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PORTADA

GALICIA

A Xunta adxudicou 69.494,53 metros cadrados de 
solo empresarial en Galicia

DESTACADOS ANTERIORES

As rebaixas fiscais permitiron crear máis de cincocentas 
empresas en concellos galegos

DE INTERESE

Albo planea instalar unha nova planta no Porto Seco de Vigo
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Estrella Galicia asina coa Consellería de Medio Ambiente un protocolo de actuación ante a súa posible instalación no 
polígono de Morás

Zona Franca valora crear unha área de libre comercio na Plataforma Loxística Industrial Salvaterra-As Neves

O Parque Empresarial da Reigosa, Pontecaldelas, xerará máis de dous millóns de euros de ingresos

PORTUGAL E INTERNACIONAL

Os prezos da produción industrial creceron de xeito xeral na 
Unión Europea

O Cávado confírmase, segundo N-Invest, como a sub-rexión portuguesa que máis inviste en innovación e 
desenvolvemento

Un incendio nun parque empresarial de Madrid calcinou varios coches

ESPAÑA

A Rede de Parques Tecnolóxicos de Euskadi aumentou en 
dous anos un 20,1% o seu volume de negocio

Aberta, na rexión de Murcia, a convocatoria de asistencia a empresas para o desenvolvemento de plans de 
mercadotecnia dixital internacional

Un incendio declarado na última hora da tarde devora unha nave nun polígono de Huelva

Descende a actividade industrial en Arxentina, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos

A Xunta destina 2,5 millóns de euros a reforazar os clústeres e captar novas empresas en Galicia

A Conferencia Sectorial de Industria aprobou a elaboración dun Mapa de Áreas Industriais e Empresariais

Subscribirse Darse de baixa

Esixen que o concello de A Estrada reclame pagos ligados á ampliación do polígono de Toedo

A Consellería de Economía, Emprego e Industria presentou o Plan de inspección en materia de seguridade industrial 
do 2019

Os Hubs de Innovación Dixital de Galicia estarán destinados á colaboración entre a Universidade e as empresas

A Comunidade de Montes de Amoedo e Pazos de Borbén acadan un acordo sobre os terreos do parque empresarial

O Concello de Moraña ultima a ampliación do polígono de Afieiras

China considera cancelar as negociacións comerciais con Estados Unidos

Comeza a planificarse a futura conexión do porto de Bouzas, en Vigo

O proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte deixará previsto o enlace co polígono empresarial de 
Vimianzo

As obras na Plataforma Loxística Industrial Salvaterra – As Neves avanzan a bo ritmo

China confírmase como o principal investidor en Galicia

O Goberno quere aumentar o investimento en I+D ata o 2,5% dos Orzamentos do Estado

A comercialización de solo empresarial no Parque Empresarial Principado de Asturias rematou con balance positivo

Zamora presentou un Plan de atracción industrial na provincia de Zamora ante o interese de Tesla de asentarse en 
España

Barcelona celebrará o Salón Internacional da Loxística

Portugal empregará as liñas ferroviarias españolas para exportar vehículos

Un novo parque empresarial será desenvolvido en Viana do Castelo

Os dous primeiros Hubs de Innovación Dixital de Galicia axudarán ás pemes na fabricación intelixente e o big data

Albo planea instalar unha nova planta no Porto Seco de Vigo

A Xunta fai fronte a subida de prezos nas naves industriais

O Consorcio da Zona Franca de Vigo prepara a compra dos terreos necesarios para a ampliación do  Parque 
Tecnolóxico e Loxístico de Valadares

A nova nave de Leroy Merlin en Ourense está a piques de inaugurarse

Suelo Empresarial del Atlántico e o concello de Monforte reúnense para debater sobre o futuro do parque empresarial 
de O Reboredo

Castela e León promove axudas para a instalación de internet nos parques empresariais

Andalucía porá en marcha a Lei Andaluza de Fomento do Emprendemiento

En Murcia, 15 compañías obteñen 6,3 millóns de financiamento do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico 
Industrial polos seus proxectos de innovación


