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Antonio Togores y Corbián

Á súa iniciativa e cooperación se debe o establecimiento de 

La Cocina Económica de Ferrol, inaugurada o 

20 de setembro de 1891.
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O Noso Saúdo

A Xunta Directiva da Cocina Económica de la ciudad de Ferrol, 
agradece aos socios, benefactores, empresas, fundacións e admi-
nistracións públicas o seu constante apoio nestes anos tan dif í-

ciles para todos, axudando aos máis desfavorecidos da nosa sociedade. 
Tamén queremos agradecer especialmente aos medios de comunicación 
locais a súa permanente atención e dedicación á nosa causa, permitindo 
chegar a nosa voz a toda a nosa Comarca.

Este exemplar apoio non pode senón constituír un estímulo para 
quen formamos parte desta Xunta, na perseveranza e mellora do noso 
labor, que esperamos poida estar á altura das súas expectativas.

A Xunta Directiva
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Exposición ano 2010

O ano 2010, do mesmo xeito que os exercicios anteriores, veu marcado 
pola crise económica que padecemos e, para a Cocina Económica, polo conse-
cuente aumento progresivo e constante de usuarios. Aos incrementos de pasados 
anos, sumouse no 2010 un aumento dun 16,5%, chegando a servirse un total de 
61.376 racións, superando no mes de novembro as 185 persoas por día.

2008 XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC

FERROL 2894 2895 3385 3255 2788 2623 2469 2428 2127 2372 2640 2986

NARÓN 191 180 186 180 180 180 186 192 180 186 180 288

TOTAL 3085 3075 3571 3435 2968 2803 2655 2620 2307 2558 2820 3274

Total anual: 35.171. Media diaria: 96,358

2009 XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC

FERROL * 3576 3239 3836 4089 4411 4480 4231 4002 4069 4052 3685 4402

NARÓN 378 342 432 534 408 570 445 403 390 264 150 292

TOTAL 3954 3581 4268 4623 4819 5050 4676 4405 4459 4316 3835 4694

Total anual: 52.680. Media diaria: 144,328.

2010 XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC

FERROL * 4321 4222 4814 4422 4734 4507 4873 4950 4838 5154 5226 5377

NARÓN 302 270 304 338 334 301 490 420 228 301 330 320

TOTAL 4623 4492 5118 4760 5068 4808 5363 5370 5066 5455 5556 5697

Total anual: 61.376. Media diaria: 168,153.

Este aumento no número de persoas que requiriron da nosa axuda, 
puido ser atendido en todo momento coa constante mellora e ampliación dos 
equipos de cociña, así como dunha maior presenza do persoal. Ante esta nece-
sidade, que se confirma no seu constante aumento e de moi longa duración, a 
Xunta Directiva decide ao longo deste exercicio, a incorporación de voluntarios e 
a ampliación progresiva dos horarios a xornada completa das traballadoras que 
aínda non a tiñan. É de esperar que o aumento nos salarios se compensará co 
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aforro das máis caras horas extraordinarias e complementos de produtividade 
que ao longo do pasado ano aumentaron notablemente.

Para asegurar a sustentabilidade deste maior esforzo, a Xunta Directiva 
incide, tanto na optimización de recursos, como na consecución de maiores fon-
tes de ingresos, incidindo na diversificación dos mesmos. Deste xeito, conséguese 
aumentar os ingresos por cotas nun 19,74% respecto ao ano 2009, auméntanse 
os donativos nun 4,21% e as subvencións de administracións públicas que se 
incrementan nun 150%, facendo posible, entre outras cousas, a adquisición dun 
forno industrial con capacidade para 250 racións. O resultado conf írmase no 
superávit que mostra o balance anual.

No capítulo financeiro, son de destacar a actualización da contabili-
dade ao Plan Xeral Contable, o mantemento de contas a prazo garantidas e a 
declaración do Imposto de Sociedades.

