
Para máis información pode 
acudirse as ofi cinas da Aso-
ciación para o Desenvolve-
mento da Terra Chá – GDR2 
en Vilalba.

Edifi cio Administrati vo da 
Xunta de Galicia, rúa Carmiña 
Prieto Rouco s/n.

Web
htt p://www.terrachanatural-
mente.org/

Teléfonos de contacto
982 512 369 / 982 523 013
terrachanatura lmente@
gmail.com

ONDE INFORMARSE

O GDR2: Dinamizando 
a economía do rural
62 proxectos benefi ciáronse 
nos últi mos anos das axudas 
para a creación de negocio

CONVOCATORIA  INVESTIMENTO  IMPORTE AXUDA CONSOLIDADOS CREADOS

2017-2018 2.193.593,24  972.226,66   52,96  6,25 

2018-2019 1.895.338,38  951.694,01 65,01 4,08 

2019-2020 2.017.687,92  880.427,34 121,15 14,00  

2020-2021 990.210,45 469.920,62 65,11 4,75

TOTAL CONVOCATORIAS 7.096.829,99 3.274.268,63  304,23  29,08  

A Asociación de Desenvolvemento 
Comarcal da Terra Chá (GDR 2 Terra 
Chá),  naceu no ano 2008. Dende o 
ano 2009 a 2015 xesti onou as axu-
das LEADER 2007 -2013 e na actua-
lidade está xesti onando as axudas 
LEADER 2014-2020 para os conce-
llos de  Abadín, A Pastoriza, Begon-
te, Cospeito, Castro de Rei, Guiti riz, 
Muras, Riotorto, Vilalba e Xermade.
Estas axudas van desti nadas tanto 
á creación como á ampliación de 

acti vidades económicas. O número 
de proxectos benifi ciarios de axuda 
Leader no período 2014 -2020 foron 
62, 42 proxectos produti vos, 13 non 
produti vos públicos e 7 non produti -
vos privados. Consolidáronse 304.23 
UTAs e creáronse 29,08 UTAs. 
Ademais colabora coa Secretaría Xe-
ral de Igualdade en proxectos contra 
a violencia de xénero.
No ano 2019 realizou e reparti u nos 
concellos una pequena guía  para a 

prevención da violencia de xénero 
nas mulleres da Terra Chá (esta guía 
atópase en formato pdf na páxina 
web da asociación).
En este ano 2020 vai entregar nos 
concellos  1700 máscaras hixénicas 
reuti lizables para que estes as re-
partan entre colecti vos desfavoreci-
dos. Estas máscaras reuti lizables es-
tán confecionadas por Soulen, que 
é unha asociación de mulleres que 
sufriron violencia de xénero. 

PROXECTO CONCELLO INVESTIMENTO AXUDA

Ampliación de instalacións e maquinaria para centro autorizado 
de tratamento de vehículos

A Pastoriza 364.798,77 170.543,42

Dotación de equipamento para aumento de produción para 
empresa cárnica

Riotorto 16.814,20 7.776,57

Adquisición e acondicionamento de nave para distribución de 
equipos de ordeño roboti zados

Castro de Rei 90.174,00 41.480,04

Maquinaria para o manipulado de patacas Vilalba 8.400,00 3.790,08

Centro de lavado e desinfección de cisternas e vehículos Guiti riz 429.964,82 190.336,28

TOTAL 910.151,79 413.926,39

Proxectos produti vos convocatoria 2020-2021

PROXECTO CONCELLO INVESTIMENTO AXUDA

Construción de parques biosaudables en San Xiao de Mos e 
Pacios

Castro de Rei 28.759,66 24.445,71

Reforma e acondicionamento do Centro Social de Galegos Riotorto 51.299,00 31.548,89

TOTAL 80.058,66 55.994,60

Proxectos non produti vos convocatoria 2020-2021

Na convocatoria 2020-2021 hai 11 proxectos produti vos en reserva cun investi mento privado de 1.351.451,97 
euros e que no seu caso corresponderianlle 536.054.44 euros de axuda pública.



