais, agrícolas e gandeiras). 

1.2. Diagnósticos e auditorias enerxéticas: realización 

de auditorias enerxéticas en edificios públicos e Pemes.  

1.3. Compromiso de respectar establecer os valores 

límites de temperatura en edificios de uso público. 

Eixo II: Fomento enerxías renovables: 

2.1. Fomento das instalacións solares en domicilios 
particulares (Elaboración de guia sobre a situación 
actual das tecnoloxías). 
Eixo III: Movilidad sostenible: 
3.1. Condución eficiente de vehículos turismos e 
industriais. 
3.2. Fomentar o uso compartido do automóbil. 
 
 
 

Eixo IV: Xestión de residuos: 
4.1. Reciclaxe: Iniciación á poboación na compostaxe 
doméstica. 
4.2. Reutilización: Implantar nos territorios mercados 
de segunda mán. 
Eixo V: Fomento do emprego verde: 
5.1. Accións de formación dirixidas a un número de 
traballadores entre 20 e 30 de cada territorio. 
5.2. Asesorías presenciais para autónomos, PEMES e 
novos emprendedores na creación de novas estruturas 
de traballo con especial referencia ás Empresas de 
Servizos Enerxéticos (ESEs). 
5.3. Fomento da agricultura ecolóxica. 
Eixo transversal: Información, participación e 
sensibilización: 
- Os GDR´s animadores rurais para a loita contra o 
cambio climático. 
- As sedes dos Grupos de Desenvolvemento Rural, 
adoptarán o papel de oficinas de loita contra o cambio 
climático e proporcionarán información aos habitantes 
sobre o cambio climático. 
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9. PLAN DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DO MEDIO RURAL 2010 -2014 

 

A Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio 

Rural elaborada polo Goberno Central, 

concrétase no Programa de Desenvolvemento 

Rural Sostenible 2010-2014. Neste Programa 

establécese que cada zona territorial debe facer 

un Plan de Zona. 

Segundo publicacións do Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural e Mariño en Galicia xa 

está feito o análise e diagnóstico para cada Plan 

de Zona, e  dende decembro de 2010 a febreiro 

de 2011 realizouse a fase participativa do 

proceso.   

Para os 5 anos de duración do Programa de 

Desenvolvemento Sostible do Medio Rural para 

toda Galicia disponse dun total de 170 millóns 

de euros, dos que a metade provén da 

Administración Xeral do Estado e a outra 

metade, da Xunta de Galicia. Isto fai unha media  

de 2,83 millóns de euros por zona e ano. 

 

 

 

 

Máis información:  

http://agader.xunta.es/Actividades.do  

Outros enlaces de interese: 

LEI DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DO 

MEDIO RURAL:  

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/Ley/

ley.htm#art4  

PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE: 

http://www.mapa.es/desarrollo/pags/ley/201

0/AplicacionPDRSCCAA2septiembre2010.

pdf  

ELABORACIÓN DOS PLANS DE ZONA EN 

GALICIA (REDER): 

http://www.redestatal.com/elaboracion-de-

los-planes-de-zona-en-galicia  

 

O conselleiro de Medio Rural, acompañado polo director xeral de Desenvolvemento Rural, presidiu 

en Betanzos a constitución do Consello de Zona das Rías Altas e Arco Ártabro, dentro do protocolo 

xeral que coordinará os planes da Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural e do programa 

de Desenvolvemento Rural Sostible. 

 

No Consello constituído o día 02 de marzo de 2011, están incluídos os Concellos de Abegondo, Aranga, 

Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Capela, Cariño, Carral, Cedeira, Cerdido, 

Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Fene, Irixoa, A Laracha, Mañón, Miño, Moeche, Monfero, 

Mugardos, Neda, Ortigueira, Oza dos Ríos, Paderne, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, 

Sada, San Sadurniño, As Somozas, Valdomiño, Vilarmaior e Vilasantar. 

 

Este órgano consultivo e participativo recibiu as propostas para a elaboración do Plan de Zona, “onde se 

recollían debidamente definidas e cuantificadas as actuacións a acometer nesa área”. 
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A proposta de diferentes colectivos do GDR a Asociación “Mariñas – Betanzos” remitiu a AGADER 20 

fichas con propostas de actuacións a incluír na zona “Rías Altas e Arco Ártabro”, cos títulos seguintes: 

 

1. Apoio ó fomento de subscrición de contratos 

territoriais dos titulares de explotacións 

gandeiras, agrícolas, forestais ou mixtas, cos 

organismos autónomos correspondentes. 

2. Apoio ás cooperativas e entidades agrarias do 

territorio co obxectivo de mellorar a 

produción, transformación e comercialización 

dos produtos ecolóxicos do ámbito 

territorial. 

3. Prestación de servizos de asesoría e 

formación á rede de restaurantes con 

encanto que comercializan produtos locais da 

zona. Rutas gastronómicas. 

4. Fomento da produción, transformación e 

comercialización das producións 

agroalimentarias. 

5. Apoio ás novas iniciativas empresariais no 

ámbito da agricultura e gandería, 

especialmente nos mozos e mozas. Sevizos de 

asesoramento, formación e asistencia técnica. 

6. Servizos prestados ós traballadores e 

empresas da zona rural. Puntos de 

información de emprego na zona rural. 

7. Asistencia técnica e elaboración de estudios 

dirixidos a analizar, diagnosticar, cualificar e 

asignar obxectivos de calidade ás paisaxes da 

zona rural. 

8. Adecuación de sendas, itinerarios ou circuitos 

culturais no territorio do GDR Mariñas – 

Betanzos, complementando ou ampliando as 

rutas xa creadas de bici de montaña. 

9. Restauración do Sanatorio Antituberculoso 

de Cesuras e a súa zona arbolada como 

Centro de Dinamización Rural. 

10. Cesión temporal do uso de vivendas de 

titularidade municipal ás mulleres víctimas de 

violencia de xénero. 

 

11. Cursos sobre novas tecnoloxías da 

información e da comunicación, u outras 

actividades formativas orientadas a fomentar 

e a facilitar o acceso da poboación máis rural 

do ámbito do GDR. 

12. Elaboración de proxectos de innovación 

tecnolóxica, apoiados na implantación de 

novas tecnoloxías da información e a 

comunicación, dirixidos principalmente a 

organizacións e/ou colectivos con dificultades 

de inserción. Construción de telecentros. 

13. Xornadas sobre xestión eficiente e aforro da 

auga. Xornadas sobre saneamento seguro. 

14. Elaboración de estudios, con atención 

preferente ós recursos hídricos do territorio 

e proposta dunha estratexia de adaptación do 

territorio ó cambio climático. Candidatura 

Reserva da Biosfera Mariñas – Betanzos. 

15. Centro de servizos para asociacionismo rural. 

16. Posta en valor do Camiño ó Santuario de San 

Andrés de Teixido dende o territorio de 

Mariñas – Betanzos. 

17. Xornadas para promocionar e difundir as 

actividades lúdicas, de ocio, de deportes, 

náuticas… do territorio, que ofrecen as 

diferentes empresas de ocio e tempo libre. 

Elaboración dun libro guía de rutas e 

actividades do territorio do Golfo Ártabro. 

18. Creación dunha ruta turística “Os Camiños 

Ártabros” polos municipios de Arteixo, 

Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, Bergondo, 

Paderne, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ares, 

Mugardos, Fene, Neda e Narón. 

19. Posta en marcha de 2 centros de BTT nos 

municipios de Cambre e Paderne. 

