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MEDIDA 411 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE GRANXA PARA PRODUCIR LEITE BIOSAUDABLE, 
UTILIZANDO TÉCNICAS EFICIENTES SOSTIBLES 
 
PROMOTOR: COOP. AGRARIA PROVI. DA CORUÑA   / CONCELLO:  MIÑO 

 

Investimento:  499.180,66€ /  Contía subvención:  199.672,26€ 

Emprego:  Consolidación de 4,7 empregos  e creación  dun posto de 
traballo a tempo completo. 

Recuperación e adaptación dunha explotación gandeira de vacún co obxecto de producir leite 
biosaudable e innovador no mercado, coa aplicación de técnicas de aforro enerxético, garantindo o 
benestar animal e a seguridade alimentaria. Comercialización do leite fresco a través de máquinas 
expendedoras ubicadas en diferentes puntos da provincia da Coruña. 

 

CONSTRUCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN. 
CENTRO DE PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DA RAZA GALIÑA PIÑEIRA. 
 
PROMOTOR: FUNDACIÓN ACIVEGA     / CONCELLO:  ABEGONDO 

 

Investimento:  173.715,26€ / Contía subvención:  54.021,25€ 

Emprego:  Creación dun posto de traballo dunha muller a tempo 

completo. 

Posta en marcha dun centro produtivo para a multiplicación e distribución da raza “Galiña Piñeira”. Con 
esta iniciativa recuperase o valor biolóxico e cultural dunha raza de pitas autóctonas de Galicia, sendo a 
primeira instalación produtora de exemplares de Galiña Piñeira seleccionada. 

 

CREACIÓN PUNTO DE VENDA NA EXPLOTACIÓN. 
 
PROMOTOR: VICTOR  M. SÁNCHEZ/ CONCELLO:  OZA - CESURAS 

 

Investimento:  63.607,59€ / Contía subvención: 17.623,26€ 

Emprego:  Consolidación emprego do promotor. 

Adaptación dun local na explotación para a fabricación artesanal de queixos utilizando o leite que 
produce. Instalación dun punto de venda de queixos e produtos hortícolas, na propia explotación. 

 

MELLORAS EN FÁBRICA DE PENSOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS. 
 
PROMOTOR: EL PLANTEL C. DE BETANZOS, S.C.G. /   CONCELLO:  PADERNE 

 
 
Investimento:  123.350€ / Contía subvención: 40.088,75€ 
Emprego:  Consolidación de 11,03 postos de traballo. 

Ampliación dunha fábrica de pensos compostos para animais, co obxecto de incrementar o rendemento 
do proceso produtivo, a través dunha nova liña de peso, ensacado e paletizado semiautomática. Montaxe 
de novos silos de materias primas e instalación de novas tolvas de carga de graneis. 
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INVESTIMENTOS NO SECTOR AGRARIO PARA A POSTA EN MARCHA DE 
NOVAS PRODUCIÓNS 
 
PROMOTOR: FRUTAS GEIXADE, S.C. /   CONCELLO:  ABEGONDO 

 
Investimento:  89.230,58€;  Contía subvención: 39.686,05€ 
Emprego:  Creación de 1,25 empregos. 

Plantación de kiwis de alta densidade dunha nova variedade non existente en Galicia “Soreli”. Instalación 
de invernadoiros para a produción de amorodo das variedades “Portolas” e “San Andrés”. 

 

EXPLOTACIÓN HORTA EN FIGUEROA 
 
 
PROMOTOR: JOSE A. GAREA   / CONCELLO:  ABEGONDO 

 
Investimento:  18.637,51€ / Contía subvención: 7.469,40€ 
Emprego:  Creación emprego do promotor. 

 

Instalación de dous invernadoiros co obxecto de producir variedades tradicionais galegas (cebola e repolo 
de Betanzos; tomate negro de Santiago e abuela de Osedo; leituga de Laracha), utilizando modelos de 
produción sostibles que manteñan o equilibrio entre a produción e a recuperación do ecosistema. 

 

AMPLIACIÓN EMPRESA DE SERVIZOS FORESTAIS EN TABEAIO. 
 
