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1. PRESENTACIÓN 

A Asociación “Mariñas – Betanzos” prepara anualmente unha memoria que sintetiza e fai un repaso de 

todas as actividades desenvolvidas e dos resultados acadados no exercicio correspondente. Coa súa  

publicación e difusión preténdese facilitar o coñecemento das actividades da entidade no eido do 

desenvolvemento rural a todos os axentes interesados, como administracións públicas, asociacións de 

carácter privado, empresariado, colectivos culturais, medioambientais, xuvenís, técnicos, medios de 

comunicación, etc.  

Presentar a memoria de actividades da Asociación “Mariñas – Betanzos” correspondente ao 2012, 

representa para min unha gran satisfacción, ao comprobar que cos recursos mobilizados imos dando pasos 

na mellora global do noso territorio. 

Mariñas – Betanzos,  segue medrando pouco a pouco e xa somos 126 entidades asociadas, cos Concellos 

de Curtis e Sobrado. A nosa Asociación está inscrita no Rexistro 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 presentando e pendente de resolución a Declaración de 

Utilidade Pública. 

Este ano traballouse arreo para presentar a Candidatura a Reserva da Biosfera onde se incluíron a 

todos os municipios das cuncas fluviais dos ríos Mandeo e Mendo: Abegondo, Aranga, Arteixo, 

Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos 

Ríos, Paderne, Sada e Sobrado. No mes de xuño enviouse ao Comité Español do Programa Mab, en Madrid, 

a proposta “Candidatura Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

tendo unha valoración positiva, polo que esperamos unha resolución definitiva favorable en París, prevista 

para finais de maio do 2013. O impulso final a este proceso de máis de 3 anos, foi posible co apoio da 

Deputación de A Coruña, a través do Programa Mandeo. 

O punto de partida para o desenvolvemento das nosas actividades é a xestión do Programa LEADER, e 

partindo da oportunidade que nos ten dado esta iniciativa, temos ampliando o noso campo de acción 

segundo novas necesidades.  Con axudas doutros organismos como a Xunta de Galicia ou a Deputación 

Provincial da Coruña levamos a cabo outros pequenos proxectos que dinamizan e fomentan as boas 

prácticas no noso medio rural. 

“Mariñas – Betanzos” segue traballando pola creación de emprego no sector agrario, poñendo en 

funcionamento no territorio dous Programas Integrados de Emprego, coa posta en marcha dunha finca 

experimental, así como organizando o Obradoiro de Agricultura Ecolóxica. Tamén este ano iniciamos 

traballo de apoio ao emprendemento, co módulo “Aprender a emprender”, e no que temos como aliados á 

Fundación Juana de Vega, ao IGAPE e á Rede Eusumo. 
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Contribuímos a mellorar a formación de tres persoas, que estiveron facendo prácticas a través de bolsas de 

prácticas da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, e de convenios asinados coa Universidade de 

Santiago de Compostela. 

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

en catro proxectos como socios: Territorios Rurais comprometidos na Loita Contra o Cambio Climático; 

Calidade Agroalimentaria; Rede Asturgallega de Industrias Agroalimentarias (ASGAIA), e Novos 

Horizontes. Convencidos de que a cooperación con outros territorios é profundamente enriquecedor. 

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. Desde esta 

Rede galega,  participamos en encontros a nivel estatal sobre o futuro do medio rural, ademais de ter 

desenvolvido actuacións como o Congreso de Desenvolvemento Rural e LEADER –Horizonte 2014-2020-, 

celebrado en Santiago de Compostela no mes de novembro de 2012, ou o Congreso de Innovación no 

Medio Rural, celebrado no Pazo de Mariñán o pasado verán. 

Apostamos pola nosa comarca e dende aquí, invitamos a emprendedores, produtores, empresariado, 

entidades, etc., a compartir aquelas iniciativas que poidan ter cabida no noso proxecto global de “facer 

comarca”.  Gústanos transformar ideas en proxectos, en proxectos participados por todos.   

Agradezo en nome da Xunta Directiva a confianza que a Asemblea Xeral ten depositado en nós, así como 

ao noso equipo técnico, o seu esforzo, compromiso e adicación a este ilusiónante proxecto territorial de 

futuro. 

Grazas a todos e todas, un cordial saúdo e un ano 2013 “Biosférico”. 

 

O PRESIDENTE E A SÚA XUNTA DIRECTIVA. 

Decembro 2012 
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2.2. ALTAS E BAIXAS DE ENTIDADES DURANTE O ANO 2012. 
En relación ó número de asociados a 31 de decembro de 2012 hai 126 entidades agrupadas en 13 

mesas sectoriais: 

MESA SECTORIAL Nº ENTIDADES 
ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 18 
ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS MULTISECTORIAIS 11 
ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 26 
ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS DE MULLERES 10 
ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA NATUREZA 12 
ASOCIACIÓNS XUVENÍS E COLECTIVOS XUVENÍS 2 
COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 14 
MESA DA ARTESANIA 1 
PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 3 
SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 11 
SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 4 
SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 6 

SECTOR INSTITUCIONAL 8 

 

 

 

Durante o ano 2012 as entidades que causaron alta na Asociación son: 

 

Data ingreso Entidade Concello Mesa Sectorial 

09/01/2012  Concello de Curtis Curtis Administracións locais 

09/04/2012 Concello de Sobrado dos 
Monxes 

Sobrado Administracións locais 

 

 

VER ANEXO I: LISTADO DE ENTIDADES ASOCIADAS A MARIÑAS – BETANZOS A 31/12/2012 
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2.4. AXUDAS RECIBIDAS DURANTE O ANO 2012 

  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. SECCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

“ Estudio para a mellora de oportunidades de emprego a través da xestión sostible da terra e do 
territorio” 

Este proxecto ten como obxecto principal dotar aos traballadores demandantes de emprego, empresas, 

entidades, administracións e todas aquelas persoas ligadas á xestión da terra no ámbito de actuación de 

“Mariñas – Betanzos” dunha ferramenta para a identificación de oportunidades de emprego ligadas á 

xestión sostible da terra, estudando os usos tradicionais e potenciais da terra, e analizando a aptitude que 

poderían ter na zona de estudo. 

A subvención concedida pola Deputación foi de 1.996,28€. 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.  
SECRETARIA XERAL DO MEDIO RURAL E DO MAR 
 
 

Acollemento de bolseiros por parte de empresas e entidades relacionadas co sector agroforestal e 
alimentario e unidades dependentes da Secretaria Xeral do Medio Rural e Montes. 
 

O día 21 de xuño de 2012, a Enxeñeira Técnica Forestal, Marta del Valle, resultou beneficiaria dunha bolsa 

da Consellería do Medio Rural e do Mar para a realización de prácticas na Asociación de Desenvolvemento 

Rural “Mariñas – Betanzos” dende o 9 de xullo ata o 8 de outubro de 2012. 

