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Actividade da entidade: 

Constitución e fins  
 
A Asociación Mariñas-Betanzos constitúese 
coa finalidade de ser o núcleo de integración 
e representación dos diferentes axentes 
territoriais, institucionais, sociais e 
económicos, tanto públicos como privados, 
interesados en promover o desenvolvemento 
do territorio de actuación, para acadar os 
seguintes fins: 

 
a) Vertebrar os diferentes sectores 

socioeconómicos e constituír un foro de 
debate continuo sobre os problemas da 
zona, prestando especial atención aos 
mozos, ás mulleres, persoas con 
discapacidade e colectivos de difícil 
inserción sociolaboral, así como a  
protección do ambiente e á creación de 
emprego. 

b) Sensibilizar as administracións locais, 
autonómica e estatal, así como as 
institucións comunitarias europeas, 
canalizando as demandas da poboación 
do territorio, co obxecto de optimizar o 
aproveitamento dos recursos endóxenos 
da zona de cara ao seu desenvolvemento 
harmónico e integral.. 

c) Ser centro receptor e distribuidor de 
toda a información relativa ao 
desenvolvemento socioeconómico do 
medio rural, tanto a nivel nacional coma 
internacional, centrándose esta labor 
principalmente no coñecemento dos 
recursos e promoción de proxectos e 
iniciativas de interese para lograr un 
desenvolvemento harmónico, 
equilibrado, endóxeno, sostible e 
integral. 

d) Posibilitar entre os asociados e outros 
interesados o intercambio de 
experiencias e metodoloxías de 
animación e desenvolvemento 
socioeconómico. 

e) Potenciar, revalorizar e preservar os 
recursos naturais, culturais, históricos e 
artísticos da zona. 

f) Concienciar á poboación da necesidade 
de protexer o ambiente e o contorno 
rural, e tomar parte activa niso, 
mediante actividades orixinais e 
innovadoras. 
 

g) Formular e transmitir á poboación a 
estratexia adecuada para lograr o 
desenvolvemento da zona, así como 
promover a súa aplicación. 

h) Articular unha dinámica de 
participación que facilite o 
desenvolvemento tanto social como 
económico. 

i) Prestación de sevizos de aconsellameno 
ou de xestión ás persoas dedicadas á 
agricultura, gandería e á explotación 
forestal. 

j) Fomentar a innovación no medio rural, 
especialmente no sector agrícola. 

k) Promover a loita contra o cambio 
climático. 

l) Potenciar o desenvolvemento sostible 
das zonas costeiras. 

m) Fomentar a Responsabilidade Social 
entre as empresas do territorio. 

n) Promover a Responsabilidade Social 
entre as empresas do territorio 

o) Fomentar o emprego e o 
emprendemento no medio rural, 
especialmente en persoas xóvenes ou 
con especiais dificultades de acceso ao 
mundo laboral. 

p) Recuperación de variedades e especies 
agrarias locais e a súa comercialización 
en circuítos curtos. 

q) Promover a produción agraria en 
ecolóxico, demostrando a súa 
viabilidade. 

r) Promover o cooperativismo. 
s) Colaborar e apoiar entidades de carácter 

social, preferentemente ás que traballan 
con disminucións físicas, psíquicas ou 
sensoriais, realizando accións de 
información e orientación profesional a 
este colectivos, e traballandos 
directamente con colectivos de difícil 
inserción laboral. 

Esta Asociación constitúese no ano  2008 e 
comeza a súa actividade cando se contrata ó 
equipo de xestión do Programa  Leader, en 
abril do ano 2009. 
A súa actividade principal non lucrativa 
consiste na xestión do Programa Europeo 
Leader Galicia 2007-2013, financiado con 
fondos FEADER, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente e da Xunta 
de Galicia. 
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Réxime Legal 

A Asociación Mariñas-Betanzos non está declarada de Utilidade Pública. Réxese pola 
normativa vixente en materia de Asociacións, concretamente a Lei Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación; entidade parcialmente exenta non 
acollida á Lei 49/02, do 23 de decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e 
dos incentivos fiscais ao mecenado; tamén regúlase polos seus propios estatutos e a 
normativa existente que sexa de aplicación. Aplícase o Plan de Contabilidade de 
pequenas e medianas entidades sen fines lucrativos (resolución 26 de marzo de 2013). 
 

 Actividades complementarias á actividade principal 

 Programas dirixidos a entidades para actividade xeral de promoción económica. 

Na realización deste programa e na anualidade 2015, a Deputación Provincial de A 
Coruña concedeu unha axuda para fomentar a participación cidadá na actividade 
investigadora co obxectivo de animar e facilitar a participación da poboación da Reserva 
da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” no proceso de recollida de datos do 
estado da biodiversidade e a introdución de especies invasoras.  
Axuda concedida e xustificada: 3.393,39.-€  
Os investimentos executados ascenderon a 6.408,13.-€ e consistiron na elaboración 
dunha Guía sobre biodiversidade na Reserva da Biosfera MCeTM, organización dun 
obradoiro sobre biodiversidade e traballo de campo de recollida de datos sobre as 
especies de interese da Reserva.  
 
 
Financiamento das actuacións: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A axuda de Deputación está xustificada en pendente de cobro a 31 de decembro de 2015. 

Deputación: 3.393,39.-€ 
Programa Leader -expediente 431B-: 2.064,55.-€ 
Programa Leader -expediente 431A-:  69,32.-€ 
Fundación FECYT: 680.-€ 
Fondos propios: 200,87.-€ 

 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/biodiversidade/materiais/ 

 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/biodiversidade/materiais/
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Programa de Actividades no marco da Rede Eusumo. 

Seminario sobre “Emprendemento cooperativo, diferenciación e acceso a mercados no 
sector agroalimentario” financiado coa axuda concedida da Consellería de Traballo e 
Benestar no ano 2015.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada do Programa “REDE EUSUMO” na 
anualidade 2015:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Alimentario da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Axuda 
Fundación Biodiversidade.  

Rematouse nesta anualidade o Plan Alimentario baseado na conservación da 
biodiversidade, o consumo responsable e o emprego verde”.  
O 1 de agosto de 2014 a Fundación Biodiversidad do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente concedeu unha axuda para a realización deste proxecto. 
Axuda concedida: 19.530.-€.  
Tense xustificado a súa totalidade e atópase pendente de cobro a 31 de decembro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investimentos do proxecto anualidade 2015:       3.451,75.-€. 
Subvención (80%):                                             2.761,40.-€  
Cofinanciación (15%):                                           690,35.-€ 

 

Rede Eusumo 

Axuda devengada na anualidade 2015:    19.176,24.-€.  
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Programa “Biosfera Emprega”.  