 
PROMOTOR: JOSE F. PATIÑO    / CONCELLO:  CARRAL 

 
 
Investimento:  125.000€ 
Contía subvención: 41.875€ 
Emprego:  Consolidación do emprego dunha persoa autónoma e  
10,13 postos de traballo. 

Compra dunha máquina procesadora co obxecto de reducir os tempos de tala e contribuír a incrementar os servizos 
e a rendabilidade da empresa. Mellora nas condicións de seguridade dos empregados e consolidación da empresa  

 

DINAMIZACIÓN EXPLOTACIÓN AGRARIA EN VIXOI 
 
PROMOTORA: MARÍA HERMINDA VILLAMIZAR   / CONCELLO:  BERGONDO 

 
Investimento:  62.597,66€ / Contía subvención: 25.039,66€ 
Emprego:  Consolidación emprego promotora e creación dun posto 
de traballo a media xornada. 

Produción e comercialización directa de legumes, hortalizas, verduras, millo, plantas medicinais, 
aromáticas e culinarias. Variedades tradicionais como repolo de Betanzos, cebola chata de Miño, tomate 
e pementos de variedades locais. 
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Explotación familiar centrada na obtención de semente e plántulas de horta para a súa distribución por toda 

Galicia. Ampliación dos viveiros actuais co obxecto de potenciar as liñas de produto de variedades 

tradicionais como a cebola e o repolo de Betanzos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMPLIACIÓN VIVEIRO MULTIPLICACIÓN DE VARIEDADES TRADICIONAIS NA 
ANGUSTIA. 
 
PROMOTOR: PABLO LÓPEZ CALVIÑO   / CONCELLO:  BETANZOS 

 
Investimento:  159.174,42€ / Contía subvención: 71.628,49€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo 

 

ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA EXPOSICIÓN, PUNTO DE VENDA, 
DEGUSTACIÓN E FORMACIÓN 
 
PROMOTOR: CASA POUSADOIRA, S.L.    / CONCELLO:  MIÑO 

 
Investimento:  10.819,67€ / Contía subvención: 3.606,20€ 
Emprego:  mantemento emprego promotora. 

 

Casa Pousadoira dispón dunha explotación agraria de cultivo de hortalizas e froitas, así coma unha casa 
de turismo rural. Con esta iniciativa acondicionase un espazo para adicalo a exposición e venda de 
produtos agrarios da propia explotación, así como local para catas e degustación de produtos. 
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RESTAURACIÓN DE RÍOS DE LAVAR E MANANCIAIS. 
 
PROMOTOR: CONCELLO DE OLEIROS / CONCELLO:  OLEIROS 

 
Investimento:  72.522,13€ / Contía subvención: 46.285,88€ 
Emprego:   

O obxectivo desta iniciativa municipal foi recuperar oito mananciais e ríos de lavar ubicados nos núcleos 
de poboación de A Gándara, O Espiñol, O Batán, O Couto, Lóngora (Vista Alegre), Vilanova, Broño e 
Aba, coa finalidade de permitir o desfrute e aproveitamento da auga, así como recuperar o patrimonio 
cultural ligado aos cauces fluviais.  

 

REXENERACIÓN E PROTECIÓN DA FRAGA DO VINTE. 
 
PROMOTOR: CONCELLO DE OZA-CESURAS / CONCELLO:  OZA-CESURAS 

 
Investimento:  18.883€ / Contía subvención: 13.218,10€ 
Emprego:   

Iniciativa municipal consistente na posta en valor e conservación do entorno natural da Fraga do Vinte, a 
través da rexeneración das árbores degradadas, carballos con máis de cen anos de antigüidade. 
Destacar o valor etnográfico, social e paisaxístico deste entorno. Neste entorno celébrase unha das feiras 
máis importantes de gando da comarca o dia vinte de cada mes. 
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MEDIDA 413 

 

 

 

 

PAPELERÍA E SERVIZOS DE FOTOCOPIADORA 
 
PROMOTORA: MÓNICA BOEDO   / CONCELLO:  OZA-CESURAS 

 
Investimento:  28.641,52€ / Contía subvención: 11.886,23€ 
 
Emprego:  Creación posto de traballo da promotora. 

