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Carta do Presidente

Apesar dos duros e difíciles momentos que atravesamos, queremos deixar atrás esta

complicada etapa que estamos a pasar a nivel económico e social, onde as

dificultades ás que se tiveron que enfrontar moitas empresas, foron, nalgúns casos,

insuperables, pero coa unión empresarial e coa colaboración e participación das nosas

empresas lograremos esa estabilidade que necesitamos para superar esta crise.

É por todo iso, polo que, en nome de COFER, invito a todas aquelas persoas que queiran

formar parte deste proxecto a que participen neste, a que se integren nas diferentes

asociacións que nos dan vida e a que, deste modo, sexan partícipes do impulso que as

bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal necesitan, un avance no que o asociacionismo, a suma

de todos os sectores produtivos, é fundamental.

O meu agradecemento a todas as empresas e entidades que forman parte de COFER, así

como aos órganos directivos que achegaron parte do seu tempo, ideas e esforzos en colaborar

con esta entidade e ao persoal polo traballo desenvolvido, logrando entre todos os resultados

que se plasman nesta memoria de actividades.

ISIDRO SILVEIRA REY

Presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER)
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Órganos de Goberno, xestión e consulta

O goberno da Confederación está a cargo da Asamblea Xeral, a Xunta Directiva, o Comité
Executivo e a Presidencia. Ademais, a Confederación ten constituídas no seu seo comisións de
traballo para a mellor consecución dos seus fins. 

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno e decisión da Confederación e está
constituida pola totalidade dos/as representantes na Confederación das Organizacións ou
entidades asociadas.  

A Xunta Directiva é o órgano colexiado de normal goberno, xestión, administración e dirección
da Confederación.

Asamblea xeral

Reunión da Asemblea Xeral

- 7 de abril de 2011 (ordinaria)

- 26 de abril de 2011 (electoral)

Xunta Directiva

Membros da Xunta Directiva

Presidente:

Vicepresidentes:

Secretario:

Tesoureiro:

Isidro M. Silveira Rey 

Ramón Sas Brage
José Ramón Franco Caaveiro  
Luis Otero Veiga 

Cristóbal Dobarro Gómez

José María Fantova Rodríguez
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Vocais: Emilio Vázquez Rey

Francico J. Breijo Devesa

José Luis Casal Prieto

Joaquín Santaclara Menéndez

Francisco Maceiras Hermida

Enrique Guerreiro Martínez

Gonzalo Antón Miranda

María del Carmen Pérez Pérez

Serafín Pita Freire

Roberto Derungs Cachaza

Ricardo Trillo Morado 

Francisco Carballo Otero

Francisco Fajardo Fernández

Manuel Escourido Calvo

José Aneiros Rico

Alejandro Rodal Miniño 

Francisco Pérez Barro

José Manuel Vilaboy López

José Luis Bescos Lago

Manuel Pérez-Castrillón Cañal

José Manuel Gómez Ruiz

Ana I. Armada Aneiros

José Castro Romero

Albino González Ramírez

Manuel Iglesias Veiga

José Manuel Picos López

Julio Martínez Martínez

Manuel Viladóniga Amor

Daniel Filgueiras Novas

José Ramón Fernández López 

- 22 de febreiro

- 23 de maio 

- 13 de xuño

- 19 de xullo

- 14 de setembro

- 22 de novembro

Reunións da Xunta Directiva
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O Comité Executivo é o órgano colexiado de permanente actuación no goberno, xestión,
administración e dirección da Confederación. 