Fontelas é unha queixería artesanal e fa-
miliar inscrita na DOP San Simón da Costa, 
que elabora e comercializa os seus produ-
tos no mercado nacional e internacional 
baixo o selo Fontelas e Vidueiro. Na actuali-
dade dispoñen de dous centros de traballo, 
un en Lobán e outro no polígono industrial 
Sete Pontes de Vilalba.
O proxecto consistiu na ampliación e me-
llora da tenda de venda directa coa reno-
vación interior e exterior colocando nevei-
ras expositoras, ampliando o mostrador e 
poñendo vinilos e madeira nas paredes, así 
como  a colocación dun letreiro luminoso 
exterior.
No exterior colocouse un peche de alumi-

nio acristalado a modo de porche que fará 
de abrigo á entrada ao mesmo tempo que 
mellorará a estética da mesma. Instalouse 
tamén un letreiro na parte superior dereita 
da nave.
Tamén se destinou a axuda á creación dun-
ha páxina web a cal foi actualizada cunha 
imaxe moderna e con fotos e contidos elabo-
rados con novo material gráfico.

Espazo de venda ao público no polígono Sete Pontes de Vilalba

Queixería Fontelas

O proxecto consistiu na creación dunha 
gasolineira na parroquia de Galgao-Abadín 
que dá servizo tanto ós usuarios da N-635 
como da autovía  do Cantábrico A-8.
Para isto urbanizouse a parcela, dispoñen-
do dunha ampla zona para o estaciona-
mento e outra con almacenamento e ven-
da de carburante.
Esta zona está cuberta por tres marquesiñas 
de protección, cunha superficie de 352,70 
metros cadrados. A gasolineira está equi-
pada coa instalación mecánica de descarga 
de produto nos tanques cun camión cister-
na, a carga de carburante nos vehículos e a 
recuperación dos vapores e ventilación dos 

tanques. Dita instalación está composta por 
catro tanques de almacenamento de 30.000 
litros, bombas de impulsión, surtidores e 
tubaxes. Ademais, conta coa instalación de 
saneamento, que ten a rede de augas hidro-
carburadas, as fecais e as pluviais.

A gasolineira promovida por Tartas de Mondoñedo está en Abadín ao lado da A-8

Gasolineira en Abadín

A empresa Xardinor ampliou as súas insta-
lacións, ubicadas en Xermade, coa constru-
ción dunha nave e a instalación dun seca-
doiro.  
A empresa fabrica estruturas de madeira, 
con tratamento previo para construcións 
de intemperie. O proxecto consistiu nun 
sistema de secado de madeira de dúas 
fases, secado natural e acelerado. Para 
levar a cabo o secado natural constrúe-
se unha nave na que se dispón a madeira 
en baixo cuberta posibilitando a circula-
ción de correntes e de aire. E para levar a 
cabo o secado acelerado instálase un se-
cadoiro de atmósfera controlada e unha 
caldeira.
As novas instalacións posibilitan que tran-

forme a madeira nas referidas estruturas, 
por conformado e posterior tratamento, 
incluso o premontaxe das mesmas. Estas 
sitúanse na finca colindante norte, que 
resulta unha ubicación idónea, aínda que 
polo seu desnivel implica a corrección do 
mesmo que se solucionou coa construción 
dun muro de contención entre ambas parce-
las e unha rampla que as comunica.

