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PROXECTOS PRODUTIVOS APROBADOS CONVOCATORIA 

(2018-2019) 

 

LABORATORIO INTEGRADO TE-FIV 

Expediente: L18-1920-23-0071 

Promotor: Embriovet,S.L. 

Concello: Bergondo 

Investimento: 282.537,92€ 

Contía subvención: 130.000,00 € 

Emprego: 2,5 empregos creados (2 

colectivos desfavorecidos) 

Descrición do proxecto: 

Creación dun laboratorio integrado de producción de embrións bovino invivo 

e invitro que dará servizo principalmente ao sector gandeiro pero tamén a 

laboratorios farmacéuticos veterinarios e organismos dedicados á promoción 

da gandería bovina de leite e carne.  

 

 

AMPLIACIÓN SERVIZO XARDINERÍA 

Expediente: L18-1920-23-0078 

Promotor: José Carlos Mallo Ares  

Concello: Arteixo 

Investimento: 179.500,00€ 

Contía subvención:73.505,25€ 

Emprego: Creación 1,05 empregos 

Descrición do proxecto: Este proxecto consiste na ampliación dun servizo de 

xardinería e limpeza viaria para o que necesita contar cun equipamento 

axeitado que lle permita levar a cabo as tarefas dun xeito eficaz e eficiente. 
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CREACIÓN DE EMPRESA DE ENXEÑARÍA E TOPOGRAFÍA 

Expediente: L18-1920-23-0070 

Promotor: Núcleo Galicia, S.L.L.  

Concello: Abegondo 

Investimento: 114.264,00€ 

Contía subvención:57.132,00€ 

Emprego: Creación de 2 empregos 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto consiste na creación dunha empresa de enxeñaría de 

topografía e cartografía, e conformada por 3 persoas socias. Esta nova 

empresa situarase na vangarda dun sector altamente tecnolóxico e 

especializado, e tendo como finalidade a prestación de servizos de 

topografía, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

VIVENDA COMUNITARIA DO MAR COSTA DOCE 

Expediente: L18-1920-23-0070 

Promotor: Mª Carmen Mosquera García 

Concello: Sada 

Investimento: 269.203,71 € 

Contía subvención: 130.000,00 € 

Emprego: Creación de 4 empregos 

(mulleres) 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto, promovido por unha muller, consiste na creación dunha 

vivenda comunitaria innovadora, cun servizo persoalizado e de calidade.  
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PROXECTO TURÍSTICO TÉ DE GALICIA 

Expediente: L18-1920-23-0060 

Promotor: Orballo Innovaciones 

Forestales, S.L. 

Concello: Paderne 

Investimento: 65.195,31 € 

Contía subvención:29.435,68 € 

Emprego: Creación 2 empregos e consolidación de 2,5 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto consiste na adecuación dun espazo dirixido á recepción de 

visitantes no que se ofrecerán diferentes catas de produtos a fin de que os 

visitantes poidan comprender a complexidade do té. Ofrecerase unha 

experiencia completa e única, apoiada nos cinco sentidos na que os 

visitantes poderán achegarse á cultura do té. Esta iniciativa é única en 

Galicia e na Europa continental. 

 

 

AMPLIACIÓN DE SERVIZOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A PACIENTES 

NEUROLÓXICOS 

Expediente: L18-1920-23-0046 

Promotor: Cefine Neuroloxía, S.L.  

Concello: Culleredo 

Investimento: 123.819,97 € 

Contía subvención:51.137,65 € 

Emprego: Creación de 2 empregos e consolidación de 14 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto está dirixido a ampliar os servizos de rehabilitación integral a 

pacientes neurolóxicos. Ofertaranse novos servizos innovadores e de 

calidade, non existinto ata este momento neste municipio. 
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS (ENTIDADES PÚBLICAS) 

 

COWORKIN PADERNE 

Expediente: L18-1920-23-0092 

Promotor: Concello de Paderne 

Concello: Paderne 

Investimento: 57.152,73 € 

Contía subvención: 51.437,46 € 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto consiste na creación dun espazo de traballo compartido, 

Coworking, nunha antiga escola unitaria. 

Con este proxecto, o Concello de Paderne, quere apoiar ás persoas 

emprendedoras que se establezan no seu territorio e deste xeito contribuír a 

fixar poboación e a incentivar a actividade económica no rural. 

 

 

CREACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA  

Expediente: L18-1920-23-0080 

Promotor: Concello de Aranga 

Concello: Aranga 

Investimento: 27.465,08 € 

Contía subvención:24.718,57 € 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto ten como obxectivo a creación dunha aula de informática para 

dar un servizo TICs á veciñanza de Cambás. 

