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ResUmO

do labor realizado, durante o ano 2019, 
pola Xunta de Goberno da 

Institución Benéfica

Cocina económica
de Ferrol

Declarada de Utilidade Pública 
por Orde de 18 de febreiro de 2011

Rubalcava, 29 - 15402 Ferrol 
Tel.: 981 35 31 17 / Fax: 981 35 00 95

C.I.F. G-15029176

e-mail: ceconomica@gmail.com 
www.cocinaeconomicaferrol.com
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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 
consentimento para a cesión de datos na oficina da entidade e 
dispoñible ao final desta memoria.

As contas correspondentes ao exercicio 2019 (Balance, Conta 
de Perdas e Ganancias, Memoria Económica; Memoria de 
Actividades; Liquidación do Orzamento do 2019 e Previsión 
de Ingresos e Gastos do 2020) 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 
proceder 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 
benefactores o seu apoio e solidariedade, sen a cal non podería 
ter lugar este gran proxecto que é a Cocina Económica de Ferrol.

Agradecemento que facemos extensivo aos benefactores 
anónimos, empresas e organizacións privadas, así como ás 
administracións públicas, que contribúen á nosa causa.

No momento en que elaboramos esta Memoria, nestas 
circunstancias difíciles e inéditas provocadas por esta grave 
pandemia, facémolo coa previsión de poder celebrar a Asemblea 
Xeral pasado o verán, que necesariamente se tivo que atrasar 
pola excepcionalidade da situación que vivimos.

A Xunta Directiva
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Memoria 2019        COCINA ECONÓMICA

1. Exposición ano 2019
Do mesmo xeito que os anos anteriores, mantense a tendencia ao aumento 
no número de usuarios, chegando a finais de ano a unha media de 120 
comensais nos xantares e 60 nas ceas. Cabe destacar, neste sentido e a 
diferenza doutros anos, a detección dun aumento específico entre usuarios de 
orixe hispanoamericano, con menores a cargo e tamén con solicitudes de 
asilo. Procurando sempre coordinar coas administracións locais as alternativas 
á presenza de usuarios con menores a cargo.

Gráfico 1: Evolución media de usuarios en 2019
Xantares

Ceas
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Os investimentos centráronse, unha vez máis, na adaptación paulatina das 
instalacións para o proceso de catalogación e recuperación patrimonial, así 
como diversas obras menores de carácter funcional, coa previsión de executar 
no presente exercicio 2020 as importantes obras de restauración da cuberta e 
do pintado xeral do edificio, con cargo ao Programa FEDER, ou o cambio do 
sistema de calefacción do comedor.

Aínda que se continúa coa campaña permanente de captación de socios, tanto 
a tendencia de perda de poboación, como a regularización e actualización da 
nosa base de datos, arroxan un resultado negativo, pasando de 1.483 en 
xaneiro, a 1.414 a finais de ano. Moitas destas baixas prodúcense ao constatar 
a súa perda durante a regularización de datos.

Por outra banda, as varias herdanzas recibidas e aceptadas empézanse a 
materializar e culminan,  xa neste ano 2020, co que esperamos que sexa un 
magnífico balance económico, de gran transcendencia para a nosa asociación.

474.321 €

449.317 €31/12/2018

31/12/2019Liquidez en bancos e caixa ano 2019 
Incremento Liquidez: 25.151 €
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Mural. José González Collado



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.
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Memoria 2019        COCINA ECONÓMICA

3. Plan de Actividades 2020.

O Plan de Actividades do ano 2020 centrarase nos dous 
obxectivos seguintes: 

Restauración e recuperación patrimonial do edificio •	
da nosa sede. 

Desenvolvemento de actividades para coñecemento •	
e difusión da CEF en todos os ámbitos e estratos 
da sociedade de Ferrolterra.

Estes obxectivos poderán variar en función das necesidades e 
circunstancias que poidan surxir.

A Xunta Directiva 
O Presidente
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4. Listaxe de socios e doantes que  
deron consentimento para a publicación 
dos seus datos persoais.
ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIA ...................................................... 50,00 €

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

CARBALLEIRA TENREIRO MANUEL ANDRES ................................. 60,00 €

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

ESPAZO +60 ................................................................................... 1.500,00 €

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

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

SANCHEZ ROMERO JULIA .............................................................. 120,00 €

TOGORES TORRES ANTONIO JULIAN ............................................. 36,12 €

VAL RODRIGUEZ Mª ESTHER ........................................................... 24,00 €
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Obras e equipamientos

Reposición de carpintería: 
Mostrador
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Obras e equipamientos

Reposición de carpintería: 
Corta aires



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

!

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 "Cocina 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 ______.
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