Creación da tenda Cousos I Cousas, co obxecto de prestar servizos de fotocopiadora,venta de prensa, 
revistas, papelería, material de oficina e outros servizos complementarios. 

 

AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS DE SERVIZOS NO 
MEDIO RURAL 
 
PROMOTOR: SERGIO ARES   / CONCELLO:  CAMBRE 

 
Investimento:  68.644,07€ / Contía subvención: 17.847,46€ 
 
Emprego:  Consolidación emprego do promotor. 

 
Ampliación dunha pequena empresa especializada na prestación de servizos no medio rural, centrándose 
no sector forestal, limpeza de montes, recollida de lodos, rozas, regos, etc., a través da compra dun novo 
tractor para realizar o servizo de recollida de lodos en canteiras, tanto a particulares como a empresas ou 
entidades da comarca. 

 

AULA DE INFORMÁTICA NO CENTRO CULTURAL DE CAMBÁS 
 
PROMOTOR: CONSELLO DE ANCIÁNS ALTO XESTOSO / CONCELLO:  ARANGA 

 
Investimento:  108.521,57€ / Contía subvención: 79.329,27€ 
 
Emprego:   

Constituído no ano 2000 foi o primeiro órgano destas características legalmente constituído en Galicia. 
Contribúe ao desenvolvemento integral das persoas, programando actividades destinadas ás persoas 
maiores. Dende o ano 2008 está incorporado ao programa experimental UNED Sénior en colaboración 
con Centro Asociado de A Coruña. Proxecto non produtivo consistente en acondicionamento de local e 
equipamento para aula de informática. 
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CREACIÓN EMPRESA INTEGRAL DE TURISMO E SERVIZOS DE OCIO 
 
PROMOTOR: MUNDOCIO EVENTOS, S.L.   / CONCELLO:  CULLEREDO 

 
Investimento:  68.644,07€ / Contía subvención: 17.847,46€ 
 
Emprego:  Consolidación emprego do promotor. 

Ampliación dunha pequena empresa especializada na prestación de servizos no medio rural, centrándose 
no sector forestal, limpeza de montes, recollida de lodos, rozas, regos, etc., a través da compra dun novo 
tractor para realizar o servizo de recollida de lodos en canteiras, tanto a particulares como a empresas ou 
entidades da comarca. 

 

AMPLIACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS 
 
PROMOTOR: ASOCIACIÓN GATOCAN   / CONCELLO:  COIRÓS 

 
Investimento:  158.638,28€ / Contía subvención: 79.319,14€ 
 
Emprego:  Creación de 2,5 postos de traballo  
consolidando 0,06 empregos. 

 
Proxecto non produtivo, consistente na ampliación das instalacións que a Asociación Gatocan ten no 
Concello de Coirós. Esta Asociación dedícase a recoller animais abandonados e con esta iniciativa 
amplía o seu servizo de recollida a outros concellos da comarca, que manifestaron o interese en contar 
con este servizo que impón a lei actual. 

 

AMPLIACIÓN PARA A MELLORA XESTIÓN ALMACÉN DE PINTURAS 
 
PROMOTOR: PINTURAS Y DISTRIB. PROINDE, S.L.   / CONCELLO:  CAMBRE 

 
Investimento:  543.645,47€ / Contía subvención: 195.352,37€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo, consolidando 6,9 
empregos. 

Empresa ao por maior de pinturas en funcionamento dende o ano 1995, que decidiu ampliar as súas 
instalacións coa construción dunha nova nave destinada ao almacenamento e mellora loxística da 
empresa, reducindo polo tanto os custos de transporte e os de aprovisionamento. Destacar a instalación 
de paneis solares e un sistema de iluminación de última xeración “Microled”. 