Comité Executivo

Membros do  Comité Executivo

Reunións do Comité Executivo

Presidente:

Vicepresidentes:

Secretario:

Tesoureiro:

Vogais:

- 3 de febreiro de 2011

- 22 de febreiro de 2011

- 15 de marzo de 2011

- 27 de xuño de 2011

- 14 de setembro de 2011

- 3 de outubro de 2011

- 18 de outubro de 2011

- 7 de novembro de 2011

- 22 de novembro de 2011

Isidro M. Silveira Rey 

Ramón Sas Brage

José Ramón Franco Caaveiro  

Luis Otero Veiga 

Cristóbal Dobarro Gómez

José María Fantova Rodríguez

Emilio Vázquez Rey

Enrique Guerreiro Martínez

Manuel Villadóniga Amor

Ana I. Armada Aneiros
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Presenza Institucional 

COFER, por medio dos seus representantes, está presente e colabora con diversos organismos
oficiais e tamén con distintas organizacións empresariais non só de índole local e comarcal senón
tamén de carácter provincial.. 

Organismos oficiais e institucións de ámbito provincial.

- Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial

Organismos oficiais e institucións de ámbito comarcal .

- Comité territorial de emprego Ferrol- As Pontes 

Organismos oficiais e institucións de ámbito local.

- Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra (Ferrol)

Organizacións empresariais e outras entidades

- Xunta Directiva da  Confederación de Empresarios de La Coruña

- Consello de Presidentes da Confederación de Empresarios de La Coruña

- Asemblea da Confederación de Empresarios de La Coruña

- Patronato da Fundación Ferrol Metrópoli 

- Costa Noroeste

- Asociación Impulsora del Plan Ferrol 
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As nosas Instalacións

Centro de Negocios e Incubadora de Empresas

Localización

Centro de Negocios de Cofer

A Confederación ten ámbito territorial coincidente coa demarcación da Cámara de Comercio,
Industria e Navegación de Ferrol e ten a súa sede no Centro de Negocios e Incubadora de
Empresas do Cantón de Molíns, 8-9. Entlo.

O Centro de Negocios e Incubadora de Empresas está ubicado no centro neurálxico de
Ferrol, con vistas aos xardíns do Cantón de Molíns. As modernas instalacións dispoñen de
todos os servizos necesarios para que a persoa que desexe instalar teña que preocuparse
únicamente de xestionar o seu negocio. Hai un Parking a 50 metros e o Concello, a 300 metros.

www.centrodenegociosferrol.org
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Publicacións

Páxina Web

COFER edita mensualmente un Boletín Informativo, resumo de todo acontecido na bisbarra no
campo socieconómico.

A Confederación dispón dunha páxina web, na que pode consultarse todo o
relacionado coa mesma, ademáis de novoas, lexislación, etc …

(www.cofernet.com)
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Estructura Asociativa

Asociacións Integradas en COFER (maio 2012)

• Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarca

• Asociación de Veterinarios de Ferrol, Eume y Ortegal

• Asociación Empresarial Polígono de As Lagoas

• Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de Seguros

• Asociación Profesional de Vendedores do Mercado das Casas Baratas

• Asociación de Empresarios de As Somozas

• Asociación provincial de Empresas Marítimas de A Coruña (APEMCO)

• Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos - Comarca de Ferrol

• Asociación de Escolas Infantís de Ferrolterra (AFESIN)

• CECAP Coruña, Asociación de Empresas de Formación

• Asociación Provincial de Empresas Siderometalúrxicas - Comarca de Ferrol

• Asociación de Ximnasios e Actividades Físicas de Ferrolterra 

• Asociación de Comerciantes Novo Ferrol e Centro Comercial Aberto de Ultramar

• Asociación de Xóvenes Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal  

• Asociación de Empresarios do Polígono Industrial Río do Pozo 

• Asociación de Cámpings de Ferrol, Eume e Ortegal

• Asociación de Limpezas de Edificios e Locais de Ferrol, Eume e Ortegal

• Asociación de Empresas de Tecnoloxías de Información e Comunicac. da Comarca de