As novas instalacións de secado de Xardinor, en Xermade

• Inversión: 20.314,05 €
• Axuda Leader: 7.465,41 €
• Axuda: 36,75%
• Consolidación de Emprego: 3,33 UTAS

DATOS

• Inversión: 236.315 €
• Axuda Leader: 102.206,23 €
• Axuda: 43,25%
• Consolidación de Emprego: 7,25 UTAS

DATOS

• Inversión: 260.156,33 €
• Axuda Leader: 130.078,16 €
• Axuda: 50 %
• Creación de Emprego: 2,5 UTAS
• Consolidación de Emprego: 4,07 UTAS

DATOS

Ampliación instalacións

O Concello de Muras adecuou a parcela 
da coñecida como Casa do Médico como 
Centro de Interpretación Ambiental, así 
leváronse a cabo as obras de recuperación 
deste espazo para o uso e o desfrute dos 
veciños e dotar ao mesmo tempo ao Con-
cello dun parque biosaudable.
A proposta contemplaba a conexión do 
patio e a parcela cunha escaleira de tres 
tramos; a adecuación do 
patio traseiro colocán-
dolle un novo pavimen-
to, un muro de formigón 
e a construción dunha 
xardineira paralela ao 
muro para xerar un filtro 

verde; así como a urbanización da parcela 
superior deixando unha parte pavimentada 
e vinculada directamente coa escaleira e o 
patio, recuperando os muros de pedra exis-
tentes que conforman os distintos bancais 
e formando un miradoiro na parte superior.
Ademais fíxose un circuíto biosaudable 
co fin de contribuír ao envellecemento 
saudable, dinámico e autónomo da po-

boación, dividido en 
dúas zonas e composto 
por equipos de ximnasia 
deseñados para manter a 
práctica física de adultos 
en especial para maiores 
de 60 anos.

• Inversión: 72.708,49 €
• Axuda Leader: 62.892,85 €
• Axuda: 86,50 %

DATOS

Exterior da Casa do Médico, agora Centro de Interpretación Ambiental de Muras

CIA e parque en Muras



Adecuar un local para instalar unha lavan-
dería de autoservizo en Castro Ribeiras de 
Lea era o obxectivo de AquaTella
Esta lavandería conta con dúas lavadoras, 
unha de 9kg e outra de 17kg, e dúas seca-
doras de 17kg onde se poden lavar e secar 
mantas, edredóns, nórdicos, coada diaria, 
cortinas, etc, que moitas veces é imposible 
nas máquinas domésticas. É un proxecto in-
novador ubicado no Concello de Castro de 
Rei no que non existía este servizo. Ademais 
de que é unha proposta dunha emprendora 
que crea o seu propio posto de traballo.
É un negocio interesante sobre todo no in-
verno xa que polo clima que existe en Ga-
licia a roupa non seca ben, por iso as má-

quinas secadores son as máis demandadas, 
incluso para a coada diaria.
Leva funcionando dende o 13 de setembro 
de 2019 pero ao pouco chegou a covid-19, 
e agora seguen manténdose.
O local é moi amplo e atopabáse en obra can-
do o colleron e con esta axuda púidose facer 
realidade a idea de negocio.

As instalacións da lavandería en Castro Ribeiras de Lea

Lavandería AquaTella

A granxa de Casa Grandela, situada en 
Santa María de Outeiro, Castro de Rei, viu  
mellorada a súa factura eléctrica grazas 
á instalación dun sistema de xeración de 
enerxía eléctrica fotovoltaica que lle per-
mite transformar a enerxía solar en enerxía 
eléctrica.
O proxecto, xa feito a 
finais do 2018, consis-
tiu na instalación dun 
sistema de arredor de 
40 paneis no tellado 
para autoconsumo 
para a granxa de vacas 
de leite.

Este sistema mellora a factura eléctrica e 
sobre todo nótase nos días de verán pola 
diferencia dos días luminosos e as horas de 
sol.
Xunto a este cambio eléctrico fíxose tamén 
o cambio no sistema de limpeza do esta-
blo o que permite un aforro de consumo 

grande de enerxía 
eléctrica.
Nesta granxa 
agradecen moito 
esta axuda xa que 
“senón sería moi 
dificil de amorti-
zar”.

