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PORTADA
A Xunta vende 136.789 metros cadrados de solo
industrial boniﬁcado en Ourense

GALICIA
Os polígonos de San Cibrao de Viñas e O Pereiro apostan pola
colaboración

O polígono industrial de A Laracha formaliza a venda dunha nova parcela de 1.200 metros cadrados
Amazon instálase en solo empresarial galego
O polígono de Bértoa desenvólvese a niveis superiores a antes da crise
SEA comeza a dar pasos no desenvolvemento do parque empresarial de Malpica
Empresarios de A Coruña reivindican o sector industrial na economía galega
Os promotores do Polígono de As Percebeiras presentan un novo proxecto urbanístico
O polígono de A Raña adapta o seu viario para mellorar a circulación dos camións
O polígono de Balaídos se prepara para unha importante ampliación
A factoría PSA mostra o seu interese pola ampliación do polígono de Balaídos
A Xunta toma medidas ante as parcelas boniﬁcadas que permanecen sen ediﬁcar
O concello de Marín e a Asociación de Xoves Empresarios inauguran un viveiro de empresas gastronómicas

ESPAÑA
Esta semana aprobarase a memoria para a inversión de 20
millóns de euros en solo industrial en Castilla y León

A Generalitat Valenciana destina 1,3 millóns para a modernización de 13 polígonos industriais
A empresa Atento inaugura un novo centro de atención ao cliente no parque empresarial madrileño 521 HUB
Saniplast aumenta a súa presenza na península con 1.200 metros cadrados de almacén en Cáceres
A Cámara de Comercio de Lleida reclama maior axilidade administrativa para evitar a fuga de empresas a Aragón
O Polígono Industrial de Toledo comeza os trámites para engadir 206.000 metros cadrados de solo industrial
O concello de Avilés autoriza a construción dunha nave de 300 metros cadrados no Parque Empresarial do Principado
de Asturias
Recta ﬁnal aos trámites para a construción dun novo Polígono Industrial en Ciudad Real
Reactívase o desenvolvemento do polígono de Carrús, en Elche
A sociedade GreenOak vende o parque empresarial Las Mercedes, en Madrid, por 200 millóns de euros

INTERNACIONAL
Rusia aumenta a súa aposta polos polígonos industriais

A empresa VGP desenvolve un novo parque para o grupo BMW e Kraussmaﬀei en Múnich
Unha inmobiliaria de Rotherham desenvolve un novo polígono industrial en Shirebrook

DESTACADOS ANTERIORES
A Xunta adxudica máis de 27.000 metros cadrados de solo
empresarial, con boniﬁcacións por importe de preto de 1,2
millóns de euros

A Xunta destina 2,5 millóns de euros a reforzar os clústeres e captar novas empresas en Galicia
A nova fábrica de Estrella Galicia ocupará a metade do parque empresarial de Morás (Arteixo) e será considerada
como proxecto empresarial singular
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