 

AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN SERVIZOS NO SECTOR FORESTAL 
 
PROMOTOR: JOSÉ MANUEL CABANA    / CONCELLO:  OLEIROS 

 
 
Investimento:  58.600,46€ / Contía subvención: 16.478,44€ 
Emprego:  Consolidación de 1,96 empregos 

 

Ampliación e modernización dunha pequena empresa dedicada a realizar traballos forestais, tales como 
desbroce de montes e fincas, podas e clareos. Coa compra da nova maquinaria, amplía a súa actividade, 
realizando traballos previos para plantacións forestais e compra, corta, astilado e venta de madeira ao por 
maior. Prestación dun novo servizo de coidado e rexeneración forestal, así como a recollida de biomasa 
para utilizar como combustible 
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NOVA ESCOLA INFANTIL EN A LAGOA – MAIANCA 
 
PROMOTOR: CONCELLO DE OLEIROS   / CONCELLO:  OLEIROS  

 
Investimento:  179.102,06€ / Contía subvención: 78.804,91€ 
Emprego:  Creación de 6 postos de traballo, sendo 3 de mulleres. 

Acondicionamento dunha antiga escola unitaria, para crear unha escola infantil para 41 nenos e nenas de 
0 a 3 anos, a través dunha explotación privada sacada a concurso polo Concello de Oleiros. Este servizo 
é necesario para a incorporación de pais e nais á vida laboral e conta con métodos didácticos 
innovadores (educación ambiental, coñecemento das costumes e historia do territorio onde pertencen, 
ensino da reciclaxe…). 

 

AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN SERRADOIRO DE MADEIRA 
 
PROMOTOR: HERMANOS GARCÍA ROCHA, S.L.   / CONCELLO:  OZA - CESURAS 

 
Investimento:  47.208,63€ / Contía subvención: 12.819,58€ 
 
Emprego:  Consolidación dos trinta postos de traballo existentes. 

O serradoiro Hermanos García Rocha, S.L. leva en funcionamento dende o ano 1.956. Esta empresa de 
carácter familiar dedícase á compra e transformación de madeira. Nos últimos anos ten emprendido un 
proceso de ampliación e modernización das instalacións para incrementar o valor engadido das 
producións do monte. Os investimentos foron para a construción dunha nave para almacenamento, 
acopio e clasificación da madeira, permitindo así ofrecer produtos de maior calidade e homoxeneidade. 

 

CREACIÓN DE PERRUQUERÍA E ESTÉTICA NOS CAMPÓS 
 
PROMOTOR: LUCIA SANTISO  / CONCELLO:  CAMBRE 

 
Investimento:  21.341,88€ / Contía subvención: 7.523,01€ 
 
Emprego:  Creación do emprego de dúas mulleres, unha a tempo 
completo e outra media xornada. 

Creación da Perruquería e Estética LUSS, a través da adaptación e equipamento dun local no núcleo dos 
Campóns (Cambre), para a prestación dun servizo non existente ata agora neste núcleo de poboación. 

 

PROXECTO INTEGRAL, SOSTIBLE E DIVULGATIVO SECTOR LÁCTEO 
 
PROMOTOR: COOP.  AGRARIA PROVINCIAL A CORUÑA / CONCELLO:  MIÑO 

 
Investimento:  133.379,67€ / Contía subvención: 60.200,85€ 
 
Emprego:  Creación de dous postos de traballo a tempo completo e 
consolidación de 4,7 empregos existentes. 

Granxa o Cancelo, aparte de ofertar produtos lácteos coa marca “Granxa o Cancelo”, que se 
comercializan mediante un orixinal sistema de máquinas expendedoras, con esta axuda do LEADER, 
tamén é un punto de encontro para persoal técnico, unha aula de formación e información, sendo a 
divulgación un piar moi importante na empresa e con este fin ábrense as portas para recibir a persoas 
alleas ao sector gandeiro, colexios, asociacións de consumidores e consumidoras, para que coñezan de 
primeira man como funciona unha granxa. 
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MODERNIZACIÓN CAMPING AGUIAR 

 
PROMOTOR: ISABEL PULIDO  / CONCELLO:  BERGONDO 

 
Investimento:  49.394,87€ / Contía subvención: 19.264€ 
 
Emprego:  Creación posto de traballo dunha muller. 

