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Estas empresas colaboran desinteresadamente con esta institución



ResUmO

do labor realizado, durante o ano 2018, 
pola Xunta de Goberno da 
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Todos aqueles doantes/socios que desexen autorizar que os 
seus datos persoais figuren na memoria anual publicada pola 
institución, poderán cubrir o modelo de solicitude do consenti-
mento para a cesión de datos na oficina da entidade e dispoñi-
ble ao final desta memoria.

As contas correspondentes ao exercicio 2018 (Balance, Conta 
de Perdas e Ganancias, Memoria Económica; Memoria de 
Actividades; Liquidación do Orzamento do 2018 e Previsión 
de Ingresos e Gastos do 2019) estarán dispoñibles na páxina 
web (www.cocinaeconomicaferrol.com), así como en papel 
na oficina.

Se ata agora non recibiu o certificado para a Declaración da 
Renda, rogamos póñase en contacto coa nosa oficina para pro-
ceder a verificar os seus datos persoais.
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Noso máis emocionado recordo, para 
todos os socios benefactores, colaborado-
res e acollidos a esta Benéfica Institución, 

que finaron.



Antonio Togores y Corbián

A cuxa iniciativa e cooperación débese o establecemento 
da Cocina Económica de Ferrol, inaugurada o 

20 de setembro de 1891.
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O Noso Saúdo

Dende a Xunta Directiva queremos agradecer a todos 
os socios a súa solidariedade e compromiso co labor da 
Cocina Económica, así como a confianza coa xestión 
que desenvolve o noso equipo de goberno. 

Aproveitamos a ocasión para facerlles chegar un cordial 
saúdo e agradecemento a todos os nosos benefacto-
res. Agradecemento que facemos extensivo ás institu-
cións públicas polo seu apoio e cooperación co noso 
labor.

A Xunta Directiva
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1. Exposición ano 2018
Aínda que dende o ano 2013 viña producindo unha constante baixada de 
usuarios nos nosos servizos de comedor, no pasado ano 2018 rexistrouse 
unha importante subida, dende o mes de marzo ata o de novembro, deixando 
como resultado unha media de 118 usuarios nos xantares e 56 nas ceas, cun 
aumento entre xaneiro e decembro dun 31,93% e dun 41,93% respectivamen-
te. Non se detecta, con todo, ningún cambio destacado nos perfís dos novos 
usuarios.

Gráfico 1: Evolución media de usuarios en 2018

Xantares

Ceas
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Os investimentos centráronse, por unha banda na recuperación do enlucido 
orixinal do comedor, que por recomendación dos técnicos da Dirección Xeral de 
Patrimonio, tivo por obxecto a reposición estética orixinal do edificio moder-
nista, así como mellorar o illamento e hixiene. Tamén se acometeu unha actua-
lización das instalacións e equipos da zona de elaboración e lavado no patio 
interior, mellorando instalacións de fontanería, mobiliario e a adquisición dun 
novo lavalouzas. 

Aínda que non levarán a cabo as obras ata mediados do ano 2.020, cabe des-
tacar a importante concesión, por parte da Consellería de Asuntos Sociais, 
dunha subvención de máis de 93.000 euros para a recuperación da cuberta e 
elementos orixinais, así como para o pintado do edificio sede da CEF. 

Continuouse coa campaña iniciada hai dous anos para captación de novos 
socios, conseguindo ata o pasado 31 de decembro un total de 96 novos aso-
ciados, que aínda que non resolven o desafio que a longo prazo representa a 
perda de poboación da cidade, polo menos manteñen durante estes anos as 
cifras de benefactores da Cocina Económica.

449.317 €

343.083 €31/12/2017

31/12/2018Liquidez en bancos e caixa ano 2018 
Incremento Liquidez: 106.235 €
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Informe de área social, servizos de comedor e recollida, 
voluntariado e outros datos de interese.

Servizos de inscripción, valoración e de atención social a per-
soas usuarias:

“Para garantir a continuidade de cumprimiento 
de requisitos económicos e sociais”. 

Nota: detectáronse 2 casos de non procedencia en 
continuidade do servizo por ingresos económicos.

