


Aterra é unha  iniciativa do Grupo 
de Desenvolvemento Rural Limia 
Arnoia que ten como obxectivo impulsar 
novos proxectos agrarios no territorio 
no que traballa.

Aterra, unha  iniciativa innovadora 
que nace da base para chegar ao 
cume.  Tiramos proveito da tecnoloxía 
e creamos un novo servizo para chegar 
ás persoas que queiran desenvolver un 
proxecto agrario. 

O obxectivo é dinamizar o territorio 
do GDR Limia-Arnoia e recuperar 
unha parte da produción agraria 
abandonada. Queremos conectar a 
persoas propietarias de terras con 
persoas demandantes de terra para o 
desenvolvemento ou ampliación do seu 
proxecto. 

Para comezar a utilizar a plataforma 
cómpre visitar www. aterra.gal e facer 
clic en “Ir ao visor”.

A) Podes ver as fincas dispoñibles 
para aluguer ou venda premendo en 
“Consulta oferta/demanda”. 

B) 
• Fai clic en iniciar sesión e crear conta.
• No menú superior, fai clic en “Crear oferta e Oferta terras ou explotacións”.
• Selecciona concello, parroquia e entidade de poboación. Tamén podes 

navegar a través do mapa.
• Activa a opción SIXPAC, no menú da dereita.
• Debuxa a parcela.
• Cubre os datos do desplegable.

Terra
‘Extensión delimitada da superficie terrestre susceptible de 
estar dedicada a unha certa actividade’.
Aterrar
‘Pousar en terra’, ‘Aparecer, asentarse nun sitio’.

Aterra

https://aterra.gal/


C)
• Fai clic en iniciar sesión e crear conta.
• No menú superior, fai clic en “Crear demanda e Demanda - Polígono”.
• Selecciona concello, parroquia e entidade de poboación. Tamén podes na-

vegar a través do mapa.
• Activa a opción SIXPAC, no menú da dereita.
• Debuxa a zona na que estás interesada/o.
• Cubre os datos do desplegable. 

D) Para consultar as parcelas que tes en demanda ou oferta clica en As miñas 
parcelas.



Se tes calquer dúbida ou problema sobre o uso da aplicación non dubides en 
poñerte en contacto con nós.

Sede Xinzo da Limia
988 688 779
604 027 382

administracion@limia-arnoia.gal

Sede Celanova
988 43 16 54
604 028 453

tecnico@limia-arnoia.gal

Sede Allariz
988 442 535
604 026 618

coordinadora@limia-arnoia.gal