O obxectivo fundamental destas prácticas foi realizar unha diagnose da situación actual do mercado da 

biomasa no ámbito territorial da Asociación Mariñas-Betanzos, e da súa potencialidade, dende o 

aproveitamento de restos forestais e agrícolas, ata o seu consumo con fins térmicos, fomentando o seu uso 

e identificando novas oportunidades de negocio asociadas ao mesmo.   

As accións que se desenvolveron durante as prácticas foron: 

a. Análise da situación actual do mercado da biomasa para fins térmicos a nivel autonómico e comarcal. 

b. Identificación dos axentes involucrados no comercio e consumo de biomasa (empresas de instalación e 

mantemento de caldeiras, equipamentos dispoñibles, venta de biomasa,  administracións e consumidores). 

c. Aspectos legais relacionados coa biomasa.  

d. Estudio da potencialidade dos recursos forestais e agrícolas para o seu uso.  

e. Estratexia e propostas para a promoción e dinamización do uso e consumo da biomasa, e de novas oportunidades 

de negocio asociadas. 

f. Redacción dunha Guía práctica sobre a potencialidade da biomasa no aforro enerxético. Esta Guía pódese 

descargar na web: http://luchacambioclimatico.blogspot.com.es/2012/12/guia-para-la-producion-de-la-biomasa-

en.html 
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CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR.  

PROGRAMA INICIATIVA   XOVE 2012  

Oportunidades de emprego para a xuventude no medio rural 

A través da concesión da axuda deste proxecto, contratouse unha asistencia técnica para a elaboración 

dunha “GUIA DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO PARA A XUVENTUDE NO MEDIO RURAL”.  

Nesta guía recóllense fichas diferenciadas por áreas temáticas: Sector agroalimentario; Enerxías renovables; 

Xestión de residuos; Servizos; Xestión forestal; Turismo. 

Os obxectivos da guía son: 

• Identificar usos tradicionais da terra coma alternativa á xuventude en situación de desemprego. 

• Identificar proxectos que poñan en marcha procesos de cambio relacionados co medio ambiente e a sostibilidade. 

• Difundir distintas oportunidades de emprego entre mozos e mozas do territorio. 

• Fomentar o emprego respectuoso co medio ambiente que poña en valor os recursos propios do territorio como 

piar fundamental do crecemento económico sostible. 

Tamén, dentro deste proxecto contratouse outra asistencia técnica para o deseño e contido dun espazo 

web :“Oportunidades de emprego no medio rural para a xuventude das Mariñas e comarca de Betanzos”. 

http://mocidademarinasbetanzos.blogspot.com.es/ 

Editouse un folleto informativo do Programa Iniciativa Xove 2012: “Oportunidades de emprego no medio 

rural para a xuventude das Mariñas e comarca de Betanzos”. 

O importe xustificado ascende a 4.000 euros, sendo a axuda concedida pola totalidade do proxecto. 

Creouse tamén un portal de emprego, na rede social de Facebook, que actualmente ten máis de 300 
seguidores, Emprego Sostible Mariñas – Betanzos:  

http://www.facebook.com/marinascorunesas.portalanuncios 

 

CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR.  

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO  

Subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e realización de actividades 
de voluntariado. 
 

O día 20 de xuño de 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos solicitou unha axuda á Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado dentro da convocatoria de axudas dirixidas a entidades de acción voluntaria para 
o fomento e a realización de actividades de voluntariado (Orde do 15 de maio de 2012). 

Os gastos imputados a esta subvención, foron os importes das pólizas de accidentes e de responsabilidade 
civil das persoas voluntarias por importe de 866,69€, sendo a axuda concedida de 137,54€. 
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2.5. AXUDAS SOLICITADAS DURANTE O ANO 2012 

O Equipo Técnico do Programa LEADER, ten preparado e remitido as seguintes solicitudes ós organismos 

correspondentes,  pendentes de resolución: 

 

2.5.1. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD: Subvencións para a realización de actividades en 

réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da Biodiversidade, 

no cambio climático e o desenvolvemento sostible. 

“BIOSFERA - Emprende”: Identificar, difundir, animar e mellorar oportunidades laborais no territorio 

de “Mariñas – Betanzos”, a través do desenvolvemento de actividades sostibles e respectuosas co medio 

ambiente, relanzadas coa elaboración dunha Candidatura a Reserva da Biosfera. 

Se traballaría especificamente en diferentes sectores e/ou actividades como son a produción ecolóxica, a 

elaboración e distribución de produtos ecolóxicos, xestión forestal e de espazos naturais, o turismo 

sostible, así como na comercialización en circuítos curtos e valorización das pequenas producións 

agroalimentarias e do mar. 

O orzamento total deste proxecto ascende a 86.100 €. 

2.5.2. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 2012:   Axudas en réxime de 
concorrencia competitiva, destinadas ao fomento de emprego, a través da 
contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de servizos 
de interese xeral e social, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica 
profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral. 

“INCUBADORA RURAL DE EMPRENDEMENTO”: Identificacións das oportunidades de xeración 
de emprego e emprendemento, relacionadas cos recursos no territorio de actuación. 

Axuda non concedida. 

2.5.3. SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES 
DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2012-2013 

“TEMATIZACIÓN DE PROMOCIÓN DO CAMIÑO INGLÉS COMO PARAUGAS PARA O 
DESENVOLVEMENTO DOUTROS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO DE NATUREZA, 
TURISMO NÁUTICO-MARIÑEIRO, TURISMO CULTURAL E TURISMO GASTRONÓMICO”: 
Con este proxecto preténdese posicionar o Camiño Inglés como continuación do resto de Camiños de 
Santiago, de modo que os peregrinos e turistas poidan vivir as experiencias que ofrecen os territorios dos 
catro Grupos de Desenvolvemento Rural (Asdecomor; Mariñas – Betanzos; Euroeume e Costa Noroeste) 
por onde transcorre esta vía, tendo como punto final a outro centro de peregrinación e a tracción, como é 
San Andrés de Teixido. 

Resolución desfavorable. 
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PROMOCIÓN DOS PRODUTOS DO MAR E DA HORTA DA PROXIMIDADE 
 
A Asociación Mariñas - Betanzos e o Grupo de Acción Costeira "Golfo Artabro" traballan conxuntamente na 

promoción da HORTA DE PROXIMIDADE e dos PRODUTOS DA MAR. 

O día 23 de outubro, celebrouse na cidade da Coruña, concretamente no barrio dos Mallos, unha xornada de 

PROMOCIÓN DOS PRODUTOS DO MAR E DA HORTA DE PROXIMIDADE NOS BARRIOS 

CORUÑESES. 

O obxectivo desta xornada era promover nos barrios coruñeses estes produtos, así como o consumo 

responsable. 