Ferrol- TIC Ferrolterra

• Asociación de Comerciantes e Empresarios de As Pontes 

• Asociación de Profesionais Inmobiliarios do Noroeste 

• Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos

• Asociación de Perruqueiros e Esteticistas de Ferrolterra

• Asociación de Empresarias da Comarca de Ferrol- AECOFE

• Asociación de Empresarios do Suelo Industrial de As Pontes- SEARA

• Asociación de Empresarios Ferrolterra

• Asociación de Empresarios de Instalacións Eléctricas de Ferrol

• Sección de Empresas Independentes 

• Empresas protectoras 
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Feitos Destacados e Imaxes do 2011

Asemblea Electoral Cofer  

Integración de Cofer na patronal Coruñesa

Homenaxe ao ex Presidente, José Juan Rilo Dopico 

A finais do mes de abril, Isidro Silveira Rey foi nomeado novo presidente da Confederación de
Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer), onde tomou o relevo a José Rilo. O novo
Presidente encabezou a única lista presentada á asemblea electoral de Cofer.

Na sesión participaron representantes das distintas asociacións e designáronse os membros
da nova xunta directiva.

No mes de xuño a nova directiva de Cofer rendeu
homenaxe ao Ex Presidente, José Rilo Dopico, quen estivo
á fronte da entidade dende a súa constitución como
resultado da fusión das dúas antigas confederacións de
empresarios, CEF e CEFEOR.

No seu balance dos últimos dous anos, período no que
se consolidou a fusión, José Rilo mostrouse satisfeito do
traballo realizado e de que «ninguén perdese a súa
identidade». Valorou o esforzo realizado por todos os
empresarios que impulsaron Cofer na súa primeira etapa.

Na sede de Cofer se firmaba o pasado
19 de decembro o documento de adhesión
da Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume e Ortegal como membro
de pleno dereito da Confederación de
Empresarios de A Coruña (CEC). 
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XORNADAS E CONFERENCIAS 

A principios do 2011, en colaboración coa Deputación da Coruña, Cofer desenvolveu un ciclo
de conferencias sobre temas de actualidade que afectan ao mundo empresarial, dirixidas a
determinados sectores e empresas do ámbito confederativo:

Xornadas Empresariais 

- Novidades no réxime de autónomos

- Expansión, crecemento e internacionalización da empresa

- Turismo: innovación e creatividade

- A nova reforma laboral

- Responsabilidade Social Corporativa

- Tratamento fiscal do investimento en I+D+i
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O día 3 novembro tiveron lugar as Xornadas Puerto-Empresa no recinto feiral de Punta Arnela.
Un foro no que os empresarios déronse cita para profundizar nas posibilidades loxísticas que pode
ofrecer o porto. Unha xuntanza na que se aportaron ideas co fin de unir esforzos para impulsar a
nosa bisbarra a través da dinamización do porto. 

En primeiro lugar, realizouse unha presentación da situación presente e os planes de futuro de
tres empresas dun valor destacable na nosa ría. En segundo lugar, presentouse unha mesa reonda
onde os representantes das empresas máis representativas de Ferrol abordaron a importancia da
situación estratéxica dos nosos portos e das oportunidades que aínda quedan por explotar. Un
novo mercado a destacar foi o dos cruceiros. 

Estas Xornadas supuxeron para o tecido empresarial da bisbarra, unha demostración de unión
e iniciativa tanto polos poñentes como polos participantes da mesma. 

O día 29 de novembro celebrouse unha xornada sobre Novidades do ordenamento laboral,
organizada por Cofer en colaboración co Despacho de Avogados Garrigues.

Nela tratáronse as novidades lexislativas en materia de negociación colectiva e expedientes de
regulacion de emprego e contratación, así como as posibilidades prácticas de uso por parte das
empresas.

Xornadas Puerto-Empresa

Xornada sobre Ordenamento Laboral. A negociación colectiva e os expediente de
regulación de emprego
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COFER participou nas actividades programadas con motivo do Día do Emprendedor, celebrado

o 25 de outubro, que reuniron no Pazo de Congresos de Santiago a pequenos e medianos

empresarios galegos, aos que se lles ofreceu asesoramento con profesionais ou seminarios de

loxística e promoción económica. 