70 
Entrevistas 

seguemiento

554 persoas 
usuarias en 2018

273 novas demandas

O noso compromiso é garantir o coñecemento da realidade de persoas en 
risco ou situación de exclusión social dende o momento inicial, para poder 
valorar necesidades sociais e proceder á intervención social adecuada a cada 
situación, non dando resposta só a necesidades de alimentación. Esta circuns-
tancia tamén fixo que se puidesen detectar casos de superación de ingresos 
económicos coa conseguinte valoración negativa para adquirir a condición de 
persoas usuarias, pero tendo en conta en cada caso a necesidade de uso tem-
poral do comedor, debido á existencia doutros factores desfavorables e men-
tres se mobilizan outros recursos sociais.

Tratáronse diferentes situacións de risco, sendo as máis significativas as rela-
cionadas con persoas maiores, coas dificultades engadidas para a intervención 
de problemas de saúde asociados á idade.

Outros exemplos de situacións abordadas con persoas usuarias:

Familias con menores a cargo•	
Problemas de saúde mental•	
Compatibilidade do servizo de comedor con ingresos recentes por •	
contratos laborais (mentres non se inicia cobro)

O servizo de comedor social foi utilizado por 
554 persoas, 273 das cales o fan por primeira 
vez.

As entrevistas realizadas para intervencións sociais ante itinerarios persona-
lizados, en función de necesidades persoais, son constantes motivo polo cal 

non se extrae o dato.
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A nivel municipal, o grupo de traballo de persoas sen fogar, formado por mem-
bros de entidades sociais, da área sanitaria e da área municipal de Benestar 
Social, continúa esforzándose de maneira coordinada para poñer en marcha e 
axilizar os medios necesarios para  a xestión de recursos na atención deste 
colectivo. No mes de novembro, no marco deste grupo, realizáronse unhas 
Xornadas de Inclusión Social nas que a Cocina Económica participou.

Servizo de comedor:

O total de usuarios de comedor (554 fronte ás 508 do 2017) aumentou con 
respecto ao ano anterior, rompendo coa habitual liña anterior de decrecemen-
to. 

Detectouse unha alta  fluctuación de persoas, debido especialmente ao alber-
gue da zona, o que provocou un aumento de demanda de maneira periódica, é 
dicir, de maneira reiterada pero por curtos períodos. Nos meses de verán 
detectouse un maior crecemento de persoas que asistían por primeira vez. 
Ademais tamén coincidiu cun aumento na regularidade de asistencias de 
usuarios xa habituais.

Debido a incumprimentos do Regulamento de Réxime Interno, causando gra-
ves prexuízos na prestación dos servizos, 2 persoas  perderon as súas condi-
cións de usuarios no primeiro trimestre do ano, sendo un 0,4 % con respecto 
ao total. 

Posteriormente, co novo Regulamento de Réxime Interno (aprobado no mes 
de xuño), resolvéronse expedientes por 4 incumprimentos leves, coas corres-
pondentes amoestacións verbais.

As novidades máis significativas deste novo Regulamento son:

Valoración acerca da personalidade para a convivencia e o compor-•	
tamento das persoas solicitantes do servizo de comedor.

Diferenciación de incumprimentos en función da gravidade (graves •	
ou leves) e os seus correspondentes efectos (perda de condición de 
usuario ou amoestación verbal).

Inclusión nas normas, da prohibición relacionada co  desaproveita-•	
mento de comida
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GRÁFICO 2: DATOS PERSOAS USUARIAS SERVIZO COMEDOR 2018.

20% 
mulleres

80% 
homes

554 Usuarios
Fonte: rexistro persoas usuarias 

entidade. Elaboración propia. 2018..

Se nos axudas, poderemos mellorar para ti
"

"
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A comparativa de persoas usuarias por sexos permanece na mesma liña dos 
últimos catro anos, do mesmo xeito que a porcentaxe da súa orixe, que é nun 
77% de nacionalidade española. 

A pesar de que é difícil falar sobre un perfil, debido ás diferenzas de cada 
situación social, os trazos comúns que se poden analizar fan falar maioritaria-
mente de:

home de mediana idade, español, en desemprego e con prestacións ou pen-
sións mínimas, sen apoio familiar ou con relacións rotas ou deterioradas. 

Tamén existe algún outro factor recorrente que se extrae de demandas, que 
aumentaron especialmente nos meses de verán, como a inexistencia de ingre-
sos  ou ingresos de carácter temporal, debido ao carácter das prestacións 
(subsidios  inem, por exemplo).

