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PROXECTOS PRODUTIVOS APROBADOS CONVOCATORIA 

(2019-2020) 

 

CLUB HÍPICO EN FINCA FIGUEROA 

Expediente: L18-1920-23-0096 

Promotor: Real Sociedad 

deportiva hípica de la Coruña 

Concello: A Coruña  

Investimento: 1000.355,49€ 

Contía subvención: 130.000,00 € 

Emprego: consolidación de emprego 33 

Descrición do proxecto: Na actualidade, esta sociedade está a desenvolver a 

actividade no municipio de Arteixo e con este proxecto queren crear un novo 

centro hípico no Concello de Abegondo, moito máis grande que o actual e 

con mellores instalacións. Tamén van contar con máis boxes para os 

cabalos, pista de salto para competicións, picadeiro e instalacións adaptadas 

para o ensino da equitación. 

 

IMPLANTACIÓN DE LOCAL COMERCIAL DESTINADO A MONTAXE DE 

ESTRUCTURAS E CUBERTAS 

Expediente: L18-1920-23-0100 

Promotor: Grupo Spazi Aguasport 
S.L. 

Concello: Carral  

Investimento: 108.127,58€ 

Contía subvención:49.202,19€ 

Emprego: Creación 1,05 empregos 

Descrición do proxecto: Este 

proxecto consiste en crear unha 

nova sociedade “Grupo Spazi Aguasport S.L.” que vai desenvolver a 

actividade principal de cubrición e montaxe de estruturas, cubertas e 

cubricións nun novo local.  
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CREACIÓN LAVANDERÍA AUTOSERVIZO EN CURTIS 

Expediente: L18-1920-23-0107  

Promotor: Olga Enriquez Corral 

Concello: Sobrado 

Investimento: 28.853,22€ 

Contía subvención:11.058,00€ 

Emprego: Creación de 0,25 

empregos e consolidación de 

0,75. 

Descrición do proxecto: Este proxecto consiste na creación dunha 

lavandería- autoservizo en Teixeiro para dar servizo a todos os cidadáns do 

Concello de Curtis. Na actualidade non existe este servizo neste Concello. 

Este autoservizo consiste en pagar un prezo relativamente baixo por utilizar 

unhas máquinas de lavado e secado máis rápidas e de maís capacidade que 

as domésticas.   

 

AMPLIACIÓN DE SERVIZOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NA 

PANADERÍA DE BERGONDO 

Expediente: L19-1920-23-0121 

Promotor: Antonia López 

Carballeira 

Concello: Bergondo 

Investimento: 32.795,00€ 

Contía subvención: 12.799,89€ 

Emprego: Creación de 0,25 de 

emprego e consolidar 12,64 

Descrición do proxecto: Esta panadería foi fundada no ano 1.906. Ademais do 

pan tradicional con trigo autóctono, elaboran pan de espelta, de chía, de 

multicerais e de pataca. Tamén elaboran e comercializan empanadas 

galegas con produtos do territorio e repostería variada. 

 Este proxecto consiste en incorporar novas tecnoloxías na comercialización 

dos produtos tratando de mellorar a eficiencia neste eido.  
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CREACIÓN EMPRESA DE REXENERACIÓN E RECICLAXE DE BATERÍAS 

Expediente: L19-1920-23-0122 

Promotor: Carlos Varela Cancela  

Concello: Arteixo 

Investimento: 76.164,41 € 

Contía subvención:33.588,50 € 

Emprego: Creación 2 empregos, 

unha muller e un de colectivo 

desfavorecido 

Descrición do proxecto: Este proxecto consiste en recuperar baterías 

ofrecendo un servizo de reparación ás empresas e aos clientes. Na 

actualidade existe unha alta demanda de baterías que se irán incrementado 

debido á tendencia do mercado cara ao eléctrico. Estas actividades están a 

xerar un alto volume de baterías usadas e contaminantes que non son 

aproveitadas. Con este servizo redúcese o impacto ambiental e 

contaminante das baterías, tratando de reutilizar recursos como o litio e o 

chumbo 

 

MELLORA DE RESTAURANTE EN 

COIRÓS 

Expediente: L19-1920-23-0128 

Promotor: Carlos Alberto Boado 

Presas 

Concello: Coirós  

Investimento: 50.700,00 € 

Contía subvención:23.423,40 € 

Emprego: Creación de 1,5 empregos e consolidación de 2,42 

Descrición do proxecto: Con este proxecto quere adaptar o local para obter a 

categoría de dous garfos.  O nome do restaurante é “O Caserío de Tión”.   
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AMPLIACIÓN CARPINTERÍA DE MADEIRA EN CULLEREDO  

Expediente: L19-1920-23-0129 

Promotor: CARDICA S.L.  