O Día do Emprendedor, pretende ser un "espazo de encontro, información e apoio ás pequenas

e medianas empresas".  Organizado pola Consellería de Economía e Industria a través do IGAPE

e Bic Galica en colaboración coa iniciativa Emprendemos Juntos del Mityc e outras entidades que

traballan para impulsar e facilitar a creación de empresas en fases iniciais de desenvolvemento

O programa incluíu itinerarios con ponencias e mesas redondas nas que se abordaron todas

as fases do emprendemento, dende que unha persoa percibe que pode ter talento para emprender

ata o desenvolvemento e consolidación da súa idea, pasando pola elaboración tutorizada dun plan

de empresa; dende o momento de dar os primeiros pasos ata chegar á internacionalización.

Ademais contouse con actividades de dinamización, onde os mozos emprendedores tiveron a

oportunidade de entrevistarse con empresarios ou directivos de prestixio, e actividades lúdicas. 

Participación no Día do Emprendedor
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Asociación Sociocultural de Minusválidos: A Confederación de Empresarios de Ferrolterra,
Eume e Ortegal (COFER) e a Asociación Sociocultural de Minusválidos asinaron un Convenio de
Colaboración co fin de promover, entre as asociacións e empresas integradas, o proxecto de
Inserción Laboral SENTIDOS, no que traballa para fomentar a incorporación sociolaboral de
persoas con minusvalidez que teñan dificultades para acceder ao mercado de traballo.

Fundación Ferrol Metrópoli: o acordo de colaboración ten como obxectivo, levar a cabo
actuacións conxuntas e impulsar proxectos en materia de innovación. Ten por obxecto fomentar o
intercambio de experiencias nos campos da innovación, desenvolvemento económico, tecnolóxico,
xestión do coñecemento, cualificación profesional e a cultura en xeral.

O fin é realizar actividades de forma conxunta, mediante a realización de estudos, informes e/ou
proxectos de interese para ambas as dúas entidades. 

Consorcio Pro-Ferias e Exposicións de Ferrol- FIMO: convenio de colaboración que permitirá
a participación do empresariado de Ferrol, Eume e Ortegal na Feira de Mostras do Noroeste. A
colaboración entre o empresariado de Ferrolterra, Eume e Ortegal e a Feira de Mostras do
Noroeste remóntase aos anos 90. Dende esa época viñéronse asinando acordos similares de
carácter anual coa Asociación de Empresarios de Ferrol e posteriormente con Cefeor. Tras a fusión,
a firma realízase dende entón con COFER.

Deputacion 2011: A Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (COFER)
vén de asinar un Convenio de Colaboración coa Deputación da Coruña denominado "Promoción
do tecido empresarial 2011", grazas ao cal se traballará na edición de publicacións, organización
de conferencias e xornadas, actividades formativas, realización de estudos, fomento e publicidade
da corte arbitral, etc.

ICO: renovación co Instituto de Crédito Oficial do acordo de colaboración para a difusión dos
productos ICO e a utilización de Ferramentas de Comunicación.

USC: Cofer asina un convenio de colaboración para prácticas en empresas e institucións coa
Universidade de Santiago de Compostela. Deste xeito, os alumnos con titulacións enfocadas en
Dereito e Administración de Empresas poderán ter a sua primeira experiencia laboral na
Confederación.

Colaboracións 

Convenios de colaboración 
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Subvencións

Cofer, no ano 2011, contou cun axente de emprego subvencionado pola Consellería de Traballo
e Benestar que colaborou na implantación das políticas activas de emprego e na realización de
funcións relacionadas coa dinamización e coa creación de actividade empresarial.

Este Departamento de Promoción e Creación de Empresas presta asesoramento gratuito aos
emprendedores/as que, cun proxecto de empresa concreto, necesitan ser orientados no laborioso
proceso de convertelo nunha realidade. O departamento coopera coa Xunta de Galicia na tarefa
de facilitar a integración de novos emprendedores no noso ámbito territorial. 