20. Museo pedagóxico do Medievo en Presedo 

(Abegondo). 
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MEMORIA 
ECONÓMICA 

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As contas do ano 2011 foron aprobadas pola Xunta Directiva en reunión celebrada o día 12 
de marzo de 2012, estando a disposición de todas as entidades asociadas na sede do GDR 

Mariñas – Betanzos, dende dita data os seguintes libros: 

- Perdas e ganancias 
- Balance 
- Maior 
- Diario 
- Memoria económica 
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MEMORIA ECONÓMICA: EXERCICIO 2011 

No ano 2011 ten realizado outras actividades complementarias á actividade principal como son: 

1. Participación como socio no Proxecto de cooperación “Novos Horizontes” recibindo financiamento do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural. Mariñas-Betanzos en colaboración con outros Grupos de 
Desenvolvemento Rural están executando este proxecto. Axuda total concedida para todos os Grupos: 445.666.-
€ Tempo de execución: 2010-2013.  No ano 2011 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste 
proxecto por importe de 982,38.-€ 

2. Participación como socio no Proxecto de cooperación “Calidad Agroalimentarias” recibindo financiamento do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural. Mariñas-Betanzos en colaboración con outros Grupos de 
Desenvolvemento Rural están executando este proxecto. Axuda total concedida para todos os Grupos: 460.000.-
€  Tempo de execución: 2011-2014.  No ano 2011 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste 
proxecto por importe de 1.769,71.-€ 

3. Participación como socio no Proxecto de cooperación “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el 
cambio climático” recibindo financiamento do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural.  Mariñas-Betanzos en 
colaboración con outros Grupos de Desenvolvemento Rural están executando este proxecto. Axuda total 
concedida para todos os Grupos: 400.000.-€ Tempo de execución: 2011-2013.  No ano 2011 Mariñas-Betanzos 
foi beneficiaria dunha axuda deste proxecto por importe de 9.421,22.-€ 

4. Participación como socio no Proxecto de cooperación “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: 
Estrategias para la innovación” recibindo financiamento do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
A Asociación Mariñas-Betanzos en colaboración con outros Grupos de Desenvolvemento Rural están executando 
este proxecto. Axuda total concedida para todos os Grupos: 424.000.-€ Tempo de execución: 2011-2014.  No 
ano 2011 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste proxecto por importe de 5.832,21.-€. 

5. Participación como socio no Proxecto de cooperación “Iniciativas empresariales de empleo” recibindo 
financiamento do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Mariñas-Betanzos en colaboración con 
outros Grupos de Desenvolvemento Rural executaron este proxecto. Axuda total concedida para todos os 
Grupos: 110.000.-€. Tempo de execución: 2011.  No ano 2011 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda 
deste proxecto por importe de 9.000.-€. 

6. Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos”. Actividade mercantil a executar en dous exercicios 
2010 e 2011. Na realización desta actividade a Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas 
concedeu a seguinte axuda: Anualidade 2010: 4.929.-€; Anualidade 2011: 14.786.-€ .  No ano 2011, a Consellería 
abonou a anualidade 2010: 4.499,88.-€.  A anualidade 2011 está xustificada e pendente de cobro. A axuda 
pendente de cobro ascende a 14.486.-€ 

7. Proxecto “Estudo para a posta en valor da Vía XX”. Na realización deste estudo recíbese unha axuda da 
Deputación da Coruña por importe de 3.500.-€. O programa Leader 2007-2013 participará no seu financiamento 
con 875.-€. 

8. Proxecto “Xornadas técnicas da Información”. A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da 
Xunta de Galicia concedeu unha axuda para o financiamento do proxecto por importe de 1.761.-€. 

9. Programa “AGRO-EMPREGA”. Programa integrado para persoas desempregadas. Na realización deste programa, 
a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu unha axuda que ascende a 62.435,34.-€ a 
executar en dúas anualidades (2011-2012). Na anualidade 2011 devengouse unha subvención por importe de 
12.086,18.-€ 

10. Actividades mercantís de organización de Xornadas e Seminarios. 

O Exercicio Anual remata o 31 de decembro de 2011. 
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1.2.-Réxime Legal: A Asociación réxese pola normativa vixente en materia de Asociacións, concretamente a Lei 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación; entidade parcialmente exenta non acollida á 
Lei 49/02, do 23 de decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado; 
tamén regúlase polos seus propios estatutos e a normativa existente que sexa de aplicación 
 

2.-Bases de Presentación das Contas Anuais: 

2.1.1. Imaxe Fiel: As contas anuais expresan a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da 
asociación. 

2.2.2. Principios Contables: A información das contas anuais cumpren os seguintes requisitos: relevancia, 
fiabilidade, integridade, comparabilidade e claridade. As contas anuais formuláronse de acordo cos principios contables 
que sinalan as normas do Plan Xeral Contable do ano 2007 de PYMES, e cando non contradiga o Plan anterior se 
aplica o Plan Xeral de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos aprobado mediante Real Decreto 776/1998, do 
14 de maio. 
 
Preténdese en cada momento seguir os principios contables obrigatorios e que se detallan a continuación: 
 
a. Principio de empresa en funcionamento: Se considera, salvo proba en contrario, que a xestión da empresa 

continuará nun futuro previsible, polo que a aplicación dos principios e criterios contables non teñen o propósito 
de determinar o valor do patrimonio neto a efectos da súa transmisión global o parcial, nin o importe resultante 
en caso de liquidación 

b. Principio do devengo: Os efectos das actividades realizadas se rexistran cando ocorran, imputándose ao 
exercicio do ano 2011 os gastos e ingresos que afecten ao mesmo, con independencia da data de pago ou cobro. 
O principio do devengo utilízase para todas as facturas do exercicio 2011. 

c. Principio de uniformidade: Se adopta un criterio dentro das alternativas, que en su caso, se permitan e se 
manteñen no tempo. 

d. Principio de prudencia: Unicamente se contabilizan os beneficios realizados na data de peche do exercicio. Por 
prudencia, a subvención do Programa Leader 2007-2013 para os gastos de funcionamento do ano 2011, se 
contabilizan unha vez efectuados os gastos e cando Agader notifica a súa aprobación. As subvencións que financian 
gastos do exercicio 2011 e que se solicitarán no exercicio 2012, se contabilizan neste exercicio. 

e. Principio de non compensación: Non se compensan as partidas de activo e de pasivo o as de gastos e ingresos, 
e se valoran separadamente os elementos integrantes das contas anuais. 

f. Principio de importancia relativa. Se admite a non aplicación estrita dalgúns principios e criterios contables 
cando a importancia relativa en termos cuantitativos o cualitativos da variación que tal feito efectúe sexa 
escasamente significativa e, en consecuencia, non altere a expresión da imaxe fiel.  

2.2.3. Comparación da información: Compáranse as contas anuais do exercicio 2010 e 2011 da Asociación 
G.D.R. Mariñas-Betanzos, tendo en conta a estrutura do Balance e da Conta de Resultados do Plan Xeral de 
Contabilidade publicado el 20 de novembro de 2007 e o Plan Xeral de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos 
aprobado mediante Real Decreto 776/1998. 
 
2.2.4. Agrupación de partidas: As contas anuais non teñen ningunha partida obxecto de agrupación no balance, 
na conta de perdas e ganancias, no estado de cambios no patrimonio neto e no estado de fluxos de efectivo. 
 
2.2.5. Elementos recollidos en varias partidas: Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en 
dous ou máis partidas do Balance. 
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2.2.6. Cambios en criterios contables: Non se realizaron no exercicio, axustes nas contas anuais do 
exercicio 2010 por cambios de criterios contables. 

3.-Aplicación resultados: 

Excedente do exercicio 2011: 4.758,92.-€. A actividade fundamental é unha actividade sen ánimo de lucro.  

Neste exercicio tense realizado a seguinte actividade mercantil: 

1. 3º Seminario “Xestión Integrada do litoral: Instrumentos e experiencias en España”. Asistencia solicitada polo G.A.C. 
“Golfo Ártabro”. 

2. Organización das IV Xornadas da Auga. Acción E.4, do Life “AQUA-PLANN PROJECT. Asistencia solicitada por 
EMALCSA. 

3. Xornadas Estratéxicas de conservación e posta en valor de Espazos Naturais no territorio Mariñas-Betanzos. 
Asistencia solicitada polo CEIDA. 