Cámping Aguiar, entidade que leva en funcionamento máis de 25 anos na parroquia de Moruxo, é un 
cámping  familiar con 32 parcelas en terraza. Coa axuda do Programa LEADER melloráronse os servizos 
comúns (sanitarios, almacéns, lavandería, xardín..) así como a creación de novos servizos tales como 
instalacións de aparcabicis, local para información turística, punto de venta de produtos artesanais e 
gastronómicos, entre outros. 

 

MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE MADEIRAS 
 
PROMOTOR: VALES CORUÑA, S.L.     /  CONCELLO:  ARANGA 

 
Investimento:  2.516.600,45€;  Contía subvención: 200.000€ 
 
Emprego:  Creación de dous postos de traballo e consolidación de 
63,87 empregos. 

Portas Vales, traballa na fabricación de portas de madeira dende principios dos anos noventa, estando 
situada nun dos concellos máis rurais do territorio de “Mariñas – Betanzos”. Coa axuda do LEADER 
instala unha caldeira de aceite térmico, sistema de transporte neumático, silo e alimentación caldeira e un 
Sistema de Aproveitamento de Residuos, co obxecto de diminuír o custe enerxético da empresa. 

 

MELLORAS DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE NOVOS SERVIZOS 
 
PROMOTOR: CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA  / CONCELLO:  BETANZOS 

 
Investimento:  131.585,28€;  Contía subvención: 60.950,30€ 
 
Emprego:  Consolidación de 1,5 empregos. 

Nun local cedido de forma gratuíta polo Concello de Betanzos, prestan novos servizos de carácter 
gratuíto á poboación, tales como, Plan de socorro e emerxencias; Plan de intervención social; Programa 
PASEA (envellecemento activo); Servizo de apoio socioeducativo á infancia de colectivos en risco de 
exclusión; Servizos de reforzo educativo a nenos de etnia xitana e servizos de información integral ao 
inmigrante. A axuda do LEADER foi destinada a adaptar e equipar o novo local. 

 

AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA CON ZONA DE INTERVENCIÓN 
MULTISECTORIAL E ZONA INTERACTIVA 
 
PROMOTOR: ASPANAES    /  CONCELLO:  CULLEREDO 

 
Investimento:  228.747,19€ / Contía subvención: 119.291,66€ 
 
Emprego:  Consolidación de 124,22 empregos. 

ASPANAES, entidade privada, sen ánimo de lucro e declarada de Utilidade Pública ten como misión 
mellorar a calidade de atención e servizos dirixidos ás persoas con TEA e as súas familias, facilitando e 
potenciando o seu desenvolvemento integral. No Centro de Día que ten en Castelo, ampliou os seus 
servizos instalando unha zona de intervención multisectorial; un taller agrícola con invernadoiro para 
impartir aos alumnos clases de xardinería. Estas actividades son de carácter gratuíto para os usuarios. 
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AMPLIACIÓN CAMPO DE GOLF EN LARÍN 
 
PROMOTOR: HÉRCULES CLUB DE GOLF, S.A.   / CONCELLO: ARTEIXO 

Investimento:  483.960,08€ / Contía subvención: 199.319,27€ 

Emprego:  Creación de dous empregos, mulleres e consolidación 
dun emprego a media xornada. 

O Hércules Club de Golf naceu a mediados do ano 1996, debido á iniciativa dun grupo de seguidores 
deste deporte. Con esta axuda amplían a 18 buratos para cubrir a demanda existente actualmente. 
Renovan os vestiarios e compran maquinaria para o mantemento do campo. Nos novos ocos deste 
campo, realizáronse plantacións de árbores autóctonos e para mellorar a eficiencia enerxética 
instaláronse paneis solares e luminarias de baixo consumo. 

 

IMPLANTACIÓN PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN EN 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTACIÓN 
 
PROMOTOR: VAZQUEZ Y CARBALLOSA, S.L.  / CONCELLO: SADA 

Investimento:  37.001€ / Contía subvención: 9.460,26€ 

Emprego:  Consolidación de 15,9 empregos. 

