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Estas empresas colaboran desinteresadamente con esta institución

Rubi, sempre na nosa memoria.



ResUmO

do labor realizado, durante o ano 2021, 
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 
T: 981 35 31 17 / M: 651 988 398

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 2021 (Balance, Conta 
de Perdas e Ganancias, Memoria Económica; Memoria de 
Actividades; Liquidación do Orzamento do 2021 e Previsión 
de Ingresos e Gastos do 2022) estarán dispoñibles na páxina 
web (www.cocinaeconomicaferrol.com), así como en papel 
na oficina.

Se desexa o certificado para a Declaración da Renda, rogamos 
póñase en contacto coa nosa oficina.
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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.



6

O noso saúdo

Desde a Xunta Directiva queremos agradecer aos socios 
benefactores a súa confianza e o seu compromiso para coa nosa 
institución, dando a benvida a todos os que neste período 
incorporáronse á Cocina Económica, así como noso máis emotivo 
recordo para quen nos deixaron neste último ano.

A Xunta Directiva
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Memoria 2021     COCINA ECONÓMICA DE FERROL

1. Exposición ano 2021
O ano 2021, aínda que totalmente condicionado pola evolución da pandemia, 
tivo con todo nos nosos servizos unha afluencia constante marcada pola 
apertura permanente do noso comedor (excepto algún breve período de 
obras), así como polo límite no aforo do mesmo ao 50% da súa capacidade. 
Esta última circunstancia obrigounos a centrar o noso servizo nos usuarios 
máis vulnerables, ou en risco grave de exclusión, coordinando coas 
administracións o mantemento de tarxetas moedeiro para familias, 
principalmente con menores, ou con domicilio estable.

Xaneiro      Febreiro       Marzo          Abril           Maio          Xuño           Xullo         Agosto      Setembro    Outubro   Novembro  Decembro

Xaneiro      Febreiro       Marzo          Abril           Maio          Xuño           Xullo         Agosto      Setembro    Outubro   Novembro  Decembro

Ceas

Evolución media de usuarios en 2021
Xantares
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Esta situación normalízase no primeiro trimestre deste ano co fin paulatino 
das restricións, permitíndonos retomar actividades e esforzos na divulgación 
dos nosos fins sociais e do noso traballo benéfico. Neste sentido cabe destacar 
a campaña doada pola axencia publicitaria Wise, cunha ampla repercusión 
mediática, publicitaria e de renovación da nosa imaxe corporativa.

A pesar dos nosos esforzos péchase o ano cunha notable perda de socios 
benefactores, xa que aínda tendo un número considerable de altas, non poden 
compensar os efectos da sangría demográfica que sofre a nosa cidade e con 
ela a Cocina Económica.

Evolución do número de socios e poboación de Ferrol dende 2016

ANO SOCIOS POBOACIÓN DE FERROL
2016 1.450 68.308
2017 1.467 67.569
2018 1.463 66.799
2019 1.414 66.065
2020 1.416 65.560
2021 1.391 64.785

*Regularización e actualización de base de datos. FONTE: INE e Memorias de Actividades.

No apartado de investimentos conséguese recuperar o pavimento orixinal de 
baldosa hidráulica, colocando unha réplica exacta sobre a orixinal irrecuperable. 
Esta obra, xunto con outras accesorias de mellora de instalacións, realízase 
coa subvención da Consellería de Política Social por valor de 30.037,08 euros, 
con cargo aos fondos FEDER.
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Do mesmo xeito que no ano 2020, a incorporación de varias herdanzas, así 
como o gasto contido polo límite de usuarios, consolidan un aumento de 
liquidez e o peche do exercicio cun resultado de superávit de 74.314,63 
euros. 

Evolución de liquidez ao 31 de decembro
En euros



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 2021     COCINA ECONÓMICA DE FERROL

3. Plan de Actividades 2022.

O Plan de Actividades do ano 2022, na medida en que continúan 
as mesmas circunstancias, mantén os dous obxectivos 
establecidos no pasado 2021:

Priorizar, en tanto duren as restricións, a apertura •	
de instalacións nos nosos servizos. En caso de non 
poder manter aberto o comedor, procederase 
sucesivamente á repartición na nosa sede e, en 
caso necesario, á repartición exterior.

Continuar coas actividades para coñecemento e •	
difusión da CEF en Ferrolterra.

Estes obxectivos poderán variar en función das necesidades e 
circunstancias, especialmente entre as variacións e limitacións 
nas normativas ocasionadas pola crise sanitaria.

A Xunta Directiva
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4. Listaxe de socios e doantes que  
deron consentimento para a publicación 
dos seus datos persoais.

ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIA ............................................................. 20,00 €

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

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

EN MEMORIA DE FRANCISCO, JOSEFINA Y LOLA................................ 70,00 €

ESPAZO +60 .......................................................................................... 2.000,00 €

IGLESIA EVANGELICA -HERMANOS- ..................................................... 200,00 €

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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R/ Rubalcava 29, 15402 Ferrol
Tlfno.: 981353117
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 cun X ou tipo de achega)

    DOAZÓN, neste caso  CEF trata a información que facilitei co fin de poder recibir 
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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