Ingresos: 

• Fra. nº1/2011-3ºSeminario Xestión Integrada do 
litoral: 3.389,83.-€ 

• Fra. nº2/2011-Coordinación das Xornada 
Estratéxicas de conservación e posta en valor de 
Espazos Naturais no territorio Mariñas-Betanzos: 
1.440,67.-€ 

• Fra. nº3/2011-Organización das IV xornadas da 
Auga na Coruña: 1.600-€ 

• Outros ingresos financeiros: 244,99.-€ 

• Doazóns privadas: 3.494,49.-€ 

Total Ingresos: 10.169,98.-€ 

Gastos ligados aos ingresos: 

• Custo Agroemprega financiada con fondos 
propios (934,51 + 162,43): 1.096,94.-€ 

• Custo dos relatorios:  18.-€. 
• Custo comisións bancarias (678,90+156,26): 

835,16.-€ 
• Outros gastos non financiados con subvencións 

(compostaxe 2010 e I.sociedades): 969,37.-€ 

• Custo financeiros da póliza de crédito: 552,35.-€ 
• Outros gastos non financiados con subvencións 

(compostaxe 2011): 1.712,34.-€ 
• Custos de representación: 226,90.-€ 

 

Total gastos: 5.411,06.-€ 

Beneficio (ingresos – gastos): 4.758,92.-€ 

Os estatutos da Asociación impiden a redistribución dos beneficios entre os asociados. O excedente será utilizado 
pola asociación para a consecución dos fins estatutarios. 

Base de reparto                                          Importe 

Saldo do Excedente do Exercicio 2011         4.758,92.-€ 
Reservas estatutarias                                    16.953,27.-€ 
 
O total das reservas estatutarias (incluíndo o excedente do exercicio 2011) ascende a 21.712,19-€ 
(4.758,92.-€- ano 2009 ; 12.089,56.-€- ano 2010; 4.863.71.-€ ano 2011) 
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4.- Normas de rexistro e valoración: 

a. Inmobilizado intanxible: non existe 

b. Inmobilizado material:  Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas no P.X.C.do ano 
2007. 

Inmobilizado adquirido no exercicio 2011: Gravadora, radiador e mesa. 
O sistema de amortización utilizado é o establecido no Imposto sobre Sociedades seguindo as  táboas de coeficientes 
de amortización (Lei 43/1995 del 27 de decembro). 
A Asociación amortiza o inmobilizado material seguindo o método lineal, distribuíndo o custo dos  activos entre os 
anos da vida útil estimada seguindo o seguinte detalle: 
 
 Inmobilizado material Anos de vida útil estimada 
Servidor 8 anos 
Ordenador 8 anos 
Fotocopiadora-impresora 8 anos 
Gravadora 8 anos 
Radiador 8 anos 
Mesa 8 anos 

 

O inmobilizado material valorase polo custo de adquisición. Os gastos de conservación e mantemento do 
inmobilizado se cargan na conta de resultados no exercicio en que se devengan. Non existe arrendamento 
financeiro. 

O movemento das diferentes contas de inmobilizado material e das amortizacións acumuladas se detallan a 
continuación: 

 

c) Activos financeiros e pasivos financeiros: Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas 
polo P.X.C.do ano 2007. 

Pasivos financeiros: 

• No exercicio 2011 a Asociación Mariñas-Betanzos renova a póliza de crédito da entidade bancaria Banesto para 
facer fronte aos pagos dos gastos de funcionamento do Programa Leader Galicia 2007-2013 e que ascende a 
30.000.-€. A 31 de decembro de 2011 o saldo disposto pola Asociación da entidade bancaria Banesto, ascende a 
24.846,89.-€. 

CONTA E CONCEPTO CUSTO DE 
ADQUISICIÓN 

VIDA 
UTIL 

AMORTIZACION 
2009 

AMORTIZACION 
2010 

AMORTIZACIÓN 
2011 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA A 

31/12/2011 
Fotocopiadora-
impresora-2009 

3.500,00 8 1,2 437,5 437,5 876,20 

Ordenador 
Técnica-2009 

729 8 0,26 91,12 91,12 182,5 

Servidor-2009 8.479,84 8 2,9 1.059,98 1.059,98 2.122,86 
 

Grabadora-2011 
89,00 8    

  
3,48 3,48 

Radiador-2011 235,00 8     2,09 2,09 
Mesa-2011 172,52 8     1,30 1,30 

TOTAL 13.205,36   4,36 1.588,60 1.595,47 3.188,43 
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• A 31 de decembro de 2011 a Asociación Mariñas-Betanzos ten débedas polo préstamo concedido pola 
Asociación G.A.L.Terra das Mariñas para facer fronte aos desfases existentes entre o devengo dos gastos de 
funcionamento do Programa Leader 2007-2013 e o cobro das subvención do Programa Leader que ascende a 
21.313,54.-€. 

• A 31 de decembro de 2011 a Asociación Mariñas-Betanzos ten débedas polo préstamo concedido polo CEIDA 
que ascende a 16.197,98.-€. 

Activos financeiros: 

• A 31 de decembro de 2011 a Asociación Mariñas-Betanzos adquire un dereito de cobro polo préstamo realizado 
ao Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro” que ascende a 5.500.-€, para cubrir os custos de funcionamento 
de final do ano 2011. 

• A 31 de decembro de 2011 a Asociación Mariñas-Betanzos adquire un dereito de cobro polo préstamo realizado 
á Asociación ADERLAN (Grupo coordinador proxecto cooperación) que ascende a 5.657.-€, para financiar as 
accións comúns do proxecto. 

d) Impostos sobre beneficios: Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo P.X.C. do 
ano 2007. O imposto sobre beneficios ascende a 1.189.73.-€.. 

e) Subvencións, doazóns e legados: Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo novo 
P.X.C. do ano 2007 de PYMES. En todo aquilo que non contradiga o novo Plan, utilízase o Plan Xeral 
Contable das Asociación Sen Ánimo de Lucro. (R.D. 776/1998 del 30 de abril). 

PROGRAMA LEADER. MEDIDA 431A 

A Asociación xestiona o Programa Leader Galicia 2007-2013, actuando como entidade colaboradora na 
xestión de subvencións respecto das medidas 411, 412 e 413, onde os promotores de proxectos teñen que 
ser externos (non pode a asociación ser beneficiaria dos fondos destas medidas). Por outra banda é 
beneficiaria da subvención respecto da medida 431 (gastos de funcionamento da Asociación, adquisición de 
capacidades e promoción territorial). 

Para financiar os gastos de funcionamento da Asociación no ano 2011, Agader aproba unha axuda que 
ascende a 101.413,99.-€.  

Os gastos de funcionamento do exercicio 2010 que foron imputados con cargo aos fondos do Programa 
Leader do ano 2011, ascenden a 19.716,04.-€. 

Os gastos de funcionamento do exercicio 2011 que foron imputados con cargo aos fondos do Programa 
leader do ano 2011, ascende a 81.253,76. 

O activo fixo adquirido no exercicio 2011 financiado con cargo aos fondos do Programa Leader do ano 
2011 ascende a 89.-€ 

O resto dos gastos de funcionamento do ano 2011 van ser financiados con cargo ao Programa Leader da 
anualidade do exercicio 2012 e ascenden a 14.836,15.-€ 

O activo fixo adquirido no ano 2011 con cargo aos fondos do Programa Leader da anualidade 2012, 
ascenden a 407,52.-€ 

A totalidade dos gastos de funcionamento do exercicio 2011 que se financiaron e van ser financiados co 
programa Leader  Galicia 2007 -2013 ascenden a 96.089,91.-€.  
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PROGRAMA  LEADER. MEDIDA 431-B 

Para financiar “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, a Asociación ten aberto dous 
expedientes:  Importe total do proxecto: 11.848,76.-€ 

Expediente nº L10-43100-29-B002 “Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia”.  

Os gastos da anualidade 2010 financiados cos fondos deste expediente ascenderon a 6.036,43.-€. Os gastos 
da anualidade 2011 financiados cos fondos deste proxecto ascenderon a 5.812,33.-€. Distribución do cobro 
da axuda deste proxecto: Ano 2010: 5.000.-€    /Ano 2011: 6.848,76.-€.Proxecto executado. 

Expediente nº L11-43100-29-B003 “Accións formativas sobre as Reservas da Biosfera e Adquisición de 
capacidades”: 14.956,82.-€ 

Os gastos da anualidade 2011 financiados cos fondos deste expediente ascenderon a 14.956,82.-€. 
Proxecto xustificado ante Agader e pendente de cobro a 31 de decembro de 2011. Proxecto executado. 