As enquisas de satisfacción realizadas resultaron cunha porcentaxe positiva 
dun 94% en satisfacción positiva global (un 64 % con resultado de moi ben), 
sendo o resto de porcentaxes en relación ás preguntas consultadas (comida, 
trato, limpeza, etc) cuns resultados maioritarios das respostas positivas. En 
relación ás propostas ou suxestións, respondidas a través da circular informa-
tiva publicada, valóranse todas e cada unha delas, non podendo en moitos 
casos poñelas en práctica ao tratarse de gustos persoais sobre as comidas.
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Racións anuais 2018 e comparativas anos anteriores:
TÁBOA 1: Racións e medias 2018 por mes.

Xan Feb. Mar. Abr. Mai. Xun. Xull. Ago.. Set Out. Nov. Dec

Comedor mediodía 2787 2489 2972 3151 3373 3021 2960 3513 3493 3542 3740 3605

Comedor mediodía 
MEDIA 90 89 96 105 109 101 95 113 116 114 125 116

Ceas 1490 1405 1676 1782 2005 1757 1732 2637 2037 2156 2223 2178

Medias ceas 48 50 54 59 65 59 56 85 68 70 74 70

Total 4277 3894 4648 4933 5378 4778 4692 6150 5530 6150 5963 5783

Media final 138 139 150 164 173 159 151 198 184 198 199 187

Fonte: Rexistro racións diarias. Elaboración propia. 2018.

Total anual: 61.724 racións. Media diaria 169.

TÁBOA 2: Comparativa 2015 a 2018 racións según servizos.
2015 2016 2017 2018

Servizo comedor, mediodía 41.606 34.437 34.357 38.646

Servizo comedor, ceas 27.865 20.525 20.742 23.078

Total 69.471 54.962 55.099 61.724

Fonte: Rexistro racións diarias. Elaboración propia. 2018.

As cifras dende o 2016 parecían ter unha tendencia a estabilizarse, pero neste 
pasado 2018  existiu un aumento no servizo, tanto en comidas como en ceas, 
provocando unha cifra final moi significativa con respecto a anos anteriores.
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Voluntariado.

Interese nas necesidades dos outros 
- 42 voluntarios -

"
"

Necesitamos axuda para mellorar, ¿dásnos a túa opinión?
"

"

As enquisas de satisfacción realizadas a persoas voluntarias resultaron na 
pregunta de satisfacción global cunha porcentaxe dun 69% en moi ben e un 
31% en ben, sendo o resto de preguntas tamén con respostas positivas na súa 
maioría, o cal é positivo pero débenos de continuar dando decisión para mello-
rar, analizando tamén outros datos como son suxestións, etc.

Ao longo do pasado ano 2018, puidemos contar con 57 persoas voluntarias.

Ademais das tarefas propias do servizo de comedor, en comidas ou ceas, con-
touse co apoio destes voluntarios para actividades de captación de socios e 
venda de produtos solidarios, por exemplo:

Evento vodas en Casa Peizás•	

Ferrol Fashion Night, onde a Cocina Económica •	
participou por primeira vez

Campañas en Ares e Cabanas•	

É primordial o compromiso cara aos voluntarios, como membros da Asociación, 
na súa participación e formación. 

A formación impartida neste ano, foi relacionada co  empoderamiento do 
voluntariado, como un espazo de reflexión e acompañamento.
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Logros conseguidos:

Resultado favorable do seguimento intermedio sobre o selo de Ong •	
acreditada no cumprimento de Principios de Transparencia e Boas 
Prácticas da Fundación Lealtad

Recertificación en base ao sistema de xestión de calidade conforme •	
á Norma  ISO 9001:2015, por parte de Bureau Veritas.

Visitas ás nosas instalacións de centros escolares e formativos.•	

Venda de produtos solidarios (camisetas, bolsas e pulseiras) con •	
motivo da campaña de captación de socios, para difusión e publici-
dade da CEF.

Elaborado por:
María Sanjuán 

Coordinadora da Cocina Económica de Ferrol 
Traballadora social
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2. Comidas 
extraordinarias.*

Festividade de Ano Novo

Festividade de Reis

Festividade de San Xiao

Martes de Entroido

Festa do Sagrado Corazón 
(Patrón da Cocina Económica)

Festividade de Noiteboa

Festividade de Nadal

Festividade de Fin de Ano

* As comidas correspondentes aos días indicados se 
fixeron a base dos pratos típicos para as festas 
sinaladas.

15
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3. Plan de Actividades 2019.

O Plan de Actividades do presente ano 2019, baséase 
en dous obxectivos que determinarán, tanto a activida-
de organizativa, como os investimentos da  CEF.