O Axente de Emprego tamén xestiona o Punto de Asesoramento e Inicio da Tramitación (PAIT),
que é un servizo gratuito enfocado aos emprendedores que soliciten a tramitación telemática da
constitución dunha Sociedade Limitada Nova Empresa, SLNE, ou dunha Sociedade de
Responsabilidade Limitada, SRL. 

Por medio dunha subvención convocada pola Consellería de Traballo e Benestar, dúas persoas
desempregadas foron contratadas para prestar servizos de interese xeral e social en Cofer,
concretamente para a Xestión de Proxectos, co obxeto de proporcionarlles a experiencia e práctica
profesional necesarias para facilitar posteriormente a súa inserción laboral. 

Axentes de Emprego

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
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O Convenio de Colaboración asinado entre a Deputación da Coruña e COFER foi un feito de
gran transcendencia para o conxunto da cidadanía. O acordo para seguir traballando
simultáneamente na potencialización do tecido empresarial beneficia, sen dúbida, a toda a
sociedade, en tanto en canto pon nas mans de Cofer máis recursos para colaborar no seu
crecemento.

As accións que se executaron para cumprir os obxectivos do proxecto foron, entre outras:

Convenio coa Diputación da Coruña

Persoal Coordinador das Actividades

Publicacións suplementos e publicidade

- Publicidade

La Voz de Galicia 

Prensa digital y escrita

Spots Canal V

Micros Radio Voz 

Diario de Ferrol (prensa digital y escrita)

El Correo Gallego (anuncio Especial el Puerto) 

- Elaboración vídeo corporativo de Cofer
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- Banner La Voz de Galicia e Diario de Ferrol digital: 

- Folletos informativos “Territorio Cofer”

Territorio Cofer...
mucho por vivir
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Material de oficina

Servicios exteriores

PLATAFORMA DE FORMACIÓN WEB

Aplicación web para el aprendizaje a través de Internet, permitiendo una enseñanza no
presencial a los usuarios 
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Proxecto turismo industrial: Ruta da construcción naval 

Unha iniciativa de Cofer, coa que se pretende acercar aos visitantes a tradución, industria e

patrimonio que unen Ferrol co mar e que carrexará grandes beneficios directos nos sectores

relacionados co turismo, un gran reforzo en imaxe para todos os sectores produtivos que teñan

relación co sector naval e sobre todo, unha gran dose de estímulo e autoestima para a poboación

en xeral.

A forma máis adecuada para situar a Ferrol como unha das cidades preferentes no turismo

industrial español e europeo será congregar todos os elementos, espazos, recintos e mesmo

personalidades en torno a unha idea común. Un concepto doado de publicitar, moi integrador, e

que permite situar a Ferrol no lugar que lle corresponde, creando unha corrente de interese que

non defraudará a ningún dos visitantes.

O percorrido invita a descubrir o interior do complexo naval e militar da ría, dende a dársena de

Curuxeiras, a través do Arsenal, o antigo cuartel de instrución, o dique da campá, e ata o estaleiro.
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Folletos desplegables de bolsillo destinados a dar una visión rápida de los 8 elementos o zonas

que en principio constituirán la RUTA.

Elementos da Ruta
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Páxina web: www.larutadelaconstruccionaval.es 
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Servizos Cofer

- Asesoría Económico-Fiscal

- Asesoría Xudico-Laboral

- Asesora da Empresa Familiar

- Asesoría e Novas Tecnoloxías

- Asesoría de Recursos Humanos

- Centro de Información sobre Prevención de Riscos Laborais

- Centro de Formación e Emprego

- Departamento de Comunicación

- Departamento de información á Empresa

- Departamento de Promoción e Creación de Empresas

- Departamento de Responsabilidade Social Corporativa

- Servizo de Información Europea

- Servizo de Normalización Lingüística

- Servizo de Orientación Laboral 

- Servizo web

- Corte arbitraxe Cofer 