Expediente nº L11-43100-29-B004 “Divulgación Programa Leader. Asistencia Feiras”. 1.526,20€ 

Os gastos da anualidade 2011 financiados cos fondos deste expediente ascenderon a 1.526,20.-€. Proxecto 
xustificado ante Agader e pendente de cobro a 31 de decembro de 2011. Proxecto executado. 

PROXECTOS DE COOPERACIÓN DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO. 

A Asociación no ano 2010 foi beneficiaria xunto con 11 Asociacións de Desenvolvemento Rural 
(Asociación Comarca de Ordes, Asociación Euroeume, Asociación O Salnés, Asociación Terras de Lugo, 
Asociación de Desenvolvemento Rural Bergantiños, Asociación G.D.R. Bajo Nalón, Asociación Navia 
Porcía, Asociación Terras do Deza, Asociación Costa Noroeste, Asociación Monteval, Asociación Ancares-
Courel),  dunha axuda do Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural e Mariño para a elaboración do 
proxecto de cooperación “Nuevos Horizontes”. A subvención total ascendeu a 445.666.-€. a repartir entre 
os 11 grupos participantes e a executar entre o ano 2010 e o 2013. A elaboración da asistencia técnica que 
corresponde a anualidade 2010 ascende a 192.000.-€ a executar entre os 11 Grupos.  A Asociación 
Mariñas-Betanzos no ano 2011 é beneficiaria directa deste proxecto nun importe que ascende a 923,38.-€. 
Por outra banda se devenga no ano 2011 un gasto de  59.-€ que vai ser financiado con cargo a anualidade 
2012 do proxecto “Nuevos Horizontes”. A totalidade da subvención devengada con cargo a este proxecto 
do Ministerio do Medio Ambiente y Medio Rural y Marino na anualidade 2011 ascende a 982,38.-€. 

A Asociación no ano 2011 foi beneficiaria xunto con outras Asociacións das seguintes subvencións do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural  y Mariño: 

TÍTULO PROXECTO GRUPO 
COORDINADOR IMPORTE 

IMPORTE 
AXUDA 

RECIBIDA 
2011 

 
Calidad  agroalimentaria. Señas de identidad de los 

territorios rurales 
 

GAL Aidescom (Segovia) 

 
460.000.-€ 

(2011/2012/2013/2014) 

 
1.769,71.-€ 

 
Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el 

cambio climático 
GDR Isla de Lanzarote – 
ADERLAN – Canarias 

400.000.-€ 
(2011/2012/2013) 

9.421,22.-€ 
 

Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: 
Estrategias para la innovación 

CEDER Navia-Porcia 
(Asturias) 

424.000.-€ 
(2011/2012/2013/2014) 

5.832,21.-€ 
 

Iniciativas Rurales de Empleo CEDER Merindades (Burgos) 
110.000.-€ 

(2011) 
9.000,00.-€ 
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 A Asociación Mariñas-Betanzos non é grupo coordinador dos anteriores proxectos e as axudas concedidas 
distribuíranse en función da execución predeterminada de cada grupo. A 31 de decembro de 2011, ten 
xustificado as axudas ante o Ministerio, estando pendente o cobro das mesmas. 

A Asociación no ano 2011 foi beneficiaria dunha subvención da Deputación da Coruña para a realización do 
proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX” (II parte).  O custo do proxecto ascende a 4.375.-€.  

Na realización deste estudo recíbese unha axuda da Deputación da Coruña por importe de 3.500.-€. Tense 
solicitado unha axuda dentro do programa Leader 2007-2013 para financiar a diferenza que ascende a 
875€.: Denominación do proxecto do Programa Leader: “L11-41300-29-B152 Posta en valor da Vía XX 
“A Per Loca Marítima” nas Mariñas-Coruñesas e mapa de rutas Mariñas-Betanzos. Pendente de 
resolución. 

Na realización do proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos” a Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas concedeu a seguinte axuda: Anualidade 2010: 4.929.-€; Anualidade 
2011: 14.786.-€ .  A 31 de decembre de 2011 está totalmente xustificada a súa execución e pendente de 
cobro a anualidade 2011.  A axuda pendente de cobro ascende a 14.486.-€ 

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia concedeu unha axuda 
para a financiación do proxecto “Xornadas técnicas da Información” por importe de 1.761.-€.  A 31 de 
decembre de 2011 está xustificada e pendente de cobro. 

A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu unha axuda para o seu financiamento 
do proxecto “AGRO-EMPREGA” que ascende a 62.435,34.-€ a executar en dúas anualidades (2011-2012). 
Na anualidade 2011 devengouse unha subvención do proxecto “AGRO-EMPREGA por importe de 
12.086,18.-€. 
O estado das axudas devengadas a 31 de decembro de 2011 detállase a continuación: 
 

PROXECTO 
ORGANISMOS 

FINANCIADORES 
IMPORTE 
AXUDA 

Gtos. de funcionamento (medida 431 A). Programa Leader 2007-2013. FEADER / MARM/ AGADER 96.089,91€ 

Gtos. de funcionamento (medida 431 A). Activo fixo. Programa Leader 2007-2013. FEADER / MARM/ AGADER 496,52 € 
Adquisición de capacidades e promoción territorial (medida 431B). Programa Leader 
2007-2013 (exp. 431-B3) FEADER / MARM/ AGADER 14.956,82 € 
Adquisición de capacidades e promoción territorial (medida 431B). Programa Leader 
2007-2013 (exp. 431- B-4) FEADER / MARM/ AGADER 1.526,20 € 
Adquisición de capacidades e promoción territorial (medida 431B). Programa Leader 
2007-2013 (exp. 431- B-2) FEADER / MARM/ AGADER 5.812,33 € 
Adquisición de capacidades e promoción territorial (medida 431B). Programa Leader 
2007-2013 (exp. 431- B152) FEADER / MARM/ AGADER 875,00 € 

Proxecto "Nuevos Horizontes" Ministerio Medio Ambiente Rural  982,38 € 

Proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX ”. Deputación Provincial da Coruña 3.500,00 € 

Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos”. 
Consellería Medio Ambiente 

(2010:4.929.-€); (2011:14.786.-€) 14.486,00 € 
Proxecto "Iniciativas empresariais de emprego" Ministerio Medio Ambiente Rural  9.000,00 € 
Calidad  agroalimentaria. Señas de identidad de los territorios rurales. Ministerio Medio Ambiente Rural  1.769,71 € 
Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: Estratexias para a innovación Ministerio Medio Ambiente Rural  5.832,21 € 
Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio climático Ministerio Medio Ambiente Rural  9.421,22 € 

Xornadas técnicas da información. 
Secretaría Xeral Modernización e 

Innovación Tec. da Xunta de Galicia 1.761,00 € 
Proxecto “AGRO-EMPREGA" Consellería Traballo  Xunta Galicia 62.435,34 € 

TOTAL  
 

229.076,14 € 
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O estado das doazóns privadas devengadas a 31 de decembro de 2011 detállase a continuación: 

 
 

 

d) Contas Bancarias. 

A asociación conta con dúas contas bancarias que se detallan a continuación:  

1. Conta corrente Caixa Galicia (2091/0044/05/3040006125): o saldo a 31 de decembro de 2011 ascende a 
2.324,42.-€. 

2. Póliza de crédito da entidade Banesto por valor de 30.000.-€ (0033/6087/88/0025503173). O crédito disposto a 
data 31 de decembro de 2011 ascende a 24.846,89.-€. 
 

 e) Fondos Propios: A 31 de decembro de 2011, a Asociación conta con 21.712,19.€ de fondos xerados 
pola actividade mercantil realizada e doazóns recibidas (4.758,92.-€ xerados no exercicio 2009; 12.089,56.-
€ xerados no exercicio 2010, 4.863,71.-€ xerados no exercicio 2011). 
 

4.-Ingresos e Gastos: Os gastos recollidos nas contas do grupo 6 son os necesarios para o 
desenvolvemento da actividade e para a elaboración dos proxectos levados a cabo polo propio grupo. 
Diferéncianse os gastos dos proxectos promovidos polo grupo, dos gastos de funcionamento. 

