
Axudas concedidas
2015



Medidas de eficiencia enerxética e aplicación das 
TIC na explotación

Proxecto que consiste na modernización dunha gran granxa de vacas, 
coa introdución dos seguintes elementos: melloras sistema de muxido 
(arranque automático),  identificadores de pata (podómetros), 
sistema automático de detección de celos en novillas, cepillos 
automáticos e carro misturador automotriz.

Promotor: Gandería Sar SAT (Touro)

Investimento: 242.302,73 € 

Axuda: 67.723,61 € (27,95%)

Consolidación de 8 empregos

Executado o 65% final no 2015



Promotor: David Ares Castro (Sobrado)

Investimento:  60.340,00 € 

Axuda: 19.995,61 € (33,21%)

Creación dun emprego

Executado o 21,77%  final no 2015

Panadería artesanal con forno de leña

A panadería contará cun obrador (amasadora, laminadora, 
etc.) na que a cocción das pezas se efectuará en dous fornos 
de leña tradicionais.
Para poñer en marcha a actividade produtiva o promotor 
acomete o acondicionamento dun antigo pendello de 
propiedade familiar.



Promotor: Asociación Cultural A Braña (Santiso)

Investimento: 74.479,86 €

Axuda: 43.399,41 € (58,27%)

Executado o 10,20% final no 2015

Recuperación e rehabilitación de cruceiro e 
contorno de igrexa parroquial

O proxecto consiste na rehabilitación e acondicionamento e mellora 
do contorno da Igrexa parroquial de Belmil. As obras a executar 
consistirán na reconstrución dos muros de mampostería de pedra 
sobre pedra a dúas caras vista, colocada xunta e unida con morteiro 
de cemento e na rehabilitación e acondicionamento de cruceiro da 
igrexa.



Promotor: Concello de Touro

Investimento: 36.086,86 €

Axuda:  29.823,85 € (100%)

Executado nun 100% 

no 2015

Aula TIC e elementos interactivos para a 
interpretación do Ulla

Habilitación dunha aula TIC (PCs, pizarra electrónica, proxector, 
etc.) no concello de Touro para o achegamento das TICs á 
poboación local, así como deseño e implementación dunha serie 
de elementos interpretativos do río Ulla con información 
etnográfica, ambiental, cultural, etc.



Promotor: Ana García Pardo (Arzúa)

Investimento: 65.852,48 €

Axuda: 17.661,64 € (26,82 %)

Executado nun 100% no 2015

Taller de artes gráficas e artesanía 

Mellora nun taller de impresión coa adquisición de novo 
equipamento co que deseñar e realizar novos produtos: impresora de 
tazas, software, etc. Do mesmo xeito, a promotora realiza unha 
actividade de deseño e venda de artesanía propia coa que 
complementa a actividade principal



Promotor: Tecnología Modular VLC SL 

(Arzúa)

Investimento: 519.697,86 €

Axuda:  174.826,36€ (33,64 %)

Executado nun 100% no 2015

Tecmódulo

Posta en marcha dun novo negocio de construción de casas 
prefabricadas por módulos. O cliente deseña a casa baixo pedido e 
contrúese por partes a cuberto garantindo unhas mellores condicións 
de traballo e unha maior rendibilidade de man de obra e materiais, 
finalmente móntase sobre unha plataforma na parcela de destino. 



Promotor: Valiño Mosteiro SL (Santiso)

Investimento: 183.814,89 €

Axuda:  61.997,05 €(33,35%)

Executado nun 100% 

no 2015

Tanatorio en Santiso

Construción e posta en marcha dun servizo de tanatorio en Santiso, 
servizo ata agora inexistente no concello. O edificio conta con dúas 
salas de velorio, tamén se inclúe o equipamento e mobiliario 
necesario para prestar o servizo.



Promotor: Concello de Curtis

Investimento: 9.000,00 €

Axuda:  6.850,80 € (76,12%)

Executado nun 100% no 2015

Plataforma de interacción co cidadán CYTY4Curtis

Habilitación dunha app móbil do concello de Curtis coa que manter 
unha comunicación bidireccional coa súa veciñanza. A través da app 
pódese pedir cita nos distintos departamentos do concello, acceder 
ás novas, facer suxestións ou outro tipo de xestións municipais.



Promotor: Consorcio das Mariñas

Investimento: 3.913,85 €

Axuda:  1.681,39€ (42,96%)

Executado nun 100% no 2015

Sinalización da Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo

Deseño e instalación de sinais divulgativas e informativas da Reserva 
da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do mandeo nos concellos do 
UTM afectados pola mesma: Curtis e Sobrado.



Promotor: Concello de O Pino

Investimento: 47.991,14 €

Axuda:  43.045,46 € (85,26%)

Executado nun 100% no 2015

Acondicionamento de aula TIC de O Pino

Posta en marcha de aula TIC en O Pino coa adquisición e instalación 
de diversos equipamento: acondicionamento da aula (pintura, 
albanelería, carpintería, etc.) e adquisición de PCs, impresora, 
proxector, TV, pizarra electrónica, etc. A aula TIC ten a función de 
achegar as TICs á poboación e ser o lugar de celebración de 
actividades divulgativas e formativas para este achegamento.



Promotor: Concello de Boimorto

Investimento: 46.551,70 €

Axuda:  30.346,15 € (78,87%)

Executado nun 100% no 2015

Ampliación de gardería municipal

Ampliación do edificio da gardería municipal coa que poñer en 
marcha unha nova zona de xogos e interacción. O proxecto consistiu 
en habilitar un espazo desaproveitado na parte superior do cuarto de 
caldeiras co seu correcto acondicionamento: albanelería, carpintería, 
instalación calefacción, etc.



MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS 
DE SERVICIOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS

Diferentes empresas de servizos do territorio decidiron investir en 
maquinaria agrícola e forestal de última tecnoloxía, coa compra de 
tractores, picadoras, sementadoras, empacadoras e outras.

Promotor Investimento % axuda  Axuda  Concello Empregos
Executado 

2015

J. Mª López Díaz      86.462,81 € 24,55%    21.226,62€  Curtis 2,5 60,14%

Ignacio Rodríguez Iglesias      372.236,17€ 24,55%   91.383,98 €  Curtis 3 43,38%

Traballos agrícolas Viquin SL     447.750,00€ 23,98% 107.370,45€  Arzúa 1 16,79%
Servicios agrícolas y 
forestales Avelino SL     261.771,78€ 28,52%     74.657,31 €  Boimorto 3 31,81%
Agroforestal Vaamonde 
Mella SL      465.477,77 € 24,69%   114.926,46€  Arzúa 6 100%
J. Manuel Barreiro Martínez  200.000,00 € 29,66 % 59.320,00 € Touro 2 100%

TOTAL 1.833.698,53€ 25,99%   468.884,82€   17,5 
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