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RESUMO MEMORIA ECONÓMICA 2014
A actividade principal da Asociación Mariñas – Betanzos é a xestión da Reserva da Biosfera “Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo”, contando para elo cofinanciación 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.
►PROGRAM A LEADER. MEDIDA 431-A
A Asociación Mariñas-Betanzos dentro do Programa Leader Galicia 2007-2013, actúa 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 2014 executados e financiados co
programa Leader Galicia 2007-2013 ascenderon a 102.605,19.-€.

►PROGRAM A LEADER. MEDIDA 431-B
Dentro da “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, desenvolvéronse as accións:
1.

L14-43100-29-B254 “Xornadas técnicas e actividades no territorio de Mariñas Betanzos I”.
Os gastos da anualidade 2014 ascenderon a 17.432,31€.-€.
Xornadas dirixidas a mellorar as capacidades da poboación local e dos principais axentes que
traballan no territorio. Mariñas – Betanzos a través destas xornadas, encontros e actuacións
formativas, pretendía que os cidadáns coñezan os recursos do territorio e poñan en marcha
experiencias demostrativas de desenvolvemento sostible.

2.

L14-43100-29-B282 “Xornadas técnicas e actividades no territorio de Mariñas Betanzos II”.
Os gastos da anualidade 2014 financiados neste proxecto ascenderon a 9.980,95.-€.
A través destas xornadas, encontros e actuacións formativas, pretendíase que os cidadáns coñezan
os recursos do territorio e poñan en marcha experiencias demostrativas de desenvolvemento sostible

3.

L14-43100-29-B283 “Diágnose actual do sistema alimentario do territorio Mariñas - Betanzos”.
Os gastos da anualidade 2014 financiados neste expediente ascenderon a 11.000.-€
Contratación asistencia técnica para a elaboración da diagnose do sistema alimentario actual e
elaboración dun mapa de capacidades produtivas para os cultivos de interese.

4.

L14-43100-29-B294 “Xornadas sobre biomasa, rede natura e paisaxe agraria vitícola”.
Os gastos da anualidade 2014 financiados neste expediente ascenderon a 1.283,10.-€
Taller 1. Biomasa Forestal como recurso enerxético: Unha oportunidade para o emprendemento e a
mellora da paisaxe rural (Oleiros).
Taller 2. Viticultura, emprendemento e paisaxe na Reserva da Biosfera MCeTM (Betanzos).
Taller 3. A Paisaxe como traballo previo para a busca de aproveitamentos sostibles e xestión no
espazo natural protexido de Dexo, orientada á posta en valor da paisaxe e dos ecosistemas naturais
(Oleiros).

5.

L14-43100-29-B295 “Xornadas Técnicas Mariñas Betanzos III”.
Os gastos da anualidade 2014 financiados neste expediente ascenderon a 385,64.-€
Taller 2. Viticultura, emprendemento e paisaxe na Reserva da Biosfera MCeTM (Betanzos).
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No ano 2014 “Mariñas – Betanzos” ten realizado outras actividades complementarias á actividade
principal como son:
1.

Proxecto de cooperación “Calidad Agroalimentaria” recibindo financiación do Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. No ano 2014 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste
proxecto de cooperación por importe de 3.345,40.-€.
Traballar na identificación entre produtos locais e imaxe comarcal, reforzando o seu vínculo territorial.
Apoio as pemes agroalimentarias do territorio.

2.

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 2013 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste proxecto de cooperación
por importe de 8.928,83.Traballar coas empresas agroalimentarias ubicadas no medio rural, proporcionando solucións
innovadoras e implantando plans de innovación adaptados ás necesidades de cada empresa,
permitindo mellorar a súas competitividade e potenciando o seu desenvolvemento económico.

3.

Programa “RURAL-EMPRENDE”. Programa integrado emprego para persoas desempregadas. Na
realización deste programa, a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu unha
axuda que ascende a 43.680.-€ a executar en dúas anualidades (2013-2014). Investimentos
proxecto: 51.388,22.-€. Cofinanciamento: 7.708,22.-€.
► Investimentos do proxecto anualidade 2014:
► Subvención (85%):
► Cofinanciación (15%):

4.

25.367,66.-€.
21.562,51.-€
3.805,15.-€ (fondos propios)

Programa “BIOSFERA-EMPREGA”. 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.-€.
A Asociación Mariñas – Betanzos executou este proxecto obtendo os seguintes resultados:
► Gastos 2014:

51.033,04.-€.

► Subvención (85%):

43.378,08.-€

► Cofinanciación (15%):

5.

7.654,96.-€ (fondos propios)

Programa “REDE EUSUMO” 2014. “Xornadas de emprendemento cooperativo”. Axuda concedida
pola Consellería de Traballo e Benestar. Na anualidade 2014 devengouse unha subvención por
importe de 3.012,62.-€, sendo cofinanciado con fondos propios 761,63€.

6.

Deputación Provincial de A Coruña. Promoción Económica 2014. Desenvolvemento de tres
xornadas temáticas de paisaxe e biomasa forestal. Axuda devengada a cobrar na anualidade 2015
ascende a 2.993,90.-€.

7.

Fundación Biodiversidade. “Plan Alimentario Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo”. Axuda concedida pola Fundación Biodiversidad, entidade pertencente ao Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Axuda concedida de 19.530.-€. O gasto no ano 2014 foi
de 723,98€.
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8.

Actividades económicas da Asociación:
Asistencia técnica para a elaboración do informe “Situación de empresas do mar na actualidade e
perspectivas de futuro”.
Xestión Integrada da zona costeira na ría de Betanzos como ferramenta de desenvolvemento do
Concello de Sada. Concello de Sada.
Estudo “Necesidades de materia orgánica nos solos. Identificación liñas de acción”. Universidade
de Santiago.

RESUMO DO EXERCICIO:
9

Total Ingresos: 14.414,03.-€

9

Total Gastos: 16.430,06.-€

9

Excedente ou resultado: -2.016,03.-€

Aplicación resultados:
9

Excedente do exercicio 2014:

-2.016,03.-€

9

Reservas estatutarias

44.483,23.-€

9

Total Fondos Propios:

42.467,20.-€

Tesourería:
A 31 de decembro de 2014 o saldo de caixa da Asociación, ascende a 11,69.-€.
A 31 de decembro de 2014 o saldo da conta bancaria, ascende a 3.372,84.-€ (ABANCA 348,35€; Banco
Santander 1.954,72€; Triodos Bank 1.069,77).
Total tesourería: 3.384,53.-€
Debedores e Acredores:
Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro a 31 de decembro de
2014 se detallan a continuación:
a)

Subvencións pendentes de cobro: 151.659,58.-€

b)

Debedores comerciais e créditos á Asociación: 12.100.-€

Total Dereitos de cobro Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2014: 163.759,58€
As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2014 se detallan a continuación:
a)

Saldo da póliza de crédito LA CAIXA: -10.393,92.-€ (A 31/12/2014 a póliza de crédito conta cun

crédito disposto que ascende a 10.393,92.-€.)
b)

Débedas por préstamos privados: 21.313,54.-€

c)

Débedas con provedores de servizos e outras débedas a 31/12/2014: 4.143,87.-€

d)

Débedas coa administración: 11.719,58.-€

e)

Débedas a corto prazo transformables en subvencións: 79.619,02.-€

Total Débedas da Asociación Mariñas-Betanzos pendentes de pago a 31/12/2014: 127.179,93.-€


As contas anuais desagregadas atópanse na sede da Asociación, a disposición de todas as
entidades asociadas que queiran consultalas.
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BALANCE

PERDAS E GANANCIAS