Concello: Culleredo 

Investimento: 201.211,26€ 

Contía subvención:94.368,08 € 

Emprego: Creación de 3 

empregos, un do colectivo de 

desfavorecidos e consolidación 

de 9,52 

Descrición do proxecto: Na actualidade están a desenvolver a actividade 

nunha nave alugada de 604 m2. Nestes intres e debido á crecente demanda,  

precisan dunha nave maior polo que o promotor optou pola adquisición 

dunha nave de 1.456 m2 que necesita dunha adecuación para o 

desenvolvemento da actividade. 

 

INSTALACIÓN DUN CENTRO ECUESTRE NO LUGAR DA TORRE, ANDEIRO 

CAMBRE  

Expediente: L19-1920-23-0139 

Promotor: Adrían Fernando 

Arenas Incio 

Concello: Cambre 

Investimento: 132.460,19€ 

Contía subvención:57.487,72€ 

Emprego: Creación de 1 

emprego de colectivo desfavorecido e consolidación de 1.5 

Descrición do proxecto: Con este proxecto, quere potenciar esta actividade 

coa creación do seu propio centro ecuestre incrementando o tempo de 

dedicación a esta profesión. 

 



 

 

6 

 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALTA PRESIÓN PARA LIMPEZA, DESATASCOS E 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Expediente: L19-1920-23-0130 

Promotor: HERMANOS PORTO DE 

PAULA S.L. 

Concello: Aranga  

Investimento: 127.095,00€ 

Contía subvención:60.497,22 € 

Emprego: Creación de 3 

empregos e consolidación de 18,80 

Descrición do proxecto: Con este proxecto quere ofrecer os seus servizos á 

industria asteleira naval da contorna para o cal necesita un equipamento 

adaptado para a limpeza de buques sen necesidade de andamios.  

 

CENTRO OCIO E AVENTURA 

Expediente: L19-1920-23-0138 

Promotor: Mundocio Aventura 

Coruña S.L.U.  

Concello: Oleiros 

Investimento: 118.606,27€ 

Contía subvención:60.497,22€ 

Emprego: Creación de 2.5 

empregos e consolidación de 0.92 

Descrición do proxecto: Con este proxecto, a empresa quere crear un parque 

de ocio infantil, xuvenil e de adulto nun local que anteriormente foi un 

parque de ocio infantil. O local onde se vai instalar estaba parcialmente 

ocupado pola anterior empresa (existe no local un espazo moi grande 

baleiro que non foi utilizado anteriormente e que se quere adaptar para 

efectuar a maior parte das actuacións deste proxecto).  
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS(ENTIDADES PRIVADAS) 

 

AMPLIACIÓN E MELLORA DE CENTRO DE ACOLLIDA DE ANIMAIS II 

Expediente: L18-1920-23-0072 

Promotor: Asociación Protectora 

de Animais GATOCAN 

Concello: Coirós 

Investimento: 66.310,93 € 

Contía subvención: 33.155,47 € 

Descrición do proxecto: Este 

proxecto consiste na construción 

de tres novas gateiras e o pechamento dun novo recinto onde se instalará 

unha das gateiras. Na actualidade, Gatocan dispón de sete patios 

diferenciados para albergar aos gatos. En dous destes espazos se quere 

instalar dúas gateiras (1 gateira en cada espazo). Por outra banda a entidade 

promotora quere crear un oitavo patio onde se instalará a terceira gateira.  