Créanse contas específicas para cada proxecto en función do gasto realizado, para os gastos de 
funcionamento do grupo e  para a adquisición de capacidades e promoción do territorio.  

Gastos da Anualidade 2011 Importe Orixe Fondos 

6210001 
Aluguer vehículo. Contido: Aluguer vehículo. Viaxe Zaragoza 

133,87 Leader 

6210002 
Aluguer Stand. Exped. 431 B-004. Contido: Aluguer Stand 
divulgación Leader na "Feira do comercio e artesáns de Cambre" 216,00 Leader 

6210003 
Aluguer material. Xornadas Técnicas Sociedade Información. 
Contido: Aluguer equipos e material necesario para a realización das 
Xornadas Técnicas Sociedade Información" 

600,03 Xunta Galicia 

 
TOTAL CONTA 621 

 
949,90  

6230000 
Servizos poñentes. Fondos Propios. Contido: Custo poñente das 
Xornadas realizadas e vinculadas ó expediente "Xornadas Técnicas 
Sociedade Información" financiadas con fondos propios.  

18,00 Fondos 
propios 

6230001 Servizos de xestión laboral. Contido: Servizos exteriores de 
elaboración de nóminas. 

1.728,70 Leader 

6230002 
Servizos poñentes. Xornadas Técnicas Sociedade Información 
Contido: Servizos poñentes das Xornadas Técnicas Sociedade 
Información financiadas coa subvención. 

1.130,87 Xunta Galicia 

6230003 
Servizos informáticos. Xornadas Técnicas Sociedade 
Información. Contido: Custo do rexistro de dominio das Xornadas 
Técnicas Sociedade Información. 

9,00 Xunta Galicia 

6230004 Servizos informáticos. Contido: Custo do servizos informáticos 
financiadas con fondos do Programa Leader. 288,06 Leader 

6230005 
Servizos Asociación G.D.R,s Galicia. Contido: Cuota de asociados 
polos servizos prestados pola Asociación G.D.R,s Galicia.  500,00 Leader 

6230006 
Servizos edición dossier. Expte. 431B-003. Contido: Custo 
elaboración dossier candidatura Reserva Biosfera. 845,63 Leader 

Entidades donantes Importe doazón 
Fundación Obra Social NovaCaixaGalicia  1.500.-€ 
Doazóns privadas ano 2011 1.025,02.-€ 
TOTAL 2.525,02.-€ 
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6230007 
Servizos profesionais. Subvenc.Compostaxe//Fondos propios. 
Contido: Custo elaboración proxecto "Compostaxe" 16.197,98 Xunta Galicia 

6230008 
Servizos profesionais. Agroemprega. Contido: Custo dos servizos 
externos contratados para a execución do proxecto Agroemprega. 10.296,49 Xunta Galicia 

6230009 
Servizos profesionais. Estudo "Vía XX. Per Loca". Contido: 
Servizos realizados do proxecto “Estudo para a posta en valor da "vía 
XX  Per Loca" 

4.375,00 Deputación 
Coruña 

6230010 
Servizos profesionais. Notario. Contido: Servizos da notaría 
devengados na renovación da póliza da entidade bancaria BANESTO 105,63 Leader 

6230011 Servizos profesionais. Fondos Propios. Contido: Servizos do 
proxecto Agroemprega financiado con fondos propios 934,51 Fondos 

Propios 
TOTAL CONTA 623 36.429,87  

6240000 Portes. Contido: servizos de mensaxeira (Seur) 136,01 Leader 

6240001 Transporte. Viaxes. Contido: viaxes varios (Bruxelas, Madrid). 975,00 Leader 

6240002 Correos. Contido: envíos correos 329,08 Leader 

6240003 
Gastos viaxe a Palma-Expe. 431B- 003. Contido:  custo viaxe a 
Palma. 8.656,35 Leader 

6240004 Gastos viaxe Zaragoza. Contido: custo viaxe a Zaragoza 477,50 Leader 

6240005 
Gastos viaxe. Cooperación"Lucha Cambio Climático". 
Contido: Custo viaxe a Madrid.  299,00 Estatais 

6240006 
Gastos viaxe. Expediente 431B-003. Contido: Custo do viaxe á 
Reserva da Biosfera en Oscos (Asturias) vinculados ao expediente 
431B-003 

378,00 Leader 

6240009 Correos. Exp. 431-B-004. Contido: envíos correos vinculados ó 
expediente "431-B-004 249,90 Leader 

TOTAL CONTA 624 11.500,84  

6250000 
Primas de Seguros alumnos. Agroemprega. Contido: Custo do 
seguro dos alumnos necesario na execución do proxecto Agroemprega 
financiada con fondos da Consellería de Traballo. 

1.789,69 Xunta 

6250001 
Prima de Seguros alumnos. Fondos propios. Contido: Custo do 
seguro dos alumnos necesario na execución do proxecto Agroemprega 
financiada con fondos propios 

162,43 Fondos 
propios 

TOTAL CONTA 625 1.952,12  

6260000 
Servizos bancarios Banesto. Contido: Servizos bancarios cobrados 
por Banesto, polas transferencias realizadas e gastos de mantemento, 
financiadas con fondos propios. 

678,90 Fondos 
propios 

6260001 

Servizos bancarios Caixa Galicia. 
Contido: Servizos bancarios cobrados por Caixa Galicia, polas 
transferencias realizadas e gastos de mantemento, financiadas con 
fondos propios. 

156,26 Fondos 
propios 

TOTAL CONTA 626 835,16  

6270000 
Publicidade e Propaganda. Nuevos Horizontes. Contido: 
Publicidade vinculada ó expediente de cooperación "Novos 
Horizontes" 

59,00 Estatais 

6270001 
Publicidade e Propaganda. Proxecto 431-B-004. Contido: 
Publicidade vinculada ó expediente 431-B-004 "Divulgación Programa 
Leader. Asistencia Feiras" 

309,00 Leader 

TOTAL CONTA 627 368,00  

6280000 Subministros electricidade. Contido: Consumo eléctrico da oficina 
do equipo técnico. 89,25 Leader 

6280002 Teléfono. Contido: Consumo teléfono fixo e móbil da asociación. 3.271,56 Leader 
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6280003 
Teléfono. Expediente 431 B-004. Contido: Consumo telefono fixo 
e móbil da asociación. Vinculado ao expediente 431-B004 "Divulgación 
Programa Leader. Asistencia Feiras" 

290,66 Leader 

6280004 
Combustible. Contido: Consumo combustible do equipo técnico por 
desprazamentos motivados no exercicio de  traballos vinculados á 
actividade mercantil e  doado á Asociación. 

580,53 Fondos 
propios 

TOTAL CONTA 628 4.232,00  

6290000 
Outros servizos. Contido: outros gastos de funcionamento 
(hixiénico, pilas, papel secamanos…) 204,65 Leader 

6290001 Cursos persoal. Contido: Custo inscrición curso do equipo técnico 20,00 Leader 

6290002 

Cursos persoal. Expediente 431 B-003.Contido: Custo inscrición 
curso  membros da Xunta Directiva vinculada ao expediente 431 B-003 
"Accións formativas sobre as Reservas da Biosfera e Adquisición de 
Capacidades". 

160,00 Leader 

6290003 
Limpeza local. Contido: Servizos de limpeza da oficina técnica do 
G.D.R. 1.086,96 Leader 

6290004 Material de oficina. Contido: Material de oficina consumible 180,48 Leader 

6290005 
Outros servizos. Exp. "Red Asturgallega de Industrias 
Agroalimentarias". Contido: Custos de servizos vinculados ao 
expediente. 