Aproveitouse esta xornada para presentar aos asistentes distintos proxectos onde estanse a recuperar 

variedades locais de horta, tales como tomate “Negro de Santiago”, tomate "Avoa de Osedo" ou tomate “de 

Ourense”, e pementos como o de "Arnoia" ou "Punxín". Tamén os produtos das Confrarías de Pescadores e 

Mariscadores, tales como ameixas, berberechos, e os “Viños da Terra de Betanzos”. 
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Proxectos executados LEADER  

2010 – 2011 ‐ 2012 
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MEDIDA 411: DINAMIZACIÓN DO SECTOR 
AGRARIO E FORESTAL   
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Investimento:  311.635,68€ 
Contía subvención:  98.739,05€ 
Emprego:  Creación do posto de traballo dunha muller a tempo completo 

 
 

Investimento:  63.607,59€ 
Contía subvención:  24.488,92€ 
Emprego:  Consolidación emprego do promotor 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

RECUPERACIÓN  DE  GRANXA  PARA  PRODUCIR  LEITE  BIOSAUDABLE, 
UTILIZANDO TÉCNICAS EFICIENTES SOSTIBLES 
PROMOTOR: COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL 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 

 RECUPERACIÓN  DE  GRANXA  PARA  PRODUCIR  LEITE  BIOSAUDABLE, 
UTILIZANDO TÉCNICAS EFICIENTES SOSTIBLES 
PROMOTOR: COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DA CORUÑA  
CONCELLO:  MIÑO 

1 

 

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. 

 

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

2 

CREACIÓN PUNTO DE VENDA NA EXPLOTACIÓN 
PROMOTOR: VICTOR M. SÁNCHEZ 
CONCELLO:  OZA DOS RÍOS 

 
3 

 

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. 
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Investimento:  89.230,58€ 
Contía subvención:  40.153,76€ 
Emprego:  Creación de 1,25 empregos 

 
 

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

 
 

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS  NO  SECTOR  AGRARIO  COA  POSTA  EN  MARCHA  DE 
NOVAS PRODUCIONS 
PROMOTOR: FRUTAS GEIXADE, S.C. 
CONCELLO:  ABEGONDO 

 

4 

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

 

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

 

 

5 

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. 

Compra  dunha  máquina  procesadora  co  obxecto  de  reducir  os  tempos  de  tala  e  contribuír  a 
incrementar os servizos e a rendabilidade da empresa. Melloras nas condicións de seguridade dos 
empregados e consolidación da empresa no mercado actual. 

 

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

 

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

 

 

6
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MEDIDA 412: MELLORA MEDIOAMBIENTAL 
E DO CONTORNO RURAL  
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RESTAURACIÓN DE RÍOS DE LAVAR E MANANCIAIS 
PROMOTOR: CONCELLO DE OLEIROS 
CONCELLO:  OLEIROS 

 

Investimento:  72.522,13€ 
Contía subvención:  47.124,88€ 
Emprego:   

 

 

7

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.  A  súa  recuperación  representa  a 
posibilidade de achegar á cidadanía a estes lugares que forman parte da historia, e aproximando ó 
elemento auga e permitindo recuperar estos espazos para o ocio e o lecer. 

 

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, recoñecido como solo 
de Protección do Patrimonio no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Oza dos Ríos. 
Neste entorno celébrase unha das feiras máis importantes de gando da comarca o dia vinte de cada 
mes. 

 

REXENERACIÓN E PROTECCIÓN DA FRAGA DO VINTE 
PROMOTOR: CONCELLO DE OZA DOS RÍOS 
CONCELLO:  OZA DOS RÍOS 

 

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

 

 

8
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MEDIDA 413: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA 
RURAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA 
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CREACIÓN DE EMPRESA INTEGRAL DE TURISMO E SERVIZOS DE OCIO 
PROMOTOR: MUNDOCIO, EVENTOS&ENTRETENIMIENTO, S.L. 
CONCELLO:  CULLEREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

PAPELERIA E SERVIZOS DE FOTOCOPIADORA 
PROMOTOR: MÓNICA BOEDO 
CONCELLO:  OZA DOS RÍOS 

 

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

 

 

9

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

 

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 a entidades da comarca. 

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

 

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

10

Creación dunha nova empresa, que oferta paquetes globais, aos centros educativos relacionados con 
actividades extraescolares, viaxes culturais, actividades no medio rural, de animación infantil, xogos 
infantís e tradicionais galegos, entre outros. 

 

11

Investimento:  169.673,45€ 
Contía subvención:  52.598,77€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo 
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AMPLIACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS 
PROMOTOR: ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN 
CONCELLO:  COIRÓS 

 

12

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. 

Investimento:  542.645,47€ 
Contía subvención:  195.352,37€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo, consolidando 6,9 empregos. 

 

 AMPLIACIÓN  PARA  A  MELLORA  DA  XESTIÓN  DUN  ALMACÉN  DE 
PINTURAS 
 PROMOTOR: PINTURAS Y DISTRIBUCIÓN PROINDE, S.L. 
 CONCELLO:  CAMBRE 

13

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” 
contribuíndo ao aforro enerxético. 

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. 

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

 

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

 

14
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Investimento:  40.905,73€ 
Contía subvención:  12.819,58€ 
Emprego:  Consolidación dos trinta postos de traballo existentes. 

 

 AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DE SERRADOIRO DE MADEIRA 
 PROMOTOR: HERMANOS GARCÍA ROCHA, S.L. 
 CONCELLO:  OZA DOS RÍOS 

 

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

 

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

 

15  

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. 

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 o 

Investimento:  179.102,06€ 
Contía subvención:  78.804,91€ 
Emprego:  Creación de seis postos de traballo, sendo tres de mulleres. 

  

 NOVA ESCOLA INFANTIL EN A LAGOA ‐ MAINCA 
 PROMOTOR: CONCELLO DE OLEIROS 
 CONCELLO:  OLEIROS 

 

16

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. 

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…). 

17
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Investimento:  186.586,50€ 
Contía subvención:  72.768,74€ 
Emprego:  Creación do posto de traballo dunha muller 

 

MODERNIZACIÓN CAMPING AGUIAR 
 PROMOTOR: ISABEL PULIDO 
 CONCELLO:  BERGONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

18

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. 

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  e  a  importancia 
destas a nivel económico, social e medioambiental no medio rural. 

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. 

 

 PROXECTO INTEGRAL, SOSTIBLE E DIVULGATIVO DO SECTOR LÁCTEO 
 PROMOTOR: COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA 
 CONCELLO:  MIÑO 

 

19

Camping Aguiar, entidade que leva en funcionamento máis de 25 anos na parroquia de Moruxo, é 
un camping 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. 
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Investimento:  228.747,19€ 
Contía subvención:  119.291,66€ 
Emprego:  Consolidación de 124,22 empregos  

AMPLIACIÓN  CENTRO  DE  DÍA  CON  ZONA  DE  INTERVENCIÓN 
MULTISECTORIAL E ZONA INTERACTIVA 
 PROMOTOR: ASOCIACIÓN PADRES PERSONAS CON TRANSTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA DE A CORUÑA (ASPANAES) 
 CONCELLO:  CULLEREDO 

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 
Programa 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, queimando astilla de madeira. 

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

 

 MODERNIZACIÓN DE FÁBRICA DE MADEIRAS 
 PROMOTOR: VALES CORUÑA, S.L. 
 CONCELLO:  ARANGA 
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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, mediante a posta en práctica de plans de 
vida de calidade individualizados e específicos que cubran as características, necesidades e intereses 
de cada un dos usuarios. 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. 

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. 

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

 MELLORAS DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE NOVOS SERVIZOS 
 PROMOTOR: CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA – ASEMBLEA COMARCAL  
 CONCELLO:  BETANZOS 
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Investimento:  644.567,40€ 
Contía subvención:  200.000€ 
Emprego:  Creación de dous empregos, mulleres e consolidación dun  
emprego a media xornada. 
  

AMPLIACIÓN CAMPO DE GOLF EN LARÍN 
 PROMOTOR: HÉRCULES CLUB DE GOLF, S.A. 
 CONCELLO:  ARTEIXO 
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O  Hércules  Club  de  Golf  naceu  a  mediados  do  ano  1996,  debido  á  iniciativa  dun  grupo  de 
seguidores  deste  deporte.  Un  total  de  50  accionistas  constitúen  esta  entidade  como  sociedade 
anónima con nove buratos.  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 de golf, realizáronse plantacións de árbores autóctonos e para mellorar a 
eficiencia enerxética instaláronse paneis solares e luminarias de baixo consumo. 

Empresa  de  distribución  de  bebidas  e  alimentación  dentro  da  rede  HORECA  (distribución 
comercial  en  hostalería,  restauración  e  cafés  ao  por  maior),  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. 

Investimento:  37.001€ 
Contía subvención:  9.460,26€ 
Emprego:  Consolidación de 15,9 empregos 

 

 IMPLANTACIÓN PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN EN DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTACIÓN 
 PROMOTOR: VAZQUEZ Y CARBALLOSA, S.L. 
 CONCELLO:  SADA 
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Este  negocio  que  leva  funcionando  máis  de  30  anos  no  Concello  de  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, tanto para o inverno como para o verán. 

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 autónomos. 

 

 AMPLIACIÓN EMPRESA DEDICADA AO COMERCIO AO POR MAIOR 
 PROMOTOR: YAÑEZ FERRETERIA E MATERIAL DE CONSTRUCIÓN 
 CONCELLO:  ARANGA 
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Investimento:  54.000€ 
Contía subvención:  15.930€ 
Emprego:  Consolidación de tres postos de traballo. 

 

MODERNIZACIÓN CARPINTERÍA DE MADEIRA EN ANS 
 PROMOTOR: CARPINTERÍA A MEEDEIRA, S.C. 
 CONCELLO:  CARRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

Investimento:  34.237,29€ 
Contía subvención:  11.640,68€ 
Emprego:  Consolidación dos tres empregos existentes na actualidade,  
onde está incluído o do propio promotor. 

 

 AMPLIACIÓN EMPRESA FORESTAL EN ASPRA 
 PROMOTOR: ANDRÉS SEOANE 
 CONCELLO:  CARRAL 
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Adquisición  de  nova  maquinaria,  para  a  fabricación  de  fiestras  e  galerías  de  madeira,  cunhas 
prestacións  tecnolóxicas  innovadoras que permiten ofrecer un novo  servizo e poder  competir no 
mercado. 
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Investimento:  29.457€ 
Contía subvención:  6.071,38€ 
Emprego:  Creación dun posto de traballo, equivalente a 0,25 UTA. 

 

 CREACIÓN CARPINTERÍA EN CAÑÁS 
 PROMOTOR: CARPINTERÍA VISTA REAL, S.L. 
 CONCELLO:  CARRAL 

 

28

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

Investimento:  19.120€ 
Contía subvención:  5.162,40€ 
Emprego:  Consolidación de 1,75 empregos existentes. 

 

 AMPLIACIÓN EMPRESA PROTÉSICO‐DENTAL  
 PROMOTOR: OSCAR BRANDARIZ 
 CONCELLO:  CARRAL 

 

30

Creación dunha nova  empresa no Concello de Coirós,  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. 

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

 

 FABRICACIÓN DE CADROS ELÉCTRICOS ESPECIAIS, PARA SUBMINISTRO 
ENERXÉTICO 
 PROMOTOR: APLICACIONES TECNOLÓGICAS CUADROS ELECTRICOS, S.L. 
 CONCELLO:  COIRÓS 
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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”.  

Neste ano 2012, traballouse no fomento do 
aproveitamento da biomasa con fines térmicos nas 
administracións locais, promovendo o uso desta 
enerxía renovable nos edificios e instalacións 
públicas. 

Traballouse á vez en varios eixos marcados como 
liñas fundamentais a seguir no proxecto, como 
son:  

Eixo 1. Aforro e eficiencia enerxética. 
Eixo 2. Fomento das enerxías renovables 
Eixo 6. Transversal: Información, participación e 
sensibilización.  
Para a execución deste proxecto, neste ano 2012 
contratouse un enxeñeiro de montes, que foi a 
persoa encargada de desenvolver as diferentes 
actividades, xunto co Equipo técnico de Mariñas – 
Betanzos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As  accións levadas a cabo foron: 

• Realización do “Manual para a promoción 
da Biomasa como enerxía térmica en 
Galicia”. 

• Asesoramento a catro concellos que 
forman parte da Asociación no cambio 
dos sistemas de calefacción e auga quente 
actuais a instalacións de biomasa 
(Abegondo, Oleiros, Paderne e Sada). 

• Actualización do espazo web do proxecto 
e publicación na mesma do Manual de 
promoción da biomasa. 

• Oficina LEADER como punto de encontro 
e asesoramento en temas sobre loita 
fronte ao cambio climático. 

• Xornada de Proxecto de Cooperación 
“Territorios Rurais comprometidos na 
loita contra o cambio climático” en 
Lanzarote. 

• Estudio da Biomasa forestal potencial 
aproveitable para uso enerxético do 
Concello de Abegondo e asesoramento 
no cambio de sistema de calefacción de 
gasóleo da casa consistorial, por unha 
instalación de biomasa (pellets). 

• Promoción da sinatura dunha Declaración 
de Compromiso coa Candidatura de 
Reserva da Biosfera e para a promoción 
nos edificios e instalacións de 
administracións públicas das enerxías 
renovables e a eficiencia enerxética, 
buscando reducir a factura enerxética e 
contribuíndo á mellora da calidade 
ambiental do territorio. 

 

O importe xustificado nesta anualidade ascende a 6.417 euros.  

Máis información:  http://luchacambioclimatico.blogspot.com/ 
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RESUMO MEMORIA ECONÓMICA  

EXERCICIO 2012 
 

A actividade principal  da Asociación Mariñas – Betanzos é a xestión do Programa Europeo Leader 

Galicia 2007-2013, financiado con fondos do FEADER, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 

Medio Ambiente, e da Xunta de Galicia. 

 

►PROGRAMA LEADER. MEDIDA 431-A 
A Asociación Mariñas-Betanzos xestiona o Programa Leader Galicia 2007-2013, actuando como 

entidade colaboradora na xestión de subvencións respecto das medidas 411, 412 e 413. Por outra banda 

é beneficiaria da subvención respecto da medida 431 (gastos de funcionamento). 

A totalidade dos gastos de funcionamento e activo fixo do exercicio 2012 executados e financiados co 

programa Leader  Galicia 2007-2013 ascenden a 98.536,42.-€.  

 

►PROGRAMA LEADER. MEDIDA 431-B 
Para financiar “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, a Asociación ten aberto catro 

expedientes: 

 

1. L12-43100-29-B186 “Xornadas técnicas sobre desenvolvemento rural”. 

Os gastos da anualidade 2012 financiados neste proxecto ascenderon a 8.514,64.-€.  

 

2. L12-43100-29-B172 “Difusión das Actividades da Asociación Mariñas-Betanzos na 

promoción do territorio no ano 2012”. 

Os gastos da anualidade 2012 financiados neste expediente ascenderon a 3.565,10.€.  

 

3. L12-43100-29-B184 “Difusión de Estratexia de Desenvolvemento do Grupo. 

Asistencia a feiras no territorio Mariñas-Betanzos”.  

Os gastos da anualidade 2012 financiados neste expediente ascenderon a 11.553,06.-€. 

 

4. L12-43100-29-B206 “Xornadas técnicas e seminarios sobre desenvolvemento rural e 

accións de divulgación e difusión”.  

Os gastos da anualidade 2012 ascenderon a 701,56.-€. 
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No ano 2012 “Mariñas – Betanzos” ten realizado outras actividades complementarias á actividade 

principal como son: 

 

1. Proxecto de cooperación “Nuevos Horizontes” recibindo financiación do Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi 

beneficiaria dunha axuda deste proxecto de cooperación por importe de 10.152,69.-€ 

(8.776,13.-€ devengada no ano 2012; 1.376,56.-€ a xustificar e cobrar no ano 2013). 

 

2. Proxecto de cooperación “Calidad Agroalimentaria” recibindo financiación do 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No ano 2012 Mariñas-Betanzos foi 

beneficiaria dunha axuda deste proxecto de cooperación por importe de 2.183,12.-€. 

 

3. Proxecto de cooperación “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el 

cambio climático” recibindo financiación do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste 

proxecto de cooperación por importe de 6.928,34.-€ (6.417.-€ devengado no ano 2012; 

511,34.-€ a xustificar e cobrar no ano 2013). 

 

4. Proxecto de cooperación “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: 

Estrategias para la innovación” recibindo financiación do Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda 

deste proxecto de cooperación por importe de 1.500,02.-€ 

 

5. Programa “AGRO-EMPREGA”. Programa Integrado de Emprego para persoas 

desempregadas, cunha axuda da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia que 

ascende a 73.453,34 a executar en dúas anualidades (2011-2012). Investimentos proxecto: 

80.120.-€. Cofinanciamento: 6.666,66.-€.  

A Asociación Mariñas-Betanzos executou este proxecto obtendo os seguintes resultados: 

► Custo total do proxecto:                    50.961,12.-€. 

► Subvención (91,6792%):                     46.720,75.-€ 

► Cofinanciación (8,3208%):                   4.240,37.-€ 

Na anualidade 2011 devengouse unha subvención por importe de 12.086,18.-€ 

Na anualidade 2012 devengouse unha subvención por importe de 34.634,57.-€ 

Total axuda devengada do Programa Agro-Emprega:         46.720,75.-€ 
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6. Programa “RURAL-EMPREGA”. Programa integrado de emprego para persoas 

desempregadas. Na realización deste programa, a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta 

de Galicia concedeu unha axuda que ascende a 71.054.-€ a executar en dúas anualidades (2012-

2013). Investimentos proxecto: 79.580,48.-€. Cofinanciamento: 8.526,48.-€. 

A axuda concedida para executar na anualidade 2013, non se contabiliza no exercicio 2012  por 

prudencia valorativa. 

► Investimentos do proxecto anualidade 2012:      29.874,77.-€. 

► Subvención (89,29%):                                         26.675,18.-€  

► Cofinanciación (10,71%):                                       3.199,59.-€ 

Na anualidade 2012 devengouse unha subvención por importe de 26.675,18.-€ 

 

7. Programa “INICIATIVA XOVE” 2012. “Oportunidades de emprego para a xuventude no 

medio rural”. Axuda concedida pola Consellería de Traballo e Benestar. Na anualidade 2012 

devengouse unha subvención por importe de 4.000.-€ 

 

8. Programa “VOLUNTARIADO GALEGO”. Subvención dirixida a entidades de acción 

voluntaria para o fomento e realización de actividades de voluntariado da Consellería de 

Traballo e Benestar (Dirección xeral de xuventude e voluntariado). Na anualidade 2012 

devengouse unha subvención por importe de 137,54.-€ 

 

9. Actividades económicas da Asociación: 

• Organización e desenvolvemento no territorio do Golfo Ártabro de dous seminarios 

temáticos: “Estratexias turísticas no Golfo Ártabro” “Golfo Ártabro: retos para a mellora 

ambiental”. 

• Deseño e elaboración da campaña mediática de sensibilización na área metropolitana de A 

Coruña. Acción E.3., dentro do Life+07 ENV/E/000826 AQUA PLANN PROJECT 

• Obradoiro de agricultura ecolóxica. 

• Impartición de dúas xornadas: “Estratexias para a mellora ambiental no Golfo Ártabro” e 

“Retos para a innovación no sector do mar”. 

 

 Total Ingresos: 38.158,12.-€ 

 Total Gastos: 25.158,37.-€ 

 Excedente ou resultado: 12.999,75.-€ 

Aplicación resultados: 

 Excedente do exercicio 2012:   12.999,75.-€ 

 Reservas estatutarias                  21.712,19.-€ 

 Total Fondos Propios:           34.711,94.-€ 
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Tesourería: 

A 31 de decembro de 2012 o saldo da Caixa da Asociación, ascende a 37,38.-€. 

A 31 de decembro de 2012 o saldo da conta bancaria, ascende a 14.769,67.-€ 

Total tesourería: 14.807,05.-€ 

 

Debedores e Acredores: 

Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro  a 31 de decembro 

de 2012 se detallan a continuación: 

 

a) Subvencións pendentes de cobro: 64.410,80.-€ 

b) Debedores comerciais e créditos as Asociacións: 16.035,35.-€ 

 

Total Dereitos de cobro Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2012: 80.446,15€ 

 

As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2012 se detallan a continuación: 

a) Saldo positivo da póliza de crédito BANESTO: -3.864,27.-€ (póliza pendente de peche). 

b) Débedas por préstamos privados: 21.313,54.-€ 

c) Débedas con provedores de servizos e outras débedas a 31/12/2012: 31.073.88.-€ 

d) Débedas coa administración: 12.018,11.-€ 

 

Total Débedas da Asociación Mariñas-Betanzos pendentes de pago a 31/12/2012: 60.541,26 .-€       
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                                         BALANCE ABREVIADO EXERCICIO 2012

ACTIVO Exercicio 2012 Exercicio 2011 PASIVO Exercicio 2012 Exercicio 2011

A) ACTIVO NON CORRENTE 9.288,94 10.016,93 A) PATRIMONIO NETO 44.000,88 33.229,12

III Inmobilizado material 9.288,94 10.016,93 A-1 Fondos propios 34.711,94 21.712,19
III.- Reservas estatutarias 21.712,19 16.953,27
IV.- Excedente do exercicio 12.999,75 4.758,92
A-2 Subv.don.legados e outros 9.288,94 11.516,93

B) ACTIVO CORRENTE 95.253,20 157.735,61 C) PASIVO CORRENTE 60.541,26 134.523,42

II.Débedas a C/P 17.449,27 112.707,57

   1.-Débedas con entidades de crédito -3.864,27 24.846,89

   3.-Outras Débedas a C/P 21.313,54 87.860,68
III.-Debedores comer.e outras ctas a cobrar 79.835,04 144.151,69 V. Acredores comerc.y outr.ctas pagar 43.091,99 21.815,85
  1.-Clientes por vendas e prestación servizos 15.424,24 3.588,00    2.-Outros acredores 43.091,99 21.815,85
  3.-Debedores varios
  6.-Outros créditos coas administracións públicas 64.410,80 140.563,69
V.-Inversións financeiras a corto prazo 611,11 11.157,00
   2.-Créditos a empresas 611,11 5.500,00
   4.-Conta corrente con socios e administradores 5.657,00
VII.- Efectivo e outros activos líquidos 14.807,05 2.426,92
   1.- Caixa 37,38
   2.-Banco 14.769,67

TOTAL ACTIVO 104.542,14 167.752,54 TOTAL PATRIMONIO NETO, PASIVO 104.542,14 167.752,54

III Inmobilizado material:Gravadora, servidor, ordenador, fotocopiadora, radiador, mesa III.- Reservas estatutarias: Resultados de exercicios anteriores

     e cadeiras. IV.- Excedente do exercicio: Resultado do exercicio 2012

1.-Clientes por vendas e prestación servizos: EMALCSA, alumnos obradoiro, Golfo Ártabro.    1.-Débedas con entidades de crédito: Saldo positivo da póliza de crédito Banesto.

6.-Outros créditos coas administracións públicas:Agader; Ministerio Medio Rural e Mariño    3.-Outras Débedas a C/P: Débedas coa Asociación Terra das Mariñas

    Consellería de Traballo e Benestar.    2.-Outros acredores (limpeza, electricidade, fotocopias, servizos Rural Emprega…)

2.-Créditos á Asociación no proxecto de Cooperación: ADERLAN
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS Exercicio 2012 Exercicio 2011
A) Excedente do exercicio.
1. Ingresos da actividade propia
Ingresos da entidade pola actividade propia. 211.080,95 184.270,29

d).-Subvencións,doazóns e legados imputados ao 
excedente do exercicio. 211.080,95 184.270,29

2.-Ventas e outros ingresos da actividade mercantil. 38.041,00 6.430,50

8.-Gastos de persoal -138.053,88 -96.558,97
a.-Soldos, Salarios e asimilados -104.381,89 -72.919,32
b.-Cargas sociais -33.671,99 -23.639,65
9.-Outros gastos da actividade -94.580,42 -86.290,34
10.-Amortización inmobilizado -1.664,53 -1.595,47
11.-Subvencións, donacións e legados de capital 
traspasadas ao excedente do exercicio 1.664,53
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE 16.487,65 6.256,01

14. Ingresos financeiros 111,12 244,99
15.-Gastos financeiros -349,08 -552,35

A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS. -237,96 -307,36
A.3)EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS 16.249,69 5.948,65
19.-Imposto sobre beneficios -3.249,94 -1.189,73
A.4)Variación de patrimonio neto recoñecido no 
excedente do exercicio. 12.999,75 4.758,92

d).-Subvencións,doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio (ingresos por subvencións: Fundación Tripartita, Iniciativa Xove, Voluntariado, Cooperación, 
      Rural Emprega, Agroemprega; Obra Social Caixa Galicia; Agader e doazóns.
2.-Ventas e outros ingresos da actividade mercantil (ingresos actividade economica): xornadas, seminarios, obradoiro
a.-Soldos, Salarios e asimilados (Salarios e fins de contrato).
b.-Cargas sociais (Seguridade Social cota patronal)
9.-Outros gastos da actividade: limpeza, fotocopias, alugueres, reparación publicidade, correos, transporte, combustible, teléfono, servizos laborais…
10.-Amortización inmobilizado: imputación do activo fixo a resultados en función da súa vida util.
11.-Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao excedente do exercicio. Imputación da subvencion do activo fixo a resultados.
14. Ingresos financeiros: intereses da conta corrente.
15.-Gastos financeiros: intereses da póliza de crédito.
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ANEXO I: LISTADO DE ENTIDADES ASOCIADAS  A “MARIÑAS – BETANZOS” 
ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

CONCELLO DE ABEGONDO ABEGONDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE ARANGA ARANGA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE BERGONDO BERGONDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE BETANZOS BETANZOS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE CARRAL CARRAL ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE CESURAS CESURAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE COIRÓS COIROS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE CURTIS CURTIS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE IRIXOA IRIXOA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE MIÑO MIÑO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE OZA DOS RIOS OZA DOS RÍOS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE PADERNE PADERNE ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE SADA SADA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

CONCELLO DE SOBRADO SOBRADO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

ASOCIACION MARINEDA DE JÓVENES EMPRESARIOS A CORUÑA ASOCIACIONS  EMPRESARIOS 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES COMARCALES DE EMPRESARIAS, 
PROFESIONALES Y EMPRENDEDORAS DE A CORUÑA (FEDACEPE) 

 
A CORUÑA 

 
ASOCIACIONS  EMPRESARIOS 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE SABÓN - ARTEIXO ARTEIXO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BERGONDO BERGONDO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS/AS DE CAMBRE CAMBRE ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO DE COIRÓS COIRÓS ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACION EMPRESARIOS DE CULLEREDO CULLEREDO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CULLEREDO CULLEREDO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARARIOS DE BETANZOS (ACEBE) BETANZOS ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MIÑO MIÑO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE AS MARIÑAS CULLEREDO ASOCIACIÓNS EMPRESARIOS 
 
VAL DE ARANGA ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA 

 
ARANGA 

ASOCIACIONSDEPORTIVAS, RECREATIVAS, VECIÑAIS, 
CULTURAIS E ANPAS (D.R.V.C.A.) 

CLUB HAN´S HORANG-I BETANZOS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION CULTURAL CULTURA ABERTA DE CARRAL CARRAL ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN PEDRO DE BORRIFÁNS" CESURAS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CUTIÁN CESURAS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN MARTÍN DE SÉSAMO" CULLEREDO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION  RECREATIVA E CULTURAL "O CRUCEIRO DE CELAS" CULLEREDO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA SAN COSME CULLEREDO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN TIRSO DE AMBROA IRIXOA ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A IRMANDADE DE BEMANTES" MIÑO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CIS OZA DOS RÍOS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

SOCIEDAD CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA "A ROSEIRA" PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION DE VECIÑOS PARROQUIAL SANTA MARÍA DE SOUTO PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN PANTALEON DAS VIÑAS PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION DE VECIÑOS "SAN ESTEBO DE QUINTAS" PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION O RABO DO GALO PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 
ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

CLUB DE REMO MARIÑEIRO FONTAN - SADA SADA ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE XESTOSO-CAMBÁS ARANGA ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 
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CONSELLO DE ANCIÁNS DE XESTOSO-CAMBÁS MONFERO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION DE VECIÑOS "ANDURIÑA DE CALLOBRE" MIÑO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ANTÓN DE DEXO OLEIROS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION DE VECIÑOS ALBEIRO DE VELOUZAS PADERNE ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN PEDRO DE CAMBÁS" ARANGA ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN ESTEBAN DE MORÁS" ARTEIXO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACION RIO LAMBRE DE VECIÑOS PONTE DO PORCO - MIÑO MIÑO ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN CULTURAL A FULIADA BETANZOS ASOCIACIONS D.R.V.C.A. 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ABEGONDO 
 

ABEGONDO 

 
ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACION ELAS BERGONDO ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS "PEDRAS BRANCAS" BERGONDO ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS LIAFAIL BETANZOS ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS ANTONIA DANS CAMBRE ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CESURAS CESURAS ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

MEIGAS, ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE MULLERES SADA ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 
ASOCIACIÓN COORDENADORA NACIONAL GALEGA DA MARCHA MUNDIAL DAS 
MULLERES VIGO ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE MULLERES DO CAMPO DE CAMBÁS ARANGA ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE REDEIRAS DE LORBÉ OLEIROS ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE ABEGONDO ABEGONDO ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLOS CAMIÑOS DE ARTEIXO ARTEIXO ASOCIACIONS  MEDIOAMBIENTAIS 
ASOCIACIÓN GALEGA FORMACIÓN ENTORNO MULLER SOLIDARIDADE 
(AGAFAMES) BETANZOS ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

CLUBE ATLETISMO AS MARIÑAS BETANZOS ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

CLUB CICLISTA DE CAMBRE FRISONOBLE CAMBRE ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

CLUB AGRUPACIÓN DEPORTIVA E TEMPO LIBRE "A PEDROSA" CULLEREDO ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACIÓN BAIXOI MIÑO ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL PADERNE 
 

ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL XORNAGA SANTIAGO ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACION CULTURAL E DE MEDIO AMBIENTE ALBOIO BETANZOS ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN SADA ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALICIA (ADEGA) A CORUÑA ASOCIACIONS MEDIOAMBIENTAIS 

ASOCIACION XUVENTUDE E NATUREZA ABEGONDO ASOCIACIONS XUVENÍS 

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA, CULTURAL, DEPORTIVA E XUVENIL "LAR DE UNTA" BETANZOS ASOCIACIONS XUVENÍS 

ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES (APEM) A CORUÑA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACIÓN ASPRONAGA A CORUÑA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LÍMITE A CORUÑA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA DE A CORUÑA 
(COGAMI-CORUÑA) A CORUÑA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACION ECOS DO SUR (ONG) A CORUÑA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

FUNDACIÓN INDALI CAMBRE C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

LIMCO, S. COOP. GALLEGA INTERES SOCIAL CAMBRE C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE 
GALICIA (PREDIF-GALICIA) CAMBRE 

 
C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACIÓN MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES Y 
EMIGRANTES CULLEREDO 

 
C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACIÓN DE PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSVÁLIDOS DE GALICIA (ASPAYM 
GALICIA) BERGONDO 

 
C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL (ASPACE) SADA C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

FUNDACIÓN G-PRODIS SANTIAGO C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 
  ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN AS PERSOAS EN RISCO DE 
EXCLUSIÓN POR RAZÓNS FÍSICAS, SOCIAIS, ECONÓMICAS OU CULTURAIS." 
INCLUSION" SADA 

 
C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TEA DA PROVINCIA DA CORUÑA A CORUÑA  
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(ASPANAES) C. INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

ASOCIACIÓN DE ARTESÁNS AS MARIÑAS BERGONDO MESA DE ARTESANIA 

COFRADIA DE PESCADORES DE SADA SADA PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 
 
COFRADÍA DE PESCADORES DE MERA OLEIROS PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 

CONFRARÍA DE PESCADORES DE MIÑO MIÑO PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 
ASOCIACION PARA A RECUPERACIÓN, DEFENSA, PRODUCCIÓN E PROMOCIÓN DA 
GALIÑA PIÑEIRA A CORUÑA SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

ASOCIACIÓN DE QUEIXEIRAS DE ABEGONDO E COMARCA ABEGONDO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, S. COOP. GALEGA ARTEIXO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

LUPULO TECNOLOGÍA DE GALICIA, S. COOP. GALEGA (LUTEGA) BERGONDO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

ASOCIACIÓN DE COSECHEROS DEL VINO DE BETANZOS BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 
ASOCIACION SECTORIAL DE VITICULTORES E ADEGUEIROS DE BETANZOS E 
COMARCA BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

SINDICATO LABREGO GALEGO BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

ASOCIACION PANADEIROS DE CARRAL CARRAL SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

HORTA DO ATLÁNTICO, S. COOP. GALEGA CULLEREDO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

"RIO LAMBRE" SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA IRIXOA SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

ASOCIACIÓN AGROALIMENTARIA DO EUME AS PONTES SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

ASOCIACIÓN  DE HOSTALEIROS DE ARTEIXO ARTEIXO SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 

ASOCIACIÓN HOSTALERIA DE CULLEREDO CULLEREDO SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 

CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MIÑO MIÑO SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 

ASOCIACIÓN DO TURISMO SOSTIBLE DE A CORUÑA PADERNE SECTOR DE TURISMO DE HOSTALERIA 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS FORESTAIS DE GALICIA (SERFOGA) AMES SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

C.M.V.M.C DE CASTELO CULLEREDO SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

C.M.V.M.C. EL RAÑO IRIXOA SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SILVICULTORES DE GALICIA (SILVANUS) SANTIAGO SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 1ª TRANSFORMACIÓN DE LA 
MADERA DE LA CORUÑA SANTIAGO SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

COMUNIDADE VECIÑAL MONTE DE SAN ANTÓN IRIXOA SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE A CORUÑA 
(COETICOR) A CORUÑA SECTOR INSTITUCIONAL 

FUNDACIÓN PARA O AVANCE CIENTÍFICO DA VETERINARIA EN GALICIA A CORUÑA SECTOR INSTITUCIONAL 

ASOCIACIÓN TERRA DAS MARIÑAS ABEGONDO SECTOR INSTITUCIONAL 

FUNDACIÓN COMARCAL DE BETANZOS BETANZOS SECTOR INSTITUCIONAL 
CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACION AMBIENTAL GALICIA 
(CEIDA) OLEIROS SECTOR INSTITUCIONAL 

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL SANTIAGO SECTOR INSTITUCIONAL 

COLEGIO DE GEOGRAFOS - DELEGACIÓN GALLEGA SANTIAGO SECTOR INSTITUCIONAL 

 

55



ANEXO II: RELACIÓN REUNIÓNS CELEBRADAS XUNTA DIRECTIVA ANO 2012 

DATA LUGAR ORDE DO DÍA 
 
 
 
 
 
 
 
09/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
Escola Infantil “A Lagoa”  
(Mera – Oleiros) 

1. Lectura e aprobación se procede, acta sesión anterior. 
2. Seguimento do Programa LEADER 
3. Informe subvención para a posta en práctica en Galicia de Programas 

experimentais en materia de emprego (2011-2012) “Agroemprega” 
4. Avances na Candidatura da Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas 

e Terras do Mandeo” 
5. Proposta solicitude de Programa “Emplea-Verde” 
6. Proposta e aprobación se procede de adhesión de novos socios e 

adhesión á mesa sectorial correspondente. 
7.   Rogos e Preguntas 

 
 
13/02/2012 

 
 
Local Social de Santa Marta de 
Babío (Bergondo) 

1. Lectura e aprobación, da acta da sesión anterior. 
2. Seguimento do Programa LEADER. 
3. Informe Programa “Agroemprega” relativo a decembro 2011 – 

xaneiro 2012. 
4. Informe avances Candidatura da Reserva da Biosfera 
5. Informe inscrición do GDR Mariñas – Betanzos no rexistro de 

entidades xuvenís e no de entidades culturais de Galicia. 
6. Seguimento Proxectos de Cooperación. 
7. Rogos e Preguntas 

 
 
 
 
 
 
12/03/2012 

 
 
 
 
 
 
Local Social de Santa Marta de 
Babío (Bergondo) 

 
1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior. 
2. Seguimento do Programa “Agroemprega” 
3. Informe proxectos presentados a diferentes entidades. 
4. Presentación actividades e contas do ano 2011 
5. Proposta orzamento para o ano 2012. Fixación data Asemblea Xeral 

2011. 
6. Proposta expediente 431-B Difusión de actividades. 
7. Informe avances Candidatura da Reserva da Biosfera: Mocións 

aprobadas nos Concellos. 
8. Informe inscrición do GDR Mariñas – Betanzos no rexistro de 

entidades de acción voluntaria de Galicia. 
9. Convocatoria axudas “Info-Xove”. 
10. Seguimento do Programa LEADER. 
11. Rogos e Preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
09/04/2012 

 
 
 
 
 
 
Local Social de Santa Marta de 
Babío (Bergondo) 

1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior. 
2. Seguimento do Programa LEADER 
3. Candidatura Reserva da Biosfera: Órgano de xestión 
4. Programa de voluntariado Mariñas – Betanzos e Programa Info Xove 
5. Congreso Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia 
6. Proposta de accións dentro da medida 431-B Programa LEADER. 
7. Seguimento Programa “Agroemprega”. 
8. Proposta e aprobación se procede de adhesión de novos socios e 

adhesión á mesa sectorial correspondente: Concello de Sobrado. 
9. Proposta presentación proxecto “Incubadora rural de ideas 

empresariais (IRIDE)” dentro das axudas e subvencións para o 
fomento de emprego a través do Programas de Cooperación. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

10. Rogos e Preguntas. 
 
 
 
 
14/05/2012 

 
 
 
Centro Sociocultural de A Senra 
(Bergondo) 

1. Aprobación se procede, da acta da sesión anterior. 
2. Seguimento do Programa LEADER 
3. Seguimento Candidatura Reserva da Biosfera. 
4. Programa de Voluntariado Mariñas - Betanzos 
5. Seguimento Programa “Agroemprega” 
6. Seguimento Programa de Cooperación “Novos Horizontes” 
7. Seguimento Programa de Cooperación “Territorios Rurais 

comprometidos na loita contra o cambio climático”. 
8. Outras actividades da Asociación “Mariñas – Betanzos”. 
9. Rogos e preguntas. 
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DATA 
 
 
 
11/06/2012 

 
 
10/07/2012 

 
 
10/09/2012 

 
 
 
12/11/2012 

 

 

 

 
 
Local Soc
Babío (Be

 
 
Pazo de M

 
Local Soc
Babío (Be

 
 
 
Instalació

LUGAR 

cial de Santa M
ergondo) 

Mariñán (Berg

cial de Santa M
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SE ESTÁS INTERESADO/A EN QUE A 
TÚA ASOCIACIÓN PARTICIPE NO 
DESENVOLVEMENTO RURAL, 
INSCRÍBETE COMO SOCIO EN 
“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.org 

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


	PORTADA_V1
	0. INDICE
	06052013 MEMORIA SEN PORTADAS E INDICE
	0.1. PRESENTACIÓN
	1.ASOCIACIÓN MARIÑAS - BETANZOS
	2.4. AXUDAS concedidas e solicitadas 
	2.6.ASISTENCIA A FEIRAS DA COMARCA
	2.7. Xornadas 
	2.8. outras ACTIVIDADES da Asociación
	3. PROGRAMA LEADER
	3.3. PROXECTOS EXECUTADOS LEADER
	4.PROXECTOS DE COOPERACIÓN
	5.RESERVA DA BIOSFERA
	6.1. PROGRAMA AGRO-EMPREGA 
	6.2. PROGRAMA RURAL EMPREGA 1
	7. OBRADOIRO AGRICULTURA ECOLÓXICA
	memoria ECONÓMICA
	balance
	PÉRDIDAS Y GANANCIAS
	Anexo I Listado entidades asociadas
	Anexo II Relación reunións celebradas Xunta Directiva 2012

	CONTRAPORTADA