Empresa de distribución de bebidas e alimentación dentro da rede HORECA, crea un novo departamento 
para complementar a actividade comercial que realiza, con novos canais de venta, sendo pioneira na 
provincia da Coruña coa instalación deste servizo de televenta. Este departamento que é unha plataforma 
de comunicación  con software libre, vai contribuír a que a empresa sexa máis eficiente na distribución. 

 

AMPLIACIÓN EMPRESA FORESTAL EN ASPRA 

PROMOTOR: ANDRÉS SEOANE   / CONCELLO: CARRAL 

Investimento:  34.237,29€  / Contía subvención: 11.640,68€ 

Emprego:  Consolidación dos tres empregos existentes na 
actualidade, onde está incluído o do propio promotor. 

Serradoiro situado na parroquia de Carral, que amplía as súas actividades a través da compra dun 
tractor-grúa para realizar tarefas de limpeza nas marxes dos ríos e desbroces nos montes. 

 

CREACIÓN CARPINTERÍA EN CAÑÁS 

PROMOTOR: CARPINTERÍA REAL, S.L.   / CONCELLO: CARRAL 

Investimento:  29.457€  / Contía subvención: 6.071,38€ 

Emprego:  Creación dun posto de traballo, equivalente a 0,25 UTA. 

Adquisición de nova maquinaria, para a fabricación de portas e fiestras de madeira, cunha prestacións 
tecnolóxicas innovadoras que permiten ofrecer un novo servizo e poder competir no mercado. 
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MODERNIZACIÓN CARPINTERÍA EN ANS 

PROMOTOR: CARPINTERÍA  A MEEDEIRA, S.C.   / CONCELLO: CARRAL 

Investimento:  54.000€  / Contía subvención: 15.930€ 
 
Emprego:  Consolidación de tres postos de traballo. 

Adquisición de nova maquinaria, para a fabricación de portas e fiestras de madeira, cunha prestacións 
tecnolóxicas innovadoras que permiten ofrecer un novo servizo e poder competir no mercado. 

 

AMPLIACIÓN EMPRESA PROTÉSICO DENTAL 

PROMOTOR: OSCAR BRANDARIZ   / CONCELLO: CARRAL 

Investimento:  19.120€  / Contía subvención: 5.162,40€ 

Emprego:  Consolidación de 1,75 empregos. 

Entidade ubicada no Concello de Carral, con experiencia na elaboración de próteses dentais, compra 
nova maquinaria a través do LEADER co obxecto de ofrecer un servizo de maior calidade e poder ser 
máis competitivo no seu sector. 

 

AMPLIACIÓN EMPRESA DE SERVIZOS FORESTAIS EN CARRAL II 
 
PROMOTOR: ANDRÉS SEOANE  / CONCELLO: CARRAL 

 
Investimento:  42.000€ / Contía subvención: 14.070€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo. 

Compra dun tráctor de maior capacidade con grúa destinado á limpeza da madeira dos ríos, mellorando 
aspectos ambientais de loita contra a erosión, así como de seguridade no traballo.  

 

FABRICACIÓN ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIAIS 
 
PROMOTOR: DESARROLLOS MECÁNICOS COIRÓS, S.L.U. /     COIRÓS 

Investimento:  245.835,28€ / Contía subvención: 83.271,45€ 

Emprego:  Creación dun posto de traballo.  

A súa actividade é a fabricación de estruturas verticais de aceiro reforzado para posterior instalación en 
centros comerciais, parques públicos, urbanizacións privadas, etc. 

 

AFORRO ENÉRXETICO NA ALIMENTACIÓN NAS EXPLOTACIÓNS 
 
PROMOTOR: COOPERATIVA CUSOVIAME, S.C.G.     / CONCELLO: ARANGA 

Investimento:  164.000€ / Contía subvención: 63.140€ 

Emprego:  Consolidación de 24,047 postos de traballo e creación 
dun emprego. 