Tellado da Casa Grandela cos novos paneis para autoconsumo

Eficiencia enerxética
A empresa riotortense decidiuse a presen-
tar o proxecto de compra dunha máquina 
procesadora para a fabricación de mobles 
especiais e con elo seguir proporcionando 
calidade, atención e bo servizo aos seus 
clientes.
O proxecto consistiu na adquisición dun 
centro mecanizado de última tecnoloxía. 
Con esta máquina conséguese un maior 
aproveitamento da materia prima utiliza-
da ao facer o corte de varias pezas sobre o 
mesmo taboleiro. Todo isto permite a me-
llora do medio ambiente ao conquerir un 
menor volume de desperdicios.

Tamén se pretende lograr unha redución 
do tempo de fabricación xa que por orde-
nador fanse os cáculos necesarios para to-
dos os cortes.
A comercialización dos seus mobles extén-
dese máis alá de Galicia, chegando a Asturias 
e León, e incluso a Gran Canaria.

Interior das instalacións de Muebles Vidal en Riotorto

Maquinaria-Muebles Vidal

O proxecto consistiu na compra dunha casa 
para adecuala como pensión. Está situada 
na contorna do BIC do conxunto histórico 
do Castelo de Parga e do Camiño Norte. 
A promotora construíu un establecemnto 
de turismo a partir dunha vivenda e anexo 
onde a planta baixa conta cunha recepción, 
sala común, aseo, comedor, un dormitorio 
dobre adaptado e con baño, tres dormito-
rios familiares con baño e unha sala común 
con comedor e cociña. A primeira planta 
ten dous cuartos dobres e dous cúadru-
ples, todos con baño. Ten capacidade para 
26 persoas.
Para estes traballos respetáronse os ele-
mentos existentes ao máximo e desen-
volvéronse a partir do vaciado interior 
da edificación mantendo as fachadas de 

pedra e a estrutura de forxados e cuberta 
existentes, aínda que repoñendo o entre-
vigado que se atopaba en risco de desplo-
me. Un dos anexos tamén se ampliou con 
estrutura de muro de termoarcilla e vigas 
de madeira lamidada. Os ocos de fachada 
mantivéronse en todos os casos aínda que 
se realizaron ampliacións nalgúns casos e 
abríronse algúns máis por cuestións de alu-
meado e ventilación.

Interior da pensión de Parga

Pensión en Parga

• Inversión: 45.010,69  €
• Axuda Leader: 20.367,34 €
• Axuda: 44,25 %
• Creación de Emprego: 1 UTA

DATOS

• Inversión: 300.099,91 €
• Axuda Leader: 113.287,72 €
• Axuda: 37,75 %
• Creación de Emprego: 1,5 UTAS

DATOS

• Inversión: 120.000 €
• Axuda Leader: 52.500 €
• Axuda: 43,75 %
• Consolidación de Emprego: 13,50 UTAS

DATOS

• Inversión: 40.537,50 €
• Axuda Leader: 16.316,34 €
• Axuda: 40,25 %
• Consolidación de Emprego: 3 UTAS

DATOS



O Centro de Interpretación de Bretoña, que 
está en continuo crecemento ofrece  un 
claro e explicativo percorrido pola historia 
da diocese de Bretoña e o legado do pobo 
bretón no territorio galego. 
Forma parte dun proxecto máis amplo do 
Concello da Pastoriza de converter a Casa 
Galocha nun fito de referencia comarcal, 
ao instalar na planta baixa un Museo da 
Diócese de Bretoña.
Esta vila conta cun rico pasado e este e as 
súas intrahistorias son o ámbito temático 
do Museo. Non é tan só o relato da historia 
da institución relixiosa senón de toda unha 
época. 
O CIN leva aberto máis dun ano e este ve-
rán incorporáronse novos elementos ao 

cartel expositivo do centro, que non serán 
só relixiosos como ata o de agora senón 
tamén será o lugar no que se ubicarán os 
novos achados do Castro de Saa, así como 
dous coitelos da época, contas de doas, pe-
dras de muíños e outros achados arqueoló-
xicos dos últimos tempos.
Ademais realizouse a formación de conti-
dos e mobiliario.