 

 

AMPLIACIÓN E MELLORA DO CENTRO  DE ACOLLIDA DE ANIMAIS III 

Expediente: L18-1920-23-0076 

Promotor: Asociación Protectora 

de Animais GATOCAN 

Concello: Coirós 

Investimento: 13.465,34 € 

Contía subvención:6.732,67 € 

Descrición do proxecto: Este 

proxecto consiste na construción 

dun pequeno local con pes semellantes a un horreo para almacenamento do 

alimento dos cans e gatos. Ven a necesidade de contar con este pequeno 

local, xa que ao estar no campo, os ratos de campo estragan os alimentos e 

non chegan en boas condicións aos seus destinatarios.  
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MELLORA AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA DO MONTE VECIÑAL DE SAN ANTÓN 

NO MONTE DAS MOAS. 

Expediente: L19-1920-23-0131 

Promotor: Comunidade veciñal 

Monte de San Antón 

Concello: Irixoa 

Investimento: 44.696,19 €  

Contía subvención:40.226,57 € 

Descrición do proxecto: Con este proxecto, a Comunidade de Montes man 

común de San Antón quere mellorar o Monte das Moas para o uso dos 

veciños da parroquia de Mántaras (Irixoa) ambiental e paisaxisticamente. 

Santa María de Mántaras é unha parroquia que se atopa no oeste do 

municipio de Irixoa e que pertence á comarca de Betanzos 

 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS(ENTIDADES PÚBLICAS) 

 

AMPLIACIÓN DO LOCAL OMIX EN ARANGA 

Expediente: L19-1920-23-0123 

Promotor: Concello de Aranga 

Concello: Aranga  

Investimento: 48.400,00 € 

Contía subvención: 24.200,00 € 

Descrición do proxecto: O 

proxecto consiste na adaptación 

dun local que conta cunha 

pequena biblioteca municipal de pouco uso por parte dos nenos e mozos da 

localidade. Quérese optimizar este local ubicando a OMIX,  e incrementando 

o espazo de información, formación e participación da mocidade deste 

Concello. Esta ampliación vai permitir ofertar novos servizos aos mozos, 

aumentar as relacións entre a xuventude e fomentar o asociacionismo. 

Estas actuacións poden dar lugar a un incremento da participación, deste 

sector da poboación,  na vida social e política. 
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AMPLIACIÓN DE CENTRO CÍVICO DE SÉSAMO 

Expediente: L19-1920-23-0125 

Promotor: Concello de Culleredo 

Concello: Culleredo 

Investimento: 123.117,97 € 

Contía subvención:50.000,00 € 

Descrición do proxecto: Este 

proxecto consiste na  ampliación 

da planta baixa do Centro Social 

de Sésamo aumentando a súa capacidade en máis dun 25% e mellorando a 

súa accesibilidade, facendo que o local non conte con barreiras 

arquitectónicas para que poida ser utilizado por máis veciños. Este aumento 

de capacidade do Centro Social permitirá unha maior participación cidadá 

nos cursos e nas actividades a desenvolver, ademais de permitir que se 

amplíe a formación (máis cursos e actividades).  

O acondicionamento do acceso sen barreiras arquitectónicas axudará a 

incrementar a participación de toda a veciñanza. 

 

MELLORA DA ACCESIBILIDADE ÁS INSTALACIÓNS DO POLIDEPORTIVO DO 

GRAXAL (CAMBRE) 

Expediente: L19-1920-23-0126 

Promotor: Concello de Cambre 

Concello: Cambre 

Investimento: 9.506,20 € 

Contía subvención:4.753,10 € 

Descrición do proxecto: A 

Entidade Local do Concello de 

Cambre quere incorporar unha plataforma elevadora no polideportivo 

municipal  do Graxal de uso público, para que as persoas con certas 

discapacidades poidan utilizar as instalacións.  
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AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL LENDOIRO -CECEBRE 

Expediente: L19-1920-23-0133 

Promotor: Concello de Cambre 

Concello: Cambre 

Investimento: 35.257,79 €  

Contía subvención:24.680,45 € 

Descrición do proxecto: O proxecto consiste na ampliación dun centro social 

que é utilizado polas asociacións da parroquia de Cecebre e Clubs 

Deportivos. No período 2017-2018, a Entidade Local do Concello de Cambre, 

habilitou a planta baixa coas axudas da medida Leader para ofrecer un 

servizo ás asociacións da parroquia  de Cecebre e dado que tivo moi boa 

acollida polos cidadáns, queren habilitar o primeiro andar deste local para 

ampliar as actuacións e mellorar o servizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