Como nos dous últimos anos, dáse continuidade ao 
obxectivo prioritario e urxente de captación de socios, 
propoñendo a súa continuidade como punto sensible 
para a nosa Asociación. Para este fin, darase continui-
dade a actividades e campañas ao longo do ano para 
dar visibilización e sensibilización da nosa actividade.

Dentro do proceso de catalogación do  edificio, sede 
actual da  CEF, procederase á reposición e reparación 
de elementos de carpintería e cerámica interiores, 
levando a cabo os investimentos correspondentes.

Tanto o presente Plan, como o Obxectivo de Calidade, 
poderán variar en función das necesidades e circuns-
tancias que poidan xurdir ao longo do presente ano.

A Xunta Directiva 
O Presidente

16



17

Memoria 2018        COCINA ECONÓMICA

4. Listaxe de socios e doantes que  
deron consentimento para a publicación 
dos seus datos persoais.
ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIA ...................................................... 70,00 €

BISNIETO DE TOGORES Y CORBIAN ............................................... 50,00 €

CARBALLEIRA TENREIRO MANUEL ANDRES ............................... 104,44 €

EN MEMORIA DE FRANCISCO, JOSEFINA Y LOLA ....................... 240,00 €

IGLESIA EVANGELICA, HERMANOS (CALLE SARTAÑA) .............. 200,00 €

RODRIGUEZ GARCIA ROGELIO ........................................................ 72,00 €

RODRIGUEZ VIDAL ALVARO .............................................................. 66,00 €

RODRIGUEZ-VILLASANTE PRIETO ................................................. 360,60 €

SANCHEZ ROMERO JULIA .............................................................. 145,00 €

VAL RODRIGUEZ Mª ESTHER ........................................................... 24,00 €



Modelo de solicitude de consentimento para a publicación de 
datos de Doantes/Socios

D./Dna. ___________________________________________________,

maior de idade, con D.N.I.________________________ e con enderezo

en _______________________________________________________

MANIFESTO:
I.- Que realizo unha achega económica á Asociación asistencial "Cociña Económica" 
de Ferrol, en diante  CEF; en concepto de:
(marcar coun X o tipo de achega)

    DONATIVO, neste caso  CEF trata a información que facilitei co fin de poder reci-
bir e xestionar a doazón e/ou achega realizada.

    COTA DE SOCIO, neste caso  CEF trata a información que facilitei coa finalidade 
de xestionar a miña inscrición como socio, realizar as correspondentes xestións 
administrativas e informarme de eventos e noticias propias.

II.- Que presto o meu consentimento expreso á  CEF para a cesión do meu nome, 
apelido e importe do donativo ou cota anual de socio, co obxecto de que os mesmos 
sexan publicados na memoria anual publicada pola  CEF, coñecendo que este con-
sentimento podo retiralo en calquera momento.

III.- Que teño dereito a obter confirmación sobre se  CEF trata os meus datos persoais, 
por tanto, teño dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 
limitación do tratamento dos meus datos, así como opoñerme ou retirar o consentimen-
to en calquera momento, coñecendo que  CEF dispón de formularios específicos a tal 
fin e que podo presentar a miña propia solicitude ou solicitar devanditos formularios, 
sempre acompañados dunha copia do meu DNI para acreditar a miña identidade. Para 
iso podo dirixirme á  CEF por correo postal ( R/  Rubalcava 29, 15402 de Ferrol -A 
Coruña-) ou ben ao seu correo electrónico ceconomica@gmail.com.

IV.- Que CEF conservará os meus datos persoais mentres se manteña a relación 
benéfica/ societaria, ou durante os anos necesarios para cumprir coas súas obriga-
cións legais, sen ceder os mesmos a terceiros, coas excepcións do presente con-
sentimento e das obrigacións legais.

V.- Que en ningún caso  CEF é responsable da  licitud, veracidade e exactitude dos 
datos proporcionados pola miña banda, sendo eu o único responsable da notifica-
ción de calquera modificación nos mesmos.

Asinado:

En Ferrol, a ____ de ____ de ______.

C/ Rubalcava 29, 15402 Ferrol
Tlfno: 981353117/Fax: 981350095
E-mail: ceconomica@gmail.com
Web: www.cocinaeconomicaferrol.com

!
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Obras e equipamentos

Enlucido de paredes no comedor, 
con vista á próxima catalogación do edificio.
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Obras e equipamentos

Adaptación zona lavado cociña (reforma, electricidade e mobiliario).



Estas empresas colaboran desinteresadamente con esta institución
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