4.232,11 Estatais 

6290006 
Gtos de representación. Contido: Gastos ocasionados nas reunións 
con persoal externo (gastos de representación). 618,92 Leader 

6290007 

Gtos de representación. Expediente 431-B003 
Contido: Gastos ocasionados nas reunións con persoal externo 
vinculados ao expediente 431 B-003 "Accións formativas sobre as 
Reservas da Biosfera e Adquisición de Capacidades" 

927,00 Leader 

6290008 
Consumo fotocopiadora. Contido: Gastos de fotocopias e 
impresións realizadas 1.702,37 Leader 

6290009 
Consumo fotocopiadora. Expediente 431-B002. Contido: Gastos 
de fotocopias e impresións realizadas vinculadas ao expediente 431 B-
002 "Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia 

169,27 Leader 

6290010 
Dietas xerente. Leader. Contido: Desprazamentos e manutención 
do Xerente do Equipo Técnico. 1.526,33 Leader 

6290011 
Dietas técnica. Leader. Contido: Desprazamentos e manutención 
da Técnica do Equipo Técnico. 

161,79 Leader 
  

6290012 
Gtos representación. Xornadas Técnicas da Sociedade da 
Información. Contido: Gastos ocasionados nas reunións con persoal 
externo vinculados ao expediente. 

21,10 Xunta  

6290013 
Dietas auxiliar. Leader. Contido: Manutención e desprazamentos da 
Auxiliar Administrativa do Equipo Técnico. 16,53 Leader 

6290014 
Gastos representación. Fondos Propios. Contido: Manutención 
por gastos de representación financiada con Fondos Propios. 226,90 Leader 

6290015 
Consumo fotocopiadora. Expediente 431-B002. Contido: Gastos 
de fotocopias e impresións realizadas vinculadas ó expediente 431-
B002 "Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia". 

84,75 Leader 

6290016 
Outros gastos . "Lucha cambio climático. Contido: outros gastos 
vinculados ao expediente de cooperación "Territorios rurales 
comprometidos en la lucha contra el cambio climático. 

6.484,88 Estatais 

6290017 
Outros servizos. "Iniciativas Empresariales de Emprego. 
Contido: outros gastos vinculados ao expediente de cooperación. 9.000,00 Estatais 

6290018 
Dietas xerente. Proxecto cooperación Novos Horizontes. 
Contido: Manutención e desprazamentos do Xerente do Equipo 
Técnico vinculados ó proxecto de cooperación. 

147,06 Estatais 
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6290019 
Dietas técnica. Proxecto cooperación Novos Horizontes. 
Contido: Manutención e desprazamentos da Técnica do Equipo 
Técnico vinculados ó proxecto de cooperación. 

189,24 Estatais 

6290020 
Dietas xerente. Proxecto cooperación Calidade 
Agroalimentaria. Contido: Manutención e desprazamentos do 
xerente do Equipo Técnico vinculados ó proxecto de cooperación ". 

62,14 Estatais 

6290021 
Material experimental. Proxecto Novos Horizontes. Contido: 
Sementes utilizadas no proxecto de cooperación. 125,08 Estatais 

6290022 
Material oficina. Expediente 431 B-004. Contido: Material de 
oficina vinculada ao expediente 431-B-004 "Divulgación Programa 
Leader. Asistencia Feiras"  

410,29 Leader 

6290023 

Dietas xerente . "Territorios rurais comprometidos na loita 
contra o cambio climático". Contido: Manutención e 
desprazamentos do Xerente do Equipo Técnico vinculados ao 
proxecto de cooperación. 

371,06 Estatais 

6290024 

Dietas xerente. Expediente 431B-004. Contido: Manutención e 
desprazamentos do Xerente do Equipo Técnico vinculados ao 
expediente 431-B004 "Divulgación Programa Leader. Asistencia Feiras" 

6,08 Leader 

6290025 
Dietas xerente. "Red Asturgallega de Industrias 
Agroalimentarias". Contido: Manutención e desprazamentos do 
Xerente do Equipo Técnico vinculados ao proxecto de cooperación. 

296,17 Estatais 

6290026 

Dietas xerente. Expediente 431B-003. Contido: Manutención e 
desprazamentos do Xerente do Equipo Técnico vinculados ao 
expediente 431 B-003 "Accións formativas sobre as Reservas da 
Biosfera e Adquisición de Capacidades" 

55,65 Leader 

6290027 
Dietas auxiliar. Expediente 431 B-004 
Contido: Manutención e desprazamentos da Auxiliar Administrativa do 
Equipo Técnico vinculados ao expediente 431-B004. 

44,27 Leader 

6290028 
Curso. Formación continua. Contido: custo inscrición curso da 
Técnica financiado pola fundación tripartita. 522,00 Leader 

TOTAL CONTA 629 29.053,08  

6300000 Imposto sobre beneficios. Contido: Imposto sobre sociedades. 1.189,73 Leader 

TOTAL CONTA 630 1.189,73  

6400000 
Soldos e Salarios Programa Leader. Contido: Salario integro do 
equipo técnico do Programa Leader financiado na medida 431 A. 
Programa Leader 

60.024,50 Leader 

6400001 
Soldos e Salarios. Proxecto "Red Asturgallega de Industrias 
Agroalimentarias". Contido: Salario integro do equipo técnico 
vinculado ao proxecto de cooperación. 

987,83 Estatais 

6400002 

Soldos e Salarios. Expediente 431 B-003. Contido: Salario integro 
do equipo técnico vinculado ao expediente 431 B-003 "Accións 
formativas sobre as Reservas da Biosfera e Adquisición de 
Capacidades" 

3.934,19 Leader 

6400003 
Soldos e Salarios. Nuevos Horizontes. Contido: Salario integro 
do equipo técnico  polas actividades realizadas no proxecto de 
cooperación. 

350,00 Estatais 

6400004 
Soldos e Salarios. Calidad Agroalimentaria.  Contido: Salario 
integro do equipo técnico  polas actividades realizadas no proxecto de 
cooperación. 

1.340,02 Estatais 

6400005 

Soldos e Salarios. Territorios rurales comprometidos en la 
lucha contra el cambio climático. Contido: Salario integro do 
equipo técnico  polas actividades realizadas no proxecto de 
cooperación. 

1.716,88 Estatais 

6400007 
Soldos e Salarios. Expediente 431 B-002. Contido: Salario integro 
do equipo técnico  polas actividades vinculadas ó expediente 431-B002 
"Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia". 

4.565,90 Leader 
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TOTAL CONTA 640 72.919,32  

6420000 
Seguridade Social a cargo da empresa. Contido: Gastos da 
Seguridade Social da empresa dos traballadores da asociación. 20.801,35 Leader 

6420002 
Seguridade Social empresa. Red Asturgallega de Industrias 
Agroalimentarias, Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa  
vinculado ó proxecto de cooperación. 

316,10 Estatais 

6420003 

Seguridade Social empresa. Calidad Agroalimentaria. 
Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa  vinculado ó 
proxecto de cooperación. 

367,55 Estatais 

6420004 

Seguridade Social empresa. Territorios rurales 
comprometidos en la lucha contra el cambio climático 
Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa  vinculado ó 
proxecto de cooperación. 

549,40 Estatais 

6420005 
Seguridade Social empresa. Nuevos Horizontes. Contido: 
Gastos da Seguridade Social da empresa  vinculado ó proxecto de 
cooperación. 

112,00 Estatais 

6420007 

Seguridade Social empresa. Expediente 431 B-002 
Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa  vinculado ó 
expediente 431-B002 "Accións formativas vinculadas á aplicación da 
estratexia". 

992,41 Leader 

6420008 

Seguridade Social empresa. Formación continua 
Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa financiada a través de 
la Fundación Tripartita deducindo o seu importe no pago á Seguridade 
Social. 

500,84 Estatais 

TOTAL CONTA 642 23.639,65  

6590000 
Outras perdas en xestión corrente 
Contido: custo imposto sociedades 2010 e gastos do proxecto de 
compostaxe doméstica non financiadas con axudas. 

969,37 Fondos 
propios 

TOTAL CONTA 659 969,37  

6810001 
Amortización do inmobilizado material 
Contido: amortización do activo fixo. 1.595,47 Leader 

TOTAL CONTA 681 1.595,47  

INGRESOS DA ANUALIDADE 2011 

7050000 Prestación de servizos. Contido: Servizos prestados pola asociación 
na realización de actividades mercantís (Seminarios e Xornadas). 6.430,50  

TOTAL CONTA 705 6.430,50  

7250001 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Expediente 431 B-004. Contido: Subvencións vinculadas ao 
expediente 431-B-004 "Divulgación Programa Leader. Asistencia 
Feiras"  e traspasadas a rdos do exercicio. 