No marco dos convenios subscritos pola nosa entidade, o Concello de 
Ferrol abona a cantidade total correspondente ao ano 2010 e a factura do ano 
2009, quedando pendente unha factura de decembro de 2008, así como a re-
cadación do concerto, que no mes de maio, tivo no Teatro Jofre a beneficio da 
CEF. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña asina un convenio 
de carácter extraordinario, dotado con até 50.000 euros, para equipamentos e 
mantemento, que permitenos afrontar a substitución das custosas ventás do 
noso edificio. O seu importe abónase no 2011. Tamén, o pasado mes de outubro, 
asínase o convenio coa Obra Social La Caixa para o aluguer por catro anos 
dunha furgoneta en réxime de renting, que supón o 75% do custo total. A isto 
engádese un donativo da oficina de Ferrol que completa o custo do aluguer, 
pasando a dispor dun vehículo de transporte propio coa consecuente mellora 
na recollida de víveres.

Tal e como se decidiu na Asemblea Xeral Extraordinaria do ano pasa-
do, a Xunta Directiva procedeu a solicitar a Declaración de Utilidade Pública á 
Xunta de Galicia, recibindo a sua concesión por Orde de 18 de febreiro de 2011 
(DOG 58 do 23 de marzo), obtendo con iso os nosos benefactores unha maior 
desgravación fiscal, así como un maior prestixio para a Cocina Económica. 
Asemade,  iníciase o Plan de Xestión de Calidade que se desenvolve a partir de 
setembro e que se completará a finais deste ano, podendo obter a certificación 
ISO 9001, este programa desenvólvese co apoio da Fundación Caixa Galicia.

O ano 2010 conclúe cunha exitosa campaña do Nadal, que a pesar 
da desafortunada situación pola que pasa a nosa comarca, sáldase cun maior 
número de donativos, tanto en diñeiro como, sobre todo, en especie.
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ingrEsos ano 2010  

Subvención Deputación da Coruña. 14.680,00 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Direccion Xeral de Formacion e Colocación.

3.000,00 €

Subvencion Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

11.300,00 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

2.250,00 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

8.944,06 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Parlamento de Galicia

4.275,00 €

Subvención Concello Narón 1.840,00 €

Subvención Concello de Neda 600,00 €

Donativos 115.324,49 €

Donativo fundación Familia Naveyras Goday 7.000,00 €

Donativo Obra Social la Caixa 3.000,00 €

Donativo F. Benéfica Ramon-Pla Marques de 
Amboage

500,00 €

Cuotas socios 95.103,98 €

Concello Naron (comidas) 6.480,00 €

Convenio Concello Ferrol (comidas) 76.272,00 €

Convenio Fundación la Caixa 9.600,00 €

Outros ingresos financieiros 3.536,53 €

Ingresos excepcionais 271,55 €

Total ingresos ano 2010 363.977,61 €

BaLancE ano 2010  

ToTaL ingrEsos ano 2010 363.977,61 €

ToTaL gasTos ano 2010 313.762,88 €

pEnDEnTE DE aMorTiZar xa 
DEsEMBoLsaDo

34.576,92 €

sUpEraViT 2010 15.637,81 €
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gasTos ano 2010  

Alimentación 81.524,36 €

Material de cociña 336,16 €

Gastos renting 452,05 €

Material de limpeza 4.718,65 €

Mantenemento 9.622,78 €

Gastos ascensor 1.295,54 €

Novas instalacións 42.375,41 €

Servizos profesionais, asesoría 5.737,92 €

Servizos de profesionais ensino 810,00 €

Transporte 3.011,70 €

Primas de seguros 359,65 €

Comisións bancarias 68,79 €

Publicidade e propaganda 535,50 €

Gas 117,80 €

Augua 990,96 €

Material de oficina 1.335,66 €

Gastos xerais 11.343,05 €

Gastos de correos 1.318,97 €

Material de consumo 64,60 €

Gastos de teléfono 1.571,25 €

Axustes saldo caixa 17,52 €

Imposto sobre beneficios 844,85 €

Soldos e salarios 99.350,10 €

Retenciones irpf hacienda 4.614,07 €

Seguridade social a cargo da empresa 39.141,36 €

Amortización inmovilizado material 2.204,18 €

Total gastos ano 2010 313.762,88 €
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coMiDas ExTraorDinarias

festividade de ano novo.

festividade de reis.

festividade de san Xiao.

Martes de carnaval.

festa do sagrado corazón de Xesús. (Patrón da cocina económica).

festa de san ramón, en memoria do Marqués de amboage.

festividade de noiteboa.

festividade de nadal.

festividade de fin de ano.

Nota: 
As comidas correspondentes aos días indicados se fixeron a base dos 
platos típicos para as festas sinaladas.