A creación dunha aula de informática vai a facilitar a obtención de 

información e coñecemento a través das novas tecnoloxías, sen ter que 

acudir a centros de ensino situados a longa distancia. iniciativas que poden 

contribuír a fixar poboación no rural e a mellorar a súa economía. 
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ADAPTACIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA ACTIVIDADES LÚDICAS EN 

ABEGONDO 

Expediente: L18-1920-23-0084 

Promotor: Concello de Abegondo 

Concello: Abegondo 

Investimento: 60.447,81 € 

Contía subvención:42.313,47 € 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto está dirixido a adaptar un local social para o desenvolvemento 

de actividades lúdicas na parroquia de Sarandóns. 

Este local destinado a centro social, tense acondicionado para ser utilizado 

pola veciñanza como un espazo de encontro e de desenvolvemento de 

actividades culturais, deportivas e de ocio. 

 

 

 

CENTRO SOCIAL XUVENIL PARA CAMBRE NA CASA ARRIGADA 

Expediente: L18-1920-23-0090 

Promotor: Concello de Cambre 

Concello: Cambre 

Investimento: 51.440,67 € 

Contía subvención: 36.008,47 € 

Descrición do proxecto: 

O proxecto ten como obxectivo adaptar a Casa Arrigada, un edificio 

modernista catalogado pola normativa municipal, para ser empregado como 

centro xuvenil municipal, con zona para o traballo e a dinamización das 

asociacións xuvenís do municipio e como lugar de encontro da mocidade, onde 

poderán desenvolver actividades autoxestionadas. 
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MELLORA DE BIBLIOTECA NO LOCAL DE TOXIÑO 

Expediente: L18-1920-23-0085 

Promotor: Concello de Aranga 

Concello: Aranga 

Investimento: 17.596,15 € 

Contía subvención:8.798,08 € 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto está dirixido a mellorar o equipamento dunha biblioteca no 

lugar de Cambás, xa que a biblioteca existente non contaba co espazo 

preciso para un servizo de calidade á poboación. 

 

 

CUBRICIÓN DE PISTA DE PÁDEL 

Expediente: L18-1920-23-0094 

Promotor: Concello de Carral 

Concello: Carral 

Investimento: 51.956,99 € 

Contía subvención:25.978,50 € 

Descrición do proxecto: 

Este proxecto consiste na cubrición de dúas pistas de pádel para 

incrementar a súa utilización ao longo do ano, especialmente nos meses de 

inverno. 

Esta actividade está a ver incrementada a súa demanda, polas persoas máis 

novas do concello. 
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS (ENTIDADES PRIVADAS) 

 

ADECUACIÓN DE VISITANTES DA RESERVA DO CATORCE 

Expediente: L18-1920-23-0058 

Promotor: Fundación Fragas do Mandeo 

Concello: Coirós 

Investimento: 18.473,98 € 

Contía subvención: 16.626,58 € 

Descrición do proxecto: 

A Fundación Fragas do Mandeo promove este proxecto dirixido a levar 

actuacións de custodia do territorio nunha superficie de 50.231 m2 no Monte 

de Pedra Partida, do concello de Coirós, co obxecto de crear unha 

microrreserva de anfibios. 

Este é proxecto singular e que vai dirixido a promover a mellora e a 

conservación da biodiversidade. 

 

 

AMPLIACION NOVAS INSTALACIÓNS NA CIDADE DOS MUCHACHOS DE 

AGARIMO 

Expediente: L18-1920-23-0089 

Promotor: Terciarios Capuchinos 

Concello: Arteixo 

Investimento: 64.122,08 € 

Contía subvención:57.709,87 € 

Descrición do proxecto: 

A entidade sen ánimo de lucro, Terciarios Capuchinos Ciudad de los 

Muchachos Agarimo ubicada en Arteixo, promove este proxecto co obxecto 

de adaptar un novo local para adicalo a unha actividade de residencia onde 

as persoas poidan pernoctar e deste xeito poder ofrecerlles unha educación 

máis integral con valores. 
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OBRADOIRO DE ALIMENTOS TEXTURIZADOS 

Expediente: L18-1920-23-0104 

Promotor: ASPACE Coruña 

Concello: Sada 

Investimento: 60.823,76 € 

Contía subvención:15.735,00 € 

Descrición do proxecto: 

A entidade promotora deste proxecto foi constituída no ano 1977 coa misión 

de crear unha institución con carácter rehabilitador e pedagóxico para a 

recuperación, ensino e tratamento psicolóxico e educativo de persoas de 

parálise cerebral. 

O proxecto consiste en adaptar un espazo do Centro actual como obradoiro 

de alimentos texturizados e dotalo do equipamento necesario 

 

 

 

 