1.526,20  

7250002 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Amortizacións 
Contido: Subvencións traspasadas a rdos con motivo da adquisición do 
activo fixo en función da amortización realizada. 

1.595,47  

7250003 
Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Expediente 431 A-2011. Contido: Subvencións do Programa Leader 
utilizadas para financiar os gastos de funcionamento do ano 2011. 

96.089,91  

7250006 
Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Novos Horizontes. Contido: Subvención devengadas  vinculadas ó 
proxecto de cooperación, traspasadas a resultados. 

982,38  

7250007 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el 
cambio climático. Contido: Subvención devengadas  vinculadas ó 
proxecto de cooperación, traspasadas a resultados. 

9.421,22  
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7250008 
Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Calidad Agroalimentaria Contido: Subvención devengadas polos 
gastos vinculados ó proxecto de cooperación. 

1.769,71  

7250009 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. Red 
Asturgallega de Industrias Agroalimentarias 
Contido: Subvención devengadas polos gastos vinculados ó proxecto 
de cooperación, traspasadas a rdos. 

5.832,21  

7250010 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Xornadas Técnicas da Información. Contido: Subvención 
devengadas polos gastos vinculados ó proxecto de cooperación. 

1.761,00  

7250011 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Expediente 431 B-003. Contido: Subvencións vinculadas ao 
expediente 431-B003  "Accións formativas sobre as Reservas da 
Biosfera e Adquisición de Capacidades"  e traspasadas a rdos do 
exercicio. 

14.956,82  

7250012 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Estudo para a posta en valor da vía XX. Contido: Subvencións 
vinculadas ao expediente "Estudo para posta en valor da vía XX e 
exposición itinerante da arquitectura  nas Mariñas Coruñesa"  e 
traspasadas a rdos do exercicio. 

3.500,00  

7250013 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Expediente 431 B-152. Contido: Subvencións vinculadas ao 
expediente "431 B-152 Posta en valor da Vía XX "A per Loca 
Marítima" nas Mariñas-Coruñesa e traspasadas a rdos do exercicio. 

875,00  

7250014 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Expediente 431 B-002. Contido: Subvencións vinculadas ao 
expediente 431B-002 "Accións formativas vinculadas á aplicación da 
estratexia"  e traspasadas a rdos do exercicio. 

5.812,33  

7250015 

Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Agroemprega. Consellería de Traballo. Contido: Subvencións 
vinculadas ao expediente  e traspasadas a rdos do exercicio. 

12.086,18  

7250016 
Subvencións oficiais actividade propia traspasadas a  rdos. 
Iniciativas Empresariales de Emprego. Contido: Subvencións 
vinculadas ao expediente e traspasadas a rdos do exercicio. 

9.000,00  

TOTAL CONTA 725 165.208,43  

7400000 
Ingreso por formación no emprego. Contido: Subvención 
devengadas polo curso da Técnica financiado coa Fundación Tripartita 
e traspasadas a resultados. 

500,84 
 

 

7400001 
Subvencións, doazóns, leg.explotación Consellería Medio 
Ambiente. Proxecto Compostaxe. Contido: Subvención 
devengadas e vinculadas ó proxecto. 

14.486,00  

7400002 
Doazóns do persoal traspasadas a resultados. Contido: Doazóns 
do equipo técnico  traspasadas a resultados. 580,53  

7400003  Outras doazóns traspasadas a resultados. Contido: doazóns 
privadas traspasadas a resultados. 3.494,49  

TOTAL CONTA 740 19.061,86  

7690000 
Outros ingresos financeiros. Caixa Galicia. Contido: intereses 
devengados na conta corrente de Caixa Galicia. 244,99  

TOTAL CONTA 769 244,99  

 
5.-Tesourería: 2.426,92.-€ 

A 31 de decembro de 2011 o saldo en Caixa da Asociación, ascende a 102,50.-€ e o saldo da conta bancaria de Caixa 
Galicia, ascende a 2.324,42.-€ 
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6.-Debedores: Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro  a 31 de 
decembro de 2011 se detallan a continuación: 

a) Subvencións pendentes de cobro: 140.563,69.-€ 

1. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Gastos funcionamento (Medida 431A): 14.941,19-€ 

2. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Divulgación(431B-003): 14.956,82.-€ 

3. Ministerio do Medio Rural e Mariño (Novos Horizontes): 59.-€ 

4. Ministerio do Medio Rural e Mariño (Cambio climático): 9.421,22.-€ 

5. Deputación da Coruña. (Per Loca Marítima):  3.500.-€ 

6. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Compostaxe: 14.486.-€ 

7. Ministerio do Medio Rural e Mariño (Calidade Agroalimentaria): 1.769,71.-€ 

8. Ministerio do Medio Rural e Mariño (Rede Asturgallega): 5.832,21.-€ 

9. Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta. Xornadas Técnicas da Información: 
1.761.-€ 

10. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Divulgación(431B-152): 875.-€ 

11. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Divulgación(431B-4): 1.526,20.-€ 

12. Consellería de Traballo e Benestar: 62.435,34.-€ 

13. Ministerio do Medio Rural e Mariño (Iniciativas empresariais de emprego): 9.000.-€ 

b) Outros servizos: 14.745.-€ 

Débedas de servizos: 3.588.-€ 

• Servizos realizados pola Asociación a EMALCSA: 1.888.-€ 

• Servizos realizados pola Asociación ao CEIDA: 1.700.-€ 

Débedas por préstamos realizados: 11.157.-€ 

• Préstamo ó Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”: 5.500.-€ 

• Préstamo a ADERLAN: 5.657.-€ 

Total Dereitos de cobro  a 31/12/2011: 155.308,69-€ 

As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2011 se detallan a continuación: 

a) Débedas coa entidade Bancaria: 24.846,89.-€ 

• Débedas coa entidade bancaria Banesto: 24.846,89.-€ 

b) Débedas por préstamos privados realizados e outras deudas: 87.860,68.-€ 

• Débedas a corto prazo coa Asociación G.A.L. Terra das Mariñas: 21.313,54.-€ 

• Débedas por préstamo realizado polo CEIDA: 16.197,98.-€ 
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• Outras débedas a C/P transformables en subvencións (Agroemprega): 50.349,16.-€ 

c) Débedas con provedores de servizos e outras a 31/12/2011: 17.533,95.-€ 

• Seur de decembro: 2,93.-€ 

• Teléfono: 71,73.-€ 

• Xestión informática de fomento S.L.174,69-€ 

• Desprazamentos alumnos Agroemprega. Alumar: 500-€ 

• Fernández Malde : 4.375-€ 

• Miguel Fernández Pardo: 2.746,35-€ 

• Asoc. Labregos e Labregas Terras Valcarce: 7.500-€ 

• Reale Seguros Generales S.A: 1.952,12-€ 

• Morás Impresión S.L.: 59 

  Outras débedas: 

• Dietas persoal (139,21.-€+12,92.-€): 152,13.-€ 

d) Débedas coa administración: 4.281,9.-€ 

• Facenda Pública acredora por IVE: 323,25.-€ 

• Facenda Pública acredora por IRPF (471,78; 33,84; 152,40; 448,65; 444,32; 40,33.-€):1.591,32.-€ 

• Facenda Pública acredora por Imposto sobre sociedades: 6,86.-€ 

• Seguridade Social: 2.360,47.-€ 

Total débedas da Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2011: 134.523,42 .-€ 

 

7.- Situación fiscal: 

A Asociación está ó corrente nas obrigas coa Seguridade Social e nas obrigas fiscais coa Axencia Tributaria 
e a Xunta de Galicia.  Presentáronse en tempo e forma todos os tributos e os pagos á Seguridade Social, de 
obrigado cumprimento. 

Como suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades a quen se lle aplica o réxime fiscal especial 
establecido no capitulo XV do título VIII da Lei 43/1995, as rendas obtidas no período impositivo que 
procedan da realización de actividades que constitúan  o seu obxecto social ou finalidade específica están 
exentas de gravame. Non o están as rendas derivadas do exercicio de explotacións económicas, as rendas 
derivadas do patrimonio, ou as rendas derivadas de transmisións distintas das sinaladas anteriormente. 

