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PORTADA
A Xunta executará en 2020 a mellora da
seguridade viaria no contorno do parque
empresarial da Pasaxe, en Gondomar, cun
investimento de 435.000 euros

GALICIA
Xestur poxa unha nave en Lalín por máis de 2 millóns de euros

A Costa da Morte proxecta grandes ampliacións de solo empresarial
O requerimento do parque de Bértoa para a variante na circunvalación gaña apoios
A industria, xunto cos servizos, principal xerador de emprego na comarca de Vigo
O parque de Morás fraccionará parcelas para facilitar a chegada de empresas
O presidente da Xunta avanza a aprobación da Lei de Ordenación do Territorio que culmina o proceso de regulación
urbanística de Galicia
A segunda fase da Plisan sairá a licitación
A remodelación do parque empresarial de Cuntis é inminente
O parque de O Vinteún traslada un proxecto de mellora da seguridade ao concello
Remátase a pasarela do parque de A Grela
O parque de A Laracha suma unha nova empresa no seu solo
Poxa de oferta pública de venda de inmobles propiedade do Instituto Galego de