• Inversión: 84.500 €
• Axuda Leader: 64.220 €
• Axuda: 76 %

DATOS

• Inversión: 74.321,53 €
• Axuda Leader: 63.173,30 €
• Axuda: 85 %

DATOS

Interior da Casa Galocha onde se ubica o CIN de Bretoña, na Pastoriza

Museo na Casa Galocha

O Concello de Begonte acometeu os traba-
llos de reforma e acondicionamento inte-
rior da planta baixa dun edificio que antes 
ocupaba a Cámara Agraria e situado xunto 
á casa consistorial, na praza Irmáns Souto 
Montenegro.
O Concello adquiriu esta emblemática edi-
ficación co obxectivo de rehabilitalo e dar-
lle un uso municipal. A chegada das novas 
tecnoloxías e a necesidade deste aprendi-
zaxe fixo que se plantexara utilizalo como 
telecentro e aula de formación.
Así, hoxe, o telecentro acolle unha aula de 
infórmatica e destinará o resto dos espazos 
dispoñibles ás asociacións para que reali-

cen cursos e actividades orientados prin-
cipalmente ás persoas maiores e tamén á 
mocidade e o seu aprendizaxe tecnolóxico.
A planta baixa conta con 150 metros cadra-
dos onde se ubica o telecentro e unha aula 
de formación que permitirá a realización 
de cursos, presentacións e reunións, entre 
outras actividades.

Unha das salas do telecentro de Begonte dedicouse a sala de informática

Telecentro en Begonte

No espazo verde situado en Vilar de Ardi-
lleiros, Feira do Monte, está asentado un 
parque biosaudable que ten como obxec-
tivo a rehabilitación e posta en valor do 
espazo, así como, a súa conexión co LIC 
Parga-Ladra-Támoga, de tal modo que se 
aposte pola conservación e preservación 
da flora e fauna autóctonas cos principios 
de xeroxardinería. 
Este proxecto axuda á mellora na calidade 
de vida dos veciños ao estar dotado de es-
quipos útiles para o traballo aeróbico, coor-
dinación, mobilidade articular, flexibilidade 
e relaxación, contribuíndo ao envellece-

mento activo, dirixido aos maiores.
Ademais, o parque complétase cunha con-
torna de árbores e zonas verdes que conec-
tan con sendeiros para reforzar e fomentar  
a conservación, a curiosidade e o medio 
ambiente, así como, o patrimonio natural 
e cultural do territorio.

O novo parque biosaudable do Concello de Cospeito, realizado en Vilar de Ardilleiros

Parque saudable e sendas

• Inversión: 43.558,01 €
• Axuda Leader: 35.935,36 €
• Axuda: 82,50 %

DATOS

O proxecto receptor da axuda consiste na 
implantación dun obradoiro de carpinte-
ría nas instalacións que posúe o Centro 
Ocupacional vilalbés, que xestiona a Fun-
dación para a Protección de Persoas con 
Discapacidade Psíquica Vilalba-Terra Chá. 
Os investimentos fo-
ron para a adquisi-
ción de maquinaria e 
a mellora da distribu-
ción da nave para illar 
este obradoiro dos 

restantes. Trátase dun servizo de carácter 
formativo e  terapéutico que permite a 
ocupación do tempo da estadía diaria dos 
usuarios do centro.
Os destinatarios do proxecto son os usuarios 
do centro ocupacional, todos persoas adul-

tas e con discapa-
cidade intelectual 
procedentes de 
concellos da co-
marca.  

Instalacións do Centro Ocupacional de Vilalba

Obradoiro de carpintería 

• Inversión: 21.300,35 €
• Axuda Leader: 16.507,7 €
• Axuda: 77,50 %

DATOS