Adquisición dun carro mesturador para a realización das mezclas unifeed nas explotacións agrarias,  coa 
finalidade de optimizar recursos, mellorar as producións e a calidade de vida dos agricultores. 
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FABRICACIÓN DE CADROS ELÉCTRICOS ESPECIAIS, PARA 
SUBMINISTRO ENERXÉTICO 
 
PROMOTOR: APLICACIÓNS T. CUADROS ELÉCTRICOS, S.L.    /  COIRÓS 

Investimento:  269.612,27€ / Contía subvención: 93.151,04€ 
Emprego:  Creación de dous postos de traballo a tempo completo. 

Creación dunha nova empresa, cunha actividade innovadora no territorio que é a de fabricar e montar 
cadros eléctricos de distribución, manobra e control, destinado a sistemas industriais, automatización, 
coxeneración e telefonía entre outros usos. 

 

MELLORAS EN INDUSTRIA DE PANADERÍA 
 
PROMOTOR: Mª  ROCIO MESIAS  / CONCELLO: CARRAL 

Investimento:  59.800€ / Contía subvención: 17.342€ 

Emprego:  Consolidación do empregos dunha muller. 

Compra dun forno de maior capacidade pola panadería “Moncho” de Herves coa finalidade de consolidar 
e incrementar a produtividade coa ampliación da produción actual e oferta de novos produtos. 

 

MODERNIZACIÓN ESTUDIO DE FOTOGRAFIA  
 
PROMOTOR: Magus 18-10, S.L.   / CONCELLO: ABEGONDO 

Investimento:  7.543,03€ / Contía subvención: 17.342€ 

Emprego:  Consolidación de dous empregos autónomos e un por 
conta allea. 

Empresa ubicada no Concello de Abegondo, sendo a súa actividade o deseño e distribución dunha 
revista promocional de servizos fotográficos, restaurantes, catering, especializada en vodas. Amplia a súa 
actividade ofertando aos veciños de Abegondo e arredores un servizo de fotografía non existente non 
municipio. 

 

REFORMA DE PAVILLÓN DE PERSOAS CON PARÁLISES CEREBRAL 
 
PROMOTOR: ASPACE      / CONCELLO: SADA 

Investimento:  384.377,34€ / Contía subvención: 250.000€ 

Emprego:  Consolidación de 68,37 empregos. 

Creación dun centro integral de alumnos con parálise cerebral, mediante a remodelación dun pavillón da 
asociación ASPACE, na parroquia de Osedo (Concello de Sada) . Actualmente non existe na provincia da 
Coruña ningún centro público ni privado que  preste servizos e tratamentos de atención integral a persoas 
con parálise cerebral. 
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AMPLIACIÓN CARPINTERIA DE MOBILIARIO INDUSTRIAL E 
COMERCIAL 
 
PROMOTOR: ELMADE, S.L.   / CONCELLO: CULLEREDO 

Investimento:  395.966,25€ / Contía subvención: 88.786,24€ 

Emprego:  Consolidación de 19,52 postos de traballo e creación dun 
emprego. 

Mellora tecnolóxica e produtiva da carpintería Elmade, S.L. que  fabrica mobiliario industrial e comercial, a 
través da incorporación de maquinaria cun alto nivel tecnolóxico e de automatización. O incremento da 
demanda sobre todo de clientes como o  Grupo Inditex ou Camper, obriga a esta empresa a levar a cabo 
actuacións de ampliación das súas estruturas para poder competir no mercado actual.  

 

AMPLIACIÓN EMPRESA DEDICADA AO COMERCIO AO POR MAIOR 
 
PROMOTOR: YAÑEZ FERRETERIA, S.L. /  CONCELLO: ARANGA 

Investimento:  114.254,19€ / Contía subvención: 43.416,59€ 

Emprego:  Consolidación de 2,7 empregos, onde están incluídos os 
dous socios da entidade en réxime de autónomo. 

Este negocio que leva funcionando máis de 30 anos en Aranga, está rexentado actualmente por dúas 
persoas novas. Dedícase á venta de material agrícola e subministro para o medio rural ao por maior. Coa 
axuda do LEADER modernizaron as súas instalacións, cunha importante mellora tecnolóxica e aforro 
enerxético, usando luminarias de baixo consumo e un sistema de bomba de calor. 