Programa integrado para persoas desempregadas, que ten como obxectivo dar formación 
teórico/práctica a desempregados baixo a visión da agricultura ecolóxica como principal 
elemento diferenciador. Na realización deste programa, a Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia concedeu unha axuda que ascende a 100.463.-€ a executar 
en dúas anualidades (2014-2015).  
Investimentos proxecto: 118.191,76.-€   Cofinanciamento: 17.728,76.-€ 
 
 
Total subvención devengada e xustificada  
 na anualidade 2015:   
 

 
Entidades colaboradoras: IGAPE; Fundación Juana de Vega 

Participantes: 75 (38 homes e 37 mulleres) 
Inicio: 20/10/2014  Remate: 31/08/2015 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto de voluntariado “Identificación de problemas ambientais na Reserva de  
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”  

A Dirección xeral de xuventude e voluntariado da 
Consellería de Traballo e Benestar concedeu unha axuda 
para a execución deste proxecto.  
Tense xustificado e cobrado na anualidade 2015: 
 1.384,29.-€.   Axuda 100% 

 
Cos obxectivos de dar difusión á recente declaración da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo”, ademais de involucrar á poboación local no proxecto facéndoos partícipes da 

mellora do seu patrimonio ambiental e biodiversidade, xorde este proxecto de identificar os 

problemas ambientais do territorio, actuando sobre catro vectores de conectividade e da maior 

importancia a nivel ambiental. 

Ámbito de traballo: As Zonas litorais; As rutas de sendeirismo 

da Reserva de Biosfera; As zonas con algunha figura de 

protección na Reserva (espazos de especial conservación (Rede 

Natura 2000), e posibles Espacios Naturais de Interese Local 

(ENILs)).; Os Camiños de Santiago, ao seu paso polo territorio 

(ramal desde A Coruña e ramal desde Ferrol). 

 
Investimentos do proxecto:   44.622,68.-€. 
Subvención (85%):                  37.929,28.-€  
Cofinanciación (15%):               6.693.40.-€ 
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Proxecto Iniciativa Xove “Actividades ambientais para a xuventude na Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.”  

A Consellería de Traballo e Benestar concedeu unha axuda 
para este proxecto.  
Axuda concedida 4.000.-€.  
Tense xustificado e cobrado a súa totalidade na anualidade 
2015.  

Proxecto Biodiversidade na Reserva de Biosfera MCeTM: Identificación e seguimento de 
especies.  

A “Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología” 
(FECYT) concedeu unha axuda para a execución deste 
proxecto.  
Tense efectuado o proxecto e xustificado, atópandose 
pendente de cobro a 31 de decembro de 2015: 4.990,08.-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/biodiversidade/materiais/ 

Programa Bioemprende 

Programa integrado para persoas desempregadas. Na realización deste programa, a 
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu unha axuda que 
ascende a 112.812.-€ a executar en dúas anualidades (2015-2016). 
Investimentos proxecto: 132.720.-€ Cofinanciamento: 16.590.-€ 
 
Total subvención devengada e xustificada 
 na anualidade 2015:   
 
 

 
En  novembro de 2015 comezou a súa andadura o 
quinto Programa de Emprego, dirixido a 75 
persoas desempregadas dos 17 municipios que 
compoñen a Reserva da Biosferas MCeTM e que 
rematará a mediados do ano 2016, entre eles 
desempregados de longa duración, menores de 30 
anos, inmigrantes, persoas con discapacidade e 
mulleres.  

 
 

Investimentos do proxecto:  26.693,21.-€. 
 Subvención (85%):           22.689,23.-€  
Cofinanciación (15%):        4.003,98.-€ 

 

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/biodiversidade/materiais/
https://biosferamarinasbetanzos.files.wordpress.com/2015/12/lamina.jpg
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“Novo servizo: viveiro de industrias agroalimentarias”.  

Para a realización deste proxecto, a Axencia Galega de Desenvolemento Rural (AGADER) 
e dentro do Programa Leader 2007-2013 ten concedido unha axuda do 82,47% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 32.947,55.-€. 
 

 

 

 

 

O obxecto deste proxecto, foi a execución e posta en marcha dunhas instalacións (acondicionamento da 

nave) para favorecer a incorporación de emprendedores á produción agroindustrial. 

 

Estas instalacións serán obxecto de cesión de cara ao seu 
funcionamento como “viveiro de empresas” para que 
durante un máximo de cinco anos as persoas 
emprendedoras poidan iniciar a súa actividade 
agroindustrial. A finalidade perseguida é apoiar novas 
iniciativas en aqueles casos en que a necesidade de 
realizar elevados investimentos supoña unha serie 
dificultade para a súa posta en marcha. 

 

“Novo servizo: viveiros de emprendemento hortícola” 

Para a realización deste proxecto,  a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(AGADER) e dentro do Programa Leader 2007-2013 ten concedido unha axuda do 80,13% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 32.577,90.-€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvención de capital: 31.001,26.-€.  
Subvención gastos persoal: 1.946,29.-€. 
Fondos Propios:6.589,69.-€ 
 

Subvención de capital: 27.605,07.-€.  
Subvención gastos persoal: 4.972,83.-€. 
Fondos Propios:6.485,28.-€ 

 

O obxecto deste proxecto foi a execución e 
posta en marcha de instalacións 
(acondicionamento agronómico da parcela de 
1,93 hectáreas, instalación de invernadoiro de 
850 metros cadrados , acometida eléctrica, 
captación de auga, sistemas de rego e mellora 
de accesibiidade da parcela) para favorecer a 
incorporación de persoas emprendedoras á 
produción hortícola ecolóxica e á recuperación 
de variedades tradicionais. 
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Posta en valor do patrimonio ambiental do territorio Mariñas-Betanzos 

Para a realización deste proxecto, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(AGADER) e dentro do Programa Leader 2007-2013 concedeu unha axuda do 95,30% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 52.298,14.-€.  
Fondos Propios: 2.579,24.-€ 
 

Este proxecto tiña dúas liñas de traballo: Promoción de espazos naturais de interese 
local (ENIL) como estratexia de protección e xestión das áreas naturais de 
importante valor ambiental; Sensibilización, control e eliminación de especies 
invasoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Actividades para o fomento da agroecoloxía”.   

Para a realización deste proxecto, A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(AGADER) e dentro do Programa Leader 2007-2013 concedeu unha axuda do 56,35% 

Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 
2015: 10.899,21.-€. 
Fundación Biodiversidade: 8.442,78.-€ 
 

“Creación da imaxe corporativa da Reserva da Biosfera MCeTM ”.  

 
Para a realización deste proxecto, A Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural (AGADER) e dentro do Programa Leader 2007-2013 concedeu unha 
axuda do 100% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 2.950.-€. 

 Organización de xornadas temáticas: Biodiversidade na Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Para a realización deste proxecto, Agader e dentro do Programa Leader concedeu unha 
axuda do 100% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 564,17.-€. 
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Xornadas técnicas Mariñas-Betanzos III”: “O medievo, a camiñería e o legado dos 
Andrade. 

Para a realización deste proxecto, Agader e dentro do Programa Leader concedeu unha 
axuda do 100%. 
 

 

 

Alfredo Erias, propietario do Mesón-Museo Xente no 
Camiño, deu a coñecer aos asistentes o seu “saber” sobre 
o Medievo. Os usuarios dos Centros de A Coruña e  de 
Betanzos de AFACO participaron nesta xornada 
temática. Contouse coa colaboración da Asociación 
Vedoreira. Celebrouse esta xornada no marco da Reserva 
de Biosfera, con gran participación, e nun ambiente 
próximo, distendido, moi ameno e case familiar. 