Ademais das partidas non deducibles establecidas pola normativa xeral do imposto sobre sociedades, 
tampouco se deducen os gastos imputables, directa ou indirectamente, á obtención de rendas que 
procedan da realización de actividades que constitúen o obxecto social ou finalidade específica. 
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Os ingresos financeiros procedentes dos intereses das contas bancarias dan lugar a unha diferenza 
permanente entre o resultado contable e o fiscal, debido a que dende o punto de vista fiscal son ingresos 
no exentos de gravame. Os ingresos da actividade económica, tamén tributa no Imposto sobre Sociedades. 

Tendo en conta o anterior, calcúlase o custo do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2011 que ascende 
a 1.189,73.-€. Deducindo as retencións dos intereses bancarios e os pagos fraccionados realizados 
(1.182,87.-€), queda pendente de pago, 6,86.-€ que se procederá a ingresar nos prazos establecidos. O 
custo do imposto será  financiado polo Programa Leader. 

Con data 07 de maio de 2009 se recoñece á Asociación o dereito á exención da presentación das 
liquidacións do IVE, polas prestacións de servizos conforme o establecido no Art: 20-1 12º da lei 37/1992 
de 28 de Decembro do IVE e do regulamento aprobado polo Real Decreto 1624/92 de 29 de decembro. 

A realización de actividades mercantís obriga á  Asociación a darse de alta no epígrafe do Imposto de 
Actividades Económicas que lle corresponde e á presentación das declaracións do IVE trimestrais (IVE 
devengado na anualidade 2011: 1.053,01.-€) 

As retencións do persoal a conta do IRPF, efectuáronse aos traballadores en tempo e forma e 
posteriormente ingresáronse na Axencia Tributaria. Tamén efectuáronse as retencións aos profesionais que 
prestaron servizos. A 31 de decembro de 2011, queda pendente de ingresar, as retencións do cuarto 
trimestre do ano 2011 que ascenden a 1591,32.-€ que se pagarán antes do 20 de xaneiro de 2012. 

Retencións efectuadas a conta das rendas do traballo: 471,78.-€ 

Retencións efectuadas a conta das rendas de actividades económicas : 1.119,54.-€ 

Total retencións: 1.591,32.-€. 

 

8.- Equipo técnico: 

Número de traballadores da Asociación no exercicio 2011: 3 empregos ( Un xerente, unha auxiliar-
administrativa e unha técnica). 
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                                         BALANCE ABREVIADO EXERCICIO 2011

ACTIVO Exercicio 2011 Exercicio 2010 PASIVO Exercicio 2011 Exercicio 2010

A) ACTIVO NON CORRINTE 10.016,93 11.115,88 A) PATRIMONIO NETO 33.229,12 45.905,15

II Inmobilizado material 10.016,93 11.115,88 A-1 Fondos propios 21.712,19 16.953,27
III.- Reservas estatutarias 16.953,27 4.863,71
VII.- Resultado do exercicio 4.758,92 12.089,56
A-2 Subv.don.legados e outros 11.516,93 28.951,88

B) ACTIVO CORRINTE 157.735,61 91.944,09 C) PASIVO CORRENTE 134.523,42 57.154,82

III.Débedas a C/P 112.707,57 36.920,77

   2.-Débedas con entidades de crédito 24.846,89 12.607,23

   5.-Outros pasivos financeiros 87.860,68 24.313,54

      Outras débedas a C/P 37.511,52 24.313,54

      Débedas a C/P transformables en subvencións 50.349,16
III.-Debedores comer.e outras ctas a cobrar 144.151,69 53.254,06 V. Acredores comerc.y outr.ctas pagar 21.815,85 20.234,05
  1.-Clientes por vendas e prestación servizos 3.588,00 2.979,50    3.-Acredores varios 17.533,95 12.010,02
  3.-Debedores varios    5.-H.P.acredora Imptos sociedades 6,86 2.482,14
  6.-Outros créditos coas administracións públicas 140.563,69 50.274,56    6.- Outras débedas coas Administ.públicas 4.275,04 5.741,89

V.-Inversións financeiras a corto prazo 11.157,00 12.000,00
   2.-Créditos a empresas 5.500,00 12.000,00
   4.-Conta corrente con socios e administradores 5.657,00
VII.- Efectivo e outros activos líquidos 2.426,92 26.690,03

TOTAL ACTIVO 167.752,54 103.059,97 TOTAL PATRIMONIO NETO, PASIVO 167.752,54 103.059,97
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Exercicio 2011 Exercicio 2010
A) OPERACIÓNS CONTINUADAS
Ingresos da entidade pola actividade propia. 165.208,43 112.415,94

c.-Subvencións,donacións e legados imputados ao resultado 
do exercicio 165.208,43 112.415,94

1.-Ventas e outros ingresos da actividade mercantil 6.430,50 14.813,16
5.-Outros ingresos de explotación 19.061,86 4.929,00
b.-Subvencións explotación incorporadas ao rdo. 19.061,86
6.-Gastos de persoal -96.558,97 -81.612,02
a.-Soldos, Salarios e asimilados -72.919,32 -59.750,13
b.-Cargas sociais -23.639,65 -21.861,89
7.-Outros gastos de explotación -86.290,34 -34.419,82
    a) Servizos exteriores -85.320,97 -34.419,82
    d) Outros gastos de xestión corrinte -969,37
8.-Amortización inmobilizado -1.595,47 -1.588,60

A.1) RESULTADO EXPLOTACIÓN 6.256,01 14.537,66

12. Ingresos financeiros 244,99 574,29
13.-Gastos financeiros -552,35

A.2)RESULTADO FINANCEIRO -307,36 574,29
A.III. Beneficios actividades ordinarias
A.12Gastos extraordinarios
A.3)RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 5.948,65 15.111,95
19.-Imposto sobre beneficios -1.189,73 -3.022,39

A.5)RESULTADO DO EXERCICIO 4.758,92 12.089,56
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Estado de cambios no patrimonio neto de PYMES correspondente ao exercicio terminado o 31-12-2011

CAPITAL

Escriturado
No 
esixido

Prima de 
emisión Reservas

Accións e 
participacións 
no patrimonio 
propias

Resultado 
de 
exercicios 
anteriores

Outras 
aportacións 
de socios

Resultado 
do 
exercicio

Dividendo 
a conta

Suvencións,
donacións e 
legados 
recibidos TOTAL

A.-SALDO, FINAL DO ANO 2010 0,00 0,00 0,00 4.863,71 0,00 0,00 12.089,56 0,00 11.115,88 28.069,15

0,00

B.-SALDO AXUSTADO, INICIO DO ANO 2011 0,00 0,00 0,00 4.863,71 0,00 0,00 12.089,56 0,00 11.115,88 28.069,15
   I.Resultado da conta de perdas e ganancias 4.758,92 4.758,92
   II. Ingresos e gastos recoñecidos no patrimonio neto 0,00
      1.-Subvencións, donacións e legados 0,00
          Subvención de capital 496,52 496,52
          Subvencións de capital traspasadas a resultados -1.595,47 -1.595,47
   III. Operacións con socios e propietarios 0,00
   IV. Outras variacións no patrimonio neto. 12.089,56 -12.089,56 0,00

B.-SALDO FINAL DO ANO 2011 0,00 0,00 0,00 16.953,27 0,00 0,00 0,00 4.758,92 0,00 10.016,93 31.729,12
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SE ESTÁS INTERESADO/A EN QUE A TÚA 
ASOCIACIÓN PARTICIPE NO 

DESENVOLVEMENTO RURAL, INSCRÍBETE 
COMO SOCIO EN “MARIÑAS – BETANZOS” 

 
                
                                                                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL  

             “MARIÑAS – BETANZOS” 

                  San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria), 1ª Planta 

15318 Abegondo – A Coruña 

Tlfno. 981 669 541 / Fax 981 673 574 

     info@marinasbetanzos.org 

  http://www.marinasbetanzos.com 

 http://www.facebook.com/ADR.MARINASBETANZOS 
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