 

 “Obradoiro sobre biodiversidade no territorio da Asociación Mariñas-Betanzos dentro da 
Reserva da Biosfera MCeTM ”. 

Para a realización deste proxecto, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(AGADER) e dentro do Programa Leader concedeu unha axuda do 100% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 210.-€. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Deseño e edición dunha guía sobre a Biodiversidade na Reserva da Biosfera MCeTM  ”  

Para a realización deste proxecto, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(AGADER) e dentro do Programa Leader 2007-2013 concedeu unha axuda do 
23,02% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 599,08.-€. 

 “Deseño e edición dunha aplicación (APP) para móbiles sobre diversidade” 

Para a realización deste proxecto, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e 
dentro do Programa Leader 2007-2013 concedeu unha axuda do 39,99% 
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 3.592,01.-€. 
 

 

 

 

 

Subvención devengada no ano 2014:      385,64.-€ 
Subvención devengada no ano 2015:   6.970,20.-€, 
Total subvención xustificada e cobrada no ano 2015: 7.355,84.-€. 

 

App da Reserva de Biosfera 
http://marinas.appeiros.com/menu/login.php.  

A creación da aplicación para móbiles está dispoñible para a súa descarga a través dos portais correspondentes (App Store e 

Android Market). Esta aplicación facilita a participación da cidadanía no proxecto de investigación, e ten un carácter 

permanente no tempo, máis aló da duración do proxecto que aquí se propón. 

http://marinas.appeiros.com/menu/login.php
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Actividades económicas da Asociación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación na mesa redonda sobre Reservas de Biosfera e 
Desenvolvemento Sostible. 

Actividades do proxecto "Xestión Integrada da Zona Costeira na 
Ría de Betanzos como ferramenta de desenvolvemento do 
Concello de Sada. 

Definición de temáticas de interese sobre Grupos Operativos, 
proxectos de investigación relevantes e boas prácticas para o 
incremento de materia orgánica nos solos agrarios. 

Actividades para a valorización de residuos no Polígono de 
Bergondo. 

Organización do taller participativo "Catálogo das Paisaxes 
Golfo Ártabro". 

Organización e coordinación do Obradoiro de horticultura e 
floricultura 2015 do Concello de Abegondo 

Degustación de produtos locais na terceira xornada de 
abastecemetno rural: xestión de pequenos abastecementos e 
medidas de proteción de captacións de auga para consumo 
humano. Programa Life Rural Supplies. 

Impartición curso "Plantación e produción de horticultura 
ecolóxica nos hortos urbanos do xardín botánico - Ría do Burgo, 
para persoas con risco exclusión". 
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Bases de Presentación das Contas Anuais 

O Exercicio Anual remata o 31 de decembro de 2015 

Imaxe Fiel  

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

Principios Contables: 

A información das contas anuais cumpren os seguintes requisitos: relevancia, fiabilidade, 
integridade, comparabilidade e claridade. 
As contas anuais formuláronse de acordo cos principios contables que sinalan as normas 
do Plan Xeral Contable do ano 2007 de PEMES, e cando non contradiga o Plan anterior 
se aplica o Plan Xeral de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos aprobado 
mediante Real Decreto 776/1998, do 14 de maio e polo Plan de Contabilidade de 
pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos aprobado o 26 de marzo de 2013. 
Preténdese en cada momento seguir os principios contables obrigatorios e que se 
detallan a continuación: 
 

a. Principio de empresa en funcionamento: Se considera, salvo proba en 
contrario, que a xestión da empresa continuará nun futuro previsible, polo que a 
aplicación dos principios e criterios contables non teñen o propósito de 
determinar o valor do patrimonio neto a efectos da súa transmisión global o 
parcial, nin o importe resultante en caso de liquidación. 

 
b. Principio do devengo: Os efectos das actividades realizadas se rexistran cando 

ocorran, imputándose ao exercicio do ano 2015 os gastos e ingresos que afecten 
ao mesmo, con independencia da data de pago ou cobro. O principio do devengo 
utilízase para todas as facturas do exercicio 2015. 

 
c. Principio de uniformidade: Se adopta un criterio dentro das alternativas, que 

en su caso, se permitan e se manteñen no tempo. 
 

d. Principio de prudencia: Unicamente se contabilizan os beneficios realizados na 
data de peche do exercicio. Por prudencia, a subvención do Programa Leader 
2007-2013 para os gastos de funcionamento do ano 2015, se contabilizan unha vez 
efectuados os gastos e cando Agader notifica a súa aprobación.   
 

As axudas dos proxectos executados e xustificados  na anualidade 2015 se contabilizan 
polo importe real devengado non tendo en conta o importe inicialmente concedido.  

 
e. Principio de non compensación: Non se compensan as partidas de activo e de 

pasivo o as de gastos e ingresos, e se valoran separadamente os elementos 
integrantes das contas anuais.  
 

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

Compáranse as contas anuais do exercicio 2014 e 2015 da Asociación G.D.R. Mariñas-
Betanzos, tendo en conta a estrutura do Balance e da Conta de Resultados do Plan Xeral 
de Contabilidade publicado el 20 de novembro de 2007 e o Plan Xeral de Contabilidade 
das entidades sen fins lucrativos aprobado mediante Real Decreto 776/1998 e o Plan de 
Contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos aprobado o 26 de 
marzo de 2013. 

Agrupación de partidas: 

As contas anuais non teñen ningunha partida obxecto de agrupación no balance, na 
conta de perdas e ganancias, no estado de cambios no patrimonio neto e no estado de 
fluxos de efectivo. 

Elementos recollidos en varias partidas 

Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en dous ou máis partidas do 
Balance. 
 

Cambios en criterios contables 

Non se realizaron no exercicio, axustes nas contas anuais do exercicio 2015 por cambios 
de criterios contables. 
 

Excedente do exercicio 

 

 

 

A actividade fundamental é unha actividade sen ánimo de lucro.  

Ingresos actividade propia 

 Participación na mesa redonda sobre “Reservas da Biosfera e desenvolvemento 
sostible”. 123,97.-€ 

 Actividades do proxecto “Xestión integrada da zona costeira na ría de Betanzos como 
ferramenta de desenvolvemento do Concello de Sada”. 21.180.-€ 

 Definición de temáticas de interese sobre Grupos Operativos, proxectos de 
investigación relevantes e boas prácticas para o incremento de materia orgánica nos 
solos agrarios. 10.645.-€ 

 Actividades para a valorización de residuos no Polígono de Bergondo: 1.635,56.-€ 
 Organización do taller participativo “Catálogo das paisaxes Golfo Ártabro: 825,29.-€ 
 Organización e coordinación do Obradoiro de horticultura e floricultura 2015 do 

Concello de Abegondo: 1.500.-€. 
 Terceira xornada de abastecemento rural: xestión de pequenos abastecementos e 

medidas de protección de captacións de auga para consumo humano. Programa Life 
Rural Supplies: 558.-€ 

 Impartición curso “Plantación e produción de horticultura ecolóxica nos hortos 
urbanos do xardín botánico- Ría do Burgo, para persoas con risco de exclusión 
social”: 2.000.-€ 

Total Ingresos actividade propia: 38.467,82.-€ 

Resultado do exercicio 2015:      11.958,05.-€ 
Reservas estatutarias                   68.523,95.-€ 
Total Fondos Propios:                80.482,00.-€ 
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Outros ingresos 

 Ingresos contas banca: 22,19.-€ 
 Premio Axencia Turismo de Galicia: 15.000.-€ 

 

Total Ingresos: 53.490.-€ 
 

Gastos Ligados aos Ingresos: 

 Gastos dos Programas Biosfera-Emprega; Bioemprende; Promoción económica 
Deputación; Rede Eusumo; FECYT; expedientes Leader financiados con fondos 
propios (material experimental, custo persoal, dietas poñentes e alumnos...). 

 Gastos dos poñentes (poñencias e dietas) e gastos asociados as Xornadas 
financiados con fondos propios. 

 Viaxes financiados con fondos propios 
 Comisións bancarias e outros de menor contía financiados con fondos propios. 
 Imposto sobre sociedades. 

 

Total Gastos: 41.531,96.-€ 
           

Excedente do exercicio 2015: 11.958,04.-€ 
 

Os estatutos da Asociación impiden a redistribución dos beneficios entre os asociados. 
Base de reparto                                           
 

 Reservas estatutarias do exercicio 2014:       42.467,20.-€ 
 Reservas estatutarias do exercicio 2015:       26.056,75.-€ 
 Resultado positivo do exercicio 2015:           11.958,05.-€ 

 A 31 de decembro de 2015, as reservas existentes ascende a 80.482-€  
(4.758,92.-€- ano 2009; 12.089,56.-€- ano 2010; 4.863.71.-€ ano 2011; 12.999,75.-€ ano 2012; 
9.771,29.-€ ano 2013; -2.016,03.-€ ano 2014; ano 2015: 38.014,80.-€) 

Total Fondos Propios: 80.482.-€ 
Fondos líquidos para investimentos e proxectos: 80.482 – 5597,04 = 74.884,96€ 

Normas de rexistro e valoración 

Inmobilizado intanxible 
Non existe 
Inmobilizado material 
Utilízanse as normas de rexistro e valoración 
admitidas no P.X.C.do ano 2007. 
Os bens comprendidos no inmobilizado 
material están valorados ao prezo de 
adquisición, neto de su correspondente 
amortización acumulada e das perdas por 
deterioro efectuadas, incluíndo todos os 
gastos adicionais directamente relacionadas 
ata a posta en marcha do activo. 
Os gastos de conservación e mantemento 
lévanse directamente a resultados do 
exercicio no que ocorre. 

Inmobilizado adquirido no exercicio 2015: 
buzón, mobles nave Iñas, obra civil nave 
Iñas, invernadoiros en Iñas; equipamento de 
Terra das Mariñas (destrutora, proxector, 
mobles, instalacións local). 
Nesta anualidade entra en vigor as novas 
táboas de amortización tendo en conta a Ley 
27/2014 do imposto sobre sociedades. 
O activo fixo adquirido antes do ano 2014 
mantense coa amortización efectuada dado 
que cumpre coa nova Ley 27/2014 do 
Imposto sobre sociedades. 
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A Asociación amortiza o inmobilizado material seguindo o método lineal, distribuíndo o 
custo dos  activos entre os anos da vida útil estimada seguindo o seguinte detalle: 
  

Inmobilizado material Anos de vida útil estimada 

 Obra civil,  50 anos  

Servidor 8 anos 

Equipos para procesos de información 8 anos/ 5 anos 

Mobiliario 5 anos/ 8 anos/ 10 anos/25 anos 

O inmobilizado material valórase polo custo de adquisición. 
Os gastos de conservación e mantemento do inmobilizado cárganse na conta de 
resultados no exercicio no que se devengan. 
Non existe arrendamento financeiro. 
O movemento das diferentes contas de inmobilizado material e das amortizacións 
acumuladas se detallan a continuación: 

CONTA E CONCEPTO CUSTO DE 
ADQUISICI

ÓN 

VIDA UTIL  Amorti
z.2009 

Amortiz.201
0 

Amortiz.201
1 

Amortiz.12 Amortiz.13 Amortiz.14       AMORTIZACIÓN 

Amortiz.1
5 

    ACUMULADA A 
31/12/2015 

2160000                     

Fotocopia-impresora-2009 3.500,00 8 1,2 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 2.626,20 

2170000                     

Ordenador Técnica-2009 729 8 0,26 91,12 91,12 91,12 91,12 91,12 91,12 546,98 

2170001                     

Servidor-2009 8.479,84 8 2,9 1.059,98 1.059,98 1.059,98 1.059,98 1.059,98 1.059,98 6.362,78 

2130005                     

Grabadora-2011 89 8     3,48 11,13 11,13 11,13 11,13 48,00 

2160001                     

Radiador-2011 235 8     2,09 29,38 29,38 29,38 29,38 119,61 

2160002                     

Mesa-2011 172,52 8     1,3 21,57 21,57 21,57 21,57 87,58 

2160003-                     

Cadeira-2012 936,54 8       13,85 93,65 93,65 93,65 294,80 

2160004                     

Armario-2013 105,27 8         11,03 13,16 13,16 37,35 

2160005                     

Cafeteira, xarra e termo-2013 70,16 5         0,04 14,03 14,03 28,10 

2170002                     

Ordenador-2013 494,83 8         18,67 61,85 61,85 142,37 

2170003  
Ordenador-2014 

468,99 5           83,78 93,8 177,58 

2170004 
 Ordenador-2014 

950 5           30,08 190 220,08 

                                        2160006 
 Cámara de fotos-2014 

554 10           49,17 55,4 104,57 

                                         2160011 
 Buzón aluminio-2015 

66,4 10             0,55 0,55 

                                       211001/2 
 Nave Iñas aluguer 15 

36828,91 5             1982,62 1.982,62 

2160012 
 Mobles Terra Mariñas 15 

2184,03 20             68,3 68,30 

2110000 
 Instalacións T. Mariñas 15 

1679,39 50             20,99 20,99 

2160014  
Destrutora T. Mariñas 

273,92 10             17,12 17,12 

2160014 proxector T. Mariñas 15 380,7 10             23,79 23,79 

2160009  
Instalación invernadoiros en 
Iñas. Aluguer 15 

34450,36 5             1320,6 1.320,60 

2160007  
Mobiliario nave Iñas-2015 

828,56 10             22,3 22,30 

TOTAL 93.477,42   4,36 1.588,60 1.595,47 1.664,53 1.774,07 1.996,40 5.628,84 14.252,27 
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Arrendamentos financeiros non existen. 

Activos financeiros e pasivos financeiros 

Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo P.X.C.do ano 2007. 

Pasivos financeiros: 

 Con data 20 de febreiro de 2015 a Asociación Mariñas-Betanzos contrata unha póliza 
de crédito coa entidade bancaria La Caixa que ascende a 60.000.-€. para facer fronte 
aos pagos dos gastos de funcionamento do Programa Leader Galicia e proxectos 
propios. Saldo positivo a 31 de decembro de 2015: 26.477,33.-€ 

 A Asociación G.A.L.Terra das Mariñas liquídase e dona os seus bens a Asociación 
Mariñas-Betanzos polo que non existen débedas coa entidade.  

 Con data 10 de abril de 2015 formalizouse un préstamo coa entidade Triodos Bank 
por importe de 30.000.-€. para afrontar os custos de financiación do Programa 
Integrado de Emprego. 

 O 1 de setembro de 2015 formalizouse un préstamo coa entidade La Caixa por 
importe de 120.711,56.-€. para afrontar os custos das axuda Leader dos expedientes 
287 e 278.  

o Antes do remate do ano 2015 cancelouse parte da débeda, polo que con data 
31 de decembro de 2015 a Asociación conta cun préstamo de 50.602,44.-€ na 
entidade Caixa Bank. 

 Débedas con acredores de servizos e administracións públicas: 9.611,01.-€  
 

Activos financeiros: 

 A 31 de decembro de 2015 a Asociación Mariñas-Betanzos conta con efectivo e activos 

líquidos equivalentes e créditos por operacións comerciais e da actividade propia 

 

Impostos sobre beneficios: 

O gasto polo Imposto sobre Sociedades ascende a 3.986,01.-€. 

Subvencións, doazóns e legados: 

Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo novo P.X.C. do ano 2007 de 
PEMES. En todo aquilo que non contradiga o novo Plan, utilízase o Plan Xeral Contable 
das Asociación Sen Ánimo de Lucro. (R.D. 776/1998 del 30 de abril).  
Tamén considerase o Plan de Contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins 
lucrativos  aprobado o 09 de abril de 2013. 
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Programa LEADER. Medida 431A 

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 da Asociación, adquisición de capacidades e promoción territorial). 
Nesta anualidade os G.D.Rs poden promover proxecto nas medidas 411,412 e 413. 
 
Os gastos de funcionamento do exercicio 2015 que foron imputados con cargo aos fondos 
do Programa Leader do ano 2015, ascende a 128.652,31.-€. 
 
O activo fixo adquirido no exercicio 2014 financiado con cargo aos fondos do Programa 
Leader do ano 2015 ascende a 66,40.-€ 
 
A totalidade dos gastos de funcionamento e activo fixo do exercicio 2015 que se 
financiaron co programa Leader  Galicia 2007 -2013 ascenden a 128.718,71.-€.  
 

Programa LEADER. Medida 431-B 

Para financiar “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, a Asociación 
desenvolve sete expedientes: 
 

1. Expediente: B-284. Proxecto “Actividades para o fomento da agroecoloxía”.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 10.899,21.-€. 

 
2. Expediente: B-299. Proxecto “Creación da imaxe corporativa da Reserva da 

Biosfera MCeTM ”.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 2.950.-€. 

 
3. Expediente: B-327. Proxecto “Organización de xornadas temáticas”.  

Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 564,17.-€. 
 

4. Expediente: B-295. Proxecto “Xornadas técnicas Mariñas-Betanzos III”.  
Total subvención xustificada e cobrada no ano 2015: 7.355,84.-€. (imputable ano 
2014:385,64€) 

 
5. Expediente: B-324.Proxecto “Obradoiro sobre biodiversidade no territorio 

da Asociación Mariñas-Betanzos dentro da Reserva da Biosfera MCeTM ”.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 210.-€. 

 
6. Expediente: B-325. Proxecto “Deseño e edición dunha guía sobre a 

Biodiversidade na Reserva da Biosfera MCeTM  ”.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 599,08.-€. 

 
7. Expediente: B-326. Proxecto “Deseño e edición dunha aplicación (APP) 

para móbiles sobre diversidade”.  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada no ano 2015: 3.592,01.-€. 
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Outras axudas da Consellería de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia. 

 Programa “BIOEMPRENDE (anos 2014-2015)”.  
Total subvención devengada e xustificada do Programa “BIOEMPRENDE” na 
anualidade 2015:  22.689,23.-€   

 
 Programa “Biosfera Emprega (anos 2015-2016)”.  

Total subvención devengada e xustificada do Programa “Biosfera Emprega” na 
anualidade 2015:  37.929,28.-€  

 
 Programa de Actividades no marco da Rede Eusumo. 

Total subvención devengada, xustificada e cobrada do Programa “REDE 
EUSUMO” na anualidade 2015:  2.761,40.-€  

 
 Programa de voluntariado “Identificación de problemas ambientais na 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada da Dirección Xeral de 
Voluntariado no ano 2015:  1.384,29.-€. 

 
 Programa Iniciativa Xove “Actividades ambientais para a xuventude na 

MCeTM.”  
Total subvención devengada, xustificada e cobrada da Consellería de Traballo e 
Benestar: 4.000.-€. 

Outras Axudas 

 Deputación da Coruña:  
Total subvención devengada e xustificada: 3.393,39.-€.  
Atópase pendente de cobro a 31 de decembro de 2015. 

 
 Fundación Biodiversidad.  

Total subvención devengada e xustificada na anualidade 2015: 19.176,24.-€.  
Atópase pendente de cobro a 31 de decembro de 2015. 

 
 Fundación FECYT  

Total subvención devengada e xustificada na anualidade 2015:    4.990,08.-€.  
Atópase pendente de cobro a 31 de decembro de 2015. 
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O estado das axudas devengadas a 31 de decembro de 2015 detállase a continuación: 
 

PROXECTO ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

IMPORTE AXUDA 

Gtos de funcionamento (medida 431 A). 
Programa Leader 2007-2013. 

FEADER  MARM AGADER 128.652,31 

Gtos de funcionamento (medida 431 A). 
Activo fixo. Programa Leader 2007-2013. 

FEADER  MARM AGADER 4.875,68 

Adquisición de capacidades e promoción 
territorial (medida 431B). Programa 
Leader 2007-2013  

FEADER  MARM AGADER 25.784,67 

Proxectos do Programa Leader 2007-2013 
(exp 302, 287, 278) 

FEADER  MARM AGADER 59.217,26 

Proxecto “BIOEMPRENDE" Consellería de Traballo e 
Benestar. Xunta Galicia 

22.689,23 

Proxecto “BIOSFERA EMPREGA" Consellería de Traballo e 
Benestar. Xunta Galicia 

37.929,28 

Proxecto "Rede Eusumo" Consellería de Traballo e 
Benestar. Xunta Galicia 

2.761,40 

Proxecto “FECYT" Ministerio de economía  4.990,08 

Proxecto “INICIATIVA XOVE"  Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia 

4.000,00 

Proxecto “VOLUNTARIADO"  Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia 

1.384,29 

Cursos Fundación Tripartita Fundación Tripartita 780,00 

Axuda promoción económica 2015.  Deputación 3.393,39 

Fundación Biodiversidad  Ministerio Agricultura, 
Alimentación e Medio 
Ambiente 

19.176,24 

Axuda GDRs de Galicia. Fondos Propios 300,00 

TOTAL   315.933,83 
 

Ademais a Asociación ten recibido un premio da Axencia de Turismo de Galiza pola súa 
contribución ao desenvolvemento do Camiño de Santiago por importe de 15.000.-€ 

Contas Bancarias 

A asociación conta coas seguintes contas bancarias que se detallan a continuación:  

1. Conta corrente ABANCA: o saldo a 31 de decembro de 2015 ascende a 18.453,61.-€. 
2. Conta corrente BANCO TRIODOS BANK: o saldo a 31 de decembro de 2015 ascende a 

24.504,29.-€. 
3. Póliza de crédito da entidade Caixa Bank por valor de 60.000.-€. A 31 de decembro 

de 2015 conta con saldo positivo: 26.477,33.-€ o que supón ter efectivo na conta por 
este importe e dispoñible a totalidade da póliza de crédito. 

4. Conta de préstamo BANCO TRIODOS BANK: Saldo cero. 
5. Saldo positivo da póliza de crédito de Caixa Bank: 26.477,33.-€  
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Fondos Propios:  

A 31 de decembro de 2015, a Asociación conta cun excedente positivo que ascende a 
11.915,37.€  

 Reservas estatutarias a 31/12/2015:  68.523,95.-€ 

 Total Fondos Propios: 80.439,32.-€ 
 

Ingresos e Gastos: 

Os gastos recollidos nas contas do grupo 6 son os necesarios para o desenvolvemento da 
actividade e a elaboración dos proxectos levados a cabo polo propio grupo. 
Diferéncianse os gastos dos proxectos promovidos polo grupo, dos gastos de 
funcionamento. 
 Créanse contas específicas para cada proxecto en función do gasto realizado, para os 
gastos de funcionamento do grupo e  para a adquisición de capacidades. 
 

 
Gastos da anualidade 2015 

   

   
Importe 

 

622 
Reparación, adaptación e 
conservación 

 
3.562,34 

 

 

Contido: reparación equipamento, 
adaptación viveiro Iñas 

   

 
TOTAL CONTA 622: 3.562,34 

  

     

623 
Servizos de profesionais 
independientes 

 
18.923,65 

 

 

Contido: servizos poñentes, notaría e 
profesionais con retención (IRPF) 

   

 
Ponencias xornadas 1.120,00 

  

 
Servizos notario 937,65 

  

 

Servizos formativos Biosfera Emprega e 
Bioemprende 6.980,00 

  

 

Avaliación programa Leader, dirección 
obra nave Iñás e rexistro contas. 9.886,00 

  

 
TOTAL CONTA 623: 18.923,65 

  

     624 Servizos transporte 
 

487,49 
 

 

Contido: servizos de mensaxería (Seur, 
correos e outros 

   

 
TOTAL CONTA 624:  487,49 

  

     625 Primas de Seguros. 
 

2.779,65 
 

 

Contido: seguros persoas voluntarias, 
responsabilidad civil membros Xunta 
Directiva, alumnos e profesores do 
Programa Integrado de Emprego.  

   

 
TOTAL CONTA 625 : 2.779,65 
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626 Servizos bancarios e similares 
 

1.331,86 
 

 

Contido: servizos bancarios coas 
entidades bancarias, polas 
transferencias efectuadas, gastos de 
mantemento, administración, custos de 
formalización e apertura dos préstamos 
e pólizas de crédito e custos do aval. 

   

 
TOTAL CONTA 626  1.331,86 

  

     627 Publicidade e Divulgación 
 

26.455,69 
 

 

Contido: publicidade, guías divulgativas, 
memoria de actividades, trípticos 
xornadas, anuncios en prensa, carteis, 
vinilos, guías Reserva, logotipo Reserva, 
cuñas radio, desplegables… 

   

 
Memoria actividades 1.268,80 

  

 
Anuncios prensa e radio 1.355,52 

  

 
Vinilos, carteis, guías, trípticos, paneis… 8.767,20 

  

 

Logotipo manual identidade Reserva 
Biosfera 2.950,00 

  

 
Memoria Programa Leader 7.500,00 

  

 

Guías (Reserva, biodiversidade, 
produtores) 4.335,87 

  

 
Placas señalización e pegatinas 278,30 

  

     

 
Total Publicidade 26.455,69 

  

 
TOTAL CONTA 627  

 
6.995,62 

 

     628 Suministros. Teléfono 
 

1.684,22 
 

 

Contido: Consumo teléfono fixo e mobil 
da Asociación. 

   

 
Custo teléfono mobil:  950,47 

  

 
Custo teléfono fixo:     733,75 

  

 
TOTAL CONTA 628:  1.684,22 

  

     629 Outros servizos  
 

82.807,21 
 

 
Material oficina 1.285,38 

  

 
Servizos laborais 2.081,20 

  

 
Limpeza local 1.187,16 

  

 
Fotocopias e impresión 2.416,70 

  

 

Desprazamento, custo ponencia e 
manutención  poñentes 2.736,08 

  

 
Gastos de representación e  reunións 1.230,26 

  

 
Servizos formativos 7.731,72 

  

 
Dietas persoal 2.403,29 

  

 
Gastos viaxes varios 3.719,80 
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Servizos por traballos experimentais e 
material  52.172,55 

  

 
Servizos informáticos e accesorios 616,80 

  

 
Cuota socios REDER e GDRs 650,00 

  

 
Promoción produtos territorio 1.966,66 

  

 

Outros servizos (material limpeza e 
baño, taxas, augas e outros de menor 
cuantía) 2.609,61 

  

 
TOTAL CONTA 629:  82.807,21 

  

     630 Imposto sobre beneficios 
 

3.986,01 
 

 
Imposto de sociedades 3.986,01 

  

 
TOTAL CONTA 630:  3.986,01 

  

     640 Soldos e Salarios 
 

148.295,18 
 

 
Xerente Leader 35.200,20 

  

 
Técnico Manuel 11.903,52 

  

 
Técnico Diego 21.922,50 

  

 
Técnico  Miguel 22.477,40 

  

 
Técnica Conchita 22.888,80 

  

 
Técnica Susana 6.865,50 

  

 
Técnica Lucia 7.217,07 

  

 
Técnica Beatriz 6.302,93 

  

 
Auxiliar Isabel 13.517,26 

  

 
TOTAL CONTA 640:  148.295,18 

  

     641 Indemnizacións fins de contrato 
 

7.341,25 
 

 
Técnico Manuel 234,09 

  

 
Técnico Diego 506,76 

  

 
Técnico  Miguel 502,07 

  

 
Técnica Conchita (Leader) 3.372,90 

  

 
Técnica Susana 212,86 

  

 
Técnica Lucia 212,86 

  

 
Auxiliar Isabel (Leader) 2.299,71 

  

 
TOTAL CONTA 641:  7.341,25 

  

     642 Seguridad Social a cargo empresa 
 

48.786,91 
 

 

Contido: Seguridade Social empresa dos 
empregados. 

   

 
TOTAL CONTA 642:  48.786,91 

  

     662 Intereses de débedas 
 

2.728,10 
 

 

Contido: Intereses por préstamos e 
pólizas de crédito das entidades 
bancarias 

   

 
TOTAL CONTA 662:  2.728,10 
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     678 Gastos excepcionais 
 

2.667,29 
 

 

Contido: Gastos do exercicio anterior 
dos pagos a conta do imposto sobre 
sociedades.  

   

 
TOTAL CONTA 678:  2.667,29 

  

     

681 
Amortización del inmobilizado 
material 

 
5.628,84 

 

 

Contido: Amortización dos bens de 
inmobilizado 

   

 
TOTAL CONTA 681:  5.628,84 

  

     

     

 
Ingresos da anualidade 2015 

   

     705 Prestación de servizos 
 

38.467,82 
 

 

Contido: Servizos prestados pola 
asociación na realización de actividades 
económicas. 

   

 
TOTAL CONTA 705: 38.467,82 

  

     

740 
Subvención, donacións e legados 
traspasados a resultados 

 
310.758,15 

 

 

Contido: Subvencións públicas recibidas 
para gastos correntes e traspasada a 
resultados. 

   

 
TOTAL CONTA 740: 310.758,15 

  

     

745 
Subvencións oficiais de capital 
traspasados a resultados 

 
4.875,68 

 

 

Contido: Subvencións públicas recibidas 
para a adquisición do inmobilizado e 
traspasadas a resultados. 

   

 
TOTAL CONTA 745: 4.875,68 

  

     

747 
Outras subvencións, donacións e 
legados  

 
300,00 

 

 
Contido: axuda GDR,s Galicia 

   

 
TOTAL CONTA 747. 15.300,00 

  

     769 Outros ingresos financeiros 
 

22,19 
 

 

Contido: ingresos das contas correntes 
da Asociación. 

   

 
TOTAL CONTA 769. 22,19 
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778 Ingresos excepcionais 
 

15000 
 

 

Contido: premio Axencia Turismo de 
Galicia 

   

 
TOTAL CONTA 769. 15.000,00 

   

 

Contas asociadas a cada organismo financiador 
 

Tesourería 

A 31 de decembro de 2015 o saldo en Caixa da Asociación, ascende a 61,15.-€. 
A 31 de decembro de 2015 o saldo da conta bancaria A BANCA, ascende a 18.453,61.-€ 
A 31 de decembro de 2015 o saldo da conta bancaria de TRIODOS BANK, ascende a 
24.504,29.-€ 

Total tesourería: 43.019,05.-€ 
 

Debedores e Acredores: 

Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro  
a 31 de decembro de 2015 se detallan a continuación: 
 

Subvencións e doazóns pendentes de cobro:   175.246,52.-€ 
1. Deputación da Coruña: 3.393,39.-€ 
2. Fundación Biodiversidad: 11.718.-€. 
3. Consellería de Traballo e Benestar (Proxecto Bioemprende (2015-16)). Total: 

97.897,23.-€ 
4. Consellería de Traballo e Benestar (Proxecto Biosfera Emprega (2014-2015)): 

42.247,81.-€ 
5. Ministerio de Economía e Competitividade (FECYT): 4.990,08.-€ 
6. Axencia Turismo de Galicia: 15.000.-€ 
 

Compútase como dereito de cobro as débedas devengadas por subvencións concedidas e 
todavía non executadas (Proxecto Bioemprende e Premio da Axencia Turismo de 
Galicia). 

 

Debedores comerciais: 302,50.-€ 

 

Dereito de cobro indebido: servizo de limpeza cobrado e non devegando o gasto: 
302,50.-€ 
 
Total Dereitos de cobro Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2015: 175.549,02€ 
 

As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2015 se 
detallan a continuación: 
 

Débedas coas entidades bancarias a 31/12/2015: 54.125,11.-€ 
1. Triodos Bank: 30.000,00.-€ 
2. Caixa Bank:        24.125,11.-€ 
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Débedas con provedores de servizos e outras débedas a 31/12/2015: 95,12.-€ 

     

Débedas coa administración: 9.515,89.-€ 
1. Axencia Tributaria acredora por IRPF: 2.461,65.-€ 
2. Seguridade Social: 3.029,03.-€ 
3. Axencia Tributaria acredora por I.V.E:  633,96.-€ 
4. Axencia Tributaria Imposto sobre Sociedades: 3.391,25.-€ 

Débedas a C/P transformables en subvencións: 94.010.-€ 

Débedas devengadas por subvencións concedidas e aínda non executadas: 
(BIOEMPRENDE: 94.010.-€) 
 
Total débedas da Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2015: 157.746,12 .-€ 
  

Situación fiscal: 

 
 
 
 
A Asociación está ó corrente nas obrigas 
coa Seguridade Social e nas obrigas fiscais 
coa Axencia Tributaria e a Xunta de 
Galicia.  
 
Presentáronse en tempo e forma todos os 
tributos e os pagos á Seguridade Social, de 
obrigado cumprimento. 
 
Como suxeitos pasivos do Imposto sobre 
Sociedades a quen se lle aplica o réxime 
fiscal especial establecido no capitulo XV 
do título VIII da Lei 43/1995, as rendas 
obtidas no período impositivo que 
procedan da realización de actividades 
que constitúan  o seu obxecto social ou 
finalidade específica están exentas de 
gravame. Non o están as rendas derivadas 
do exercicio de explotacións económicas, 
as rendas derivadas do patrimonio, ou as 
rendas derivadas de transmisións distintas 
das sinaladas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ademais das partidas non deducibles 
establecidas pola normativa xeral do 
imposto sobre sociedades, non son 
deducibles os gastos imputables, directa 
ou indirectamente, á obtención de rendas 
que procedan da realización de 
actividades que constitúen o obxecto 
social ou finalidade específica. 
 

O gasto por imposto sobre sociedades 
ascende a 3.986,01.-€; retencións e pagos a 
conta efectuadas: 594,76.-€. A ingresar: 
3.391,25.-€ 
  
Con data 07 de maio de 2009 se recoñece á 
Asociación o dereito á exención da 
presentación das liquidacións do IVE, 
polas prestacións de servizos conforme o 
establecido no Art: 20-1 12º da lei 37/1992 
de 28 de Decembro do IVE e do 
regulamento aprobado polo Real Decreto 
1624/92 de 29 de decembro. 

 
A realización de actividades económicas 
obriga á  Asociación a darse de alta no 
epígrafe do Imposto de Actividades 
Económicas que lle corresponde e á 
presentación das declaracións do IVE 
trimestrais (IVE repercutido na anualidade 
2015: 7.343,24.-€; IVE soportado e 
deducible: 325,17.-€). IVE devengado: 
7.018,07.-€. A 31 de decembro de 2015 a 
Asociación debe á Axencia Tributaria o 
IVE do 4º trimestre que ascende a 
2.633,96.-€ e que se paga no mes de 
xaneiro. 
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As retencións do persoal a conta do IRPF, efectuáronse aos traballadores en tempo e forma e 
posteriormente ingresáronse na Axencia Tributaria. 
 
Tamén efectuáronse as retencións aos profesionais que prestaron servizos. 
 
A 31 de decembro queda pendente de pago IRPF do 4º trimestre a efectuar antes do 20 de xaneiro 
de 2016. Importe pendente de pago: 2.461,66.-€. 
 
Retencións efectuadas a conta das rendas do traballo: 1.595,92.-€ 
 
Retencións efectuadas a conta das rendas de actividades económicas:  865,75 -€ 
 

Total retencións efectuadas na anualidade e ingresadas na Axencia Tributaria: 22.764,56.-€. 
 

Equipo técnico 

Número medio de traballadores da Asociación no exercicio 2015: 6,99 empregados. 
A distribución por sexos é a seguinte: 5 mulleres (dúas contratadas toda a anualidade) e 4  homes 
(tres contratados toda a anualidade) . 
 

 Outra información 

A Asociación ten os seguintes compromisos por avais: 
Aval técnico coa entidade Caixa Bank, presentado ante a Fundación Biodiversidad por importe de 
7.812.-€ para recibir o anticipo pola mesma cantidade e a conta da execución posterior do 
proxecto. 
Ademais conta con dous depósitos constituídos como garante de obrigacións contraídas: 
 

 Depósito na conta do Concello de Sada: 1.059.-€ 

 Depósito na conta da Deputación da Coruña: 600.-€ 
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Anexo Perdas e ganancias 
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O material divulgativo constitúe unha acción difusa  e xeneralista, co 
obxectivo de dotar de presenza real á Reserva da Biosfera ante os cidadáns e 

os visitantes,  mediante publicacións que dan información sobre os 
obxectivos e accións a levar a cabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

Guía de Produtores Agroalimentarios da Reserva de Biosfera 

Ruta das Adegas Viño da Terra de Betanzos 

Rutas e Camiños pola Biosfera 

Rutas Ornitolóxicas das Mariñas 

Manual  sobre boas prácticas no manexo de especies exóticas invasoras 

Biodiversidade na Reserva de Biosfera: Identificación e seguimento de especies 

Especies exóticas invasoras. Reserva de Biosfera 

Programa Leader 2007-2013. GDR Asociación Mariñas Betanzos 

Rutas Ornitolóxicas das Mariñas 
http://rutasornitoloxicas.gal/web/gl/ 
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http://rutasornitoloxicas.gal/web/gl/
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Premios Camiño de Santiago 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pola súa situación estratéxica, Ferrol e A Coruña son puntos de partida 

das dúas alternativas do Camiño Inglés. No seu percorrido, atravesan o 

ámbito de actuación da Asociación Mariñas Betanzos. 

Gran parte deste territorio foi declarado pola UNESCO como Reserva 

de Biosfera (Programa Mab), e dende os últimos anos a Asociación 

Mariñas Betanzos, entidade que xestiona a Reserva, traballa por 

potenciar o Camiño Inglés dentro da oferta do territorio e pola súa 

mellora, buscando o reforzo e complementariedade destes dous 

elementos recoñecidos pola Unesco.  

 

REFORZAMENTO DOS SERVIZOS NO CAMIÑO 
INGLÉS  

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN 

ACTUACIÓNS DE MELLORA NO ÁMBITO DO 
CAMIÑO INGLÉS  

PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS PARA A 
MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS 

O día 8 de maio presentouse na Axencia de Turismo de Galicia unha Candidatura polo traballo da Asociación Mariñas 

Betanzos nos seguintes ámbitos:  Reforzamento dos servizos no Camiño Inglés. (Mesón Xente no Camiño en Presedo. 

Programa LEADER).  Actuacións de promoción e divulgación: (Mapas dos roteiros homologados; das Rutas das Adegas; 

das Sendas e Camiños da Reserva de Biosfera; do Estudio de conectividade da Vía Per Loca Marítima). o Difusión e 

divulgación da rutas a través da páxina web e de Wikiloc. o Apoio á marca de calidade “Refuxios do Mandeo” O 

Información sobre a Reserva de Biosfera nos albergues.  Actuacións de mellora no ámbito do Camiño Inglés: 

Eliminación de invasoras no Camiño Inglés ao seu paso polo Concello de Miño.  Prantación de árbores no Camiño Inglés o 

día da árbore (21 de marzo).  Participación en proxectos para a mellora do Camiño Inglés: Participación activa nas 

reunións promovidas pola Agrupación de Concellos do Camiño Inglés. Proxecto promovido pola Deputación de A Coruña 

(2014). Participación no proxecto Cantata II (Rutas Agroalimentarias), reforzando e conectando as propostas co Camiño 

Inglés. Integración do Camiño Inglés na estratexia de desenvolvemento da Reserva de Biosfera, potenciando as 

dúas figuras de proteción da Unesco.  

A Asociación Mariñas Betanzos recibiu o primeiro premio da terceira categoría  dos Premios Camiño de Santiago 2015, por 

importe de 15.000 euros. O día 16 de decembro na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, celebrouse o evento de 

entrega do premio.    
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Programa Bio-comedores escolares 

Co consumo de alimentos ecolóxicos locais 

nos comedores escolares, non só estamos 

decidindo sobre o que comen os nosos 

nenos, senón que, indirectamente, estamos 

decidindo sobre o modelo de produción, 

distribución e consumo destes produtos.  

 

 

As empresas que participaron nesta iniciativa 

foron:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Xestión integrada das zonas costeiras 

Programa de Voluntariado Ambiental: 
 

 
 
 
 

 
Eliminación de especies exóticas invasoras na área litoral da Ría de 
Betanzos.  Erradicación de cortaderia selloana (herba da pampa) na zona do 
Porto de Sada. 13 de xuño  

Empresa Municipio 

La Huerta de la Almuzara Abegondo 
O Lugar de Vilariño Oza Cesuras 
Finca Bouzón Curtis 
Revolta na Horta Carral 
A Horta de Ana Carral 
La Huerta de Antía Oza Cesuras 
Granxas de Lousada Irixoa 
Labrecos Oza Cesuras 
Orballo Paderne 
A Factoría Ecolóxica Oleiros 
Helados Gael Bergondo 

Iniciativas piloto e resultados: 

Durante o curso escolar 2014-2015, preto de 800 alumnos de centros da Reserva de 

Biosfera consumiron produtos ecolóxicos: 

CEIP de Curtis (16 de abril de 2015) – 70 comensais 

CEIP Vicente Otero Valcárcel – Carral ( 11 de xuño de 2015) – 350 comensais 

CEIP Wenceslao Fernández Flórez – Cambre (16 de xuño de 2015) – 350 comensais 

 Centro Escolar Paderne. 3 de xuño. 34 participantes 

 Centro Escolar Miño. 4 de xuño. 21 participantes 

 Centro Escolar Sada. 5 de xuño. 70 participantes 

 Centro Escolar Bergondo. 10 e 11 de xuño. 106 

participantes 



 

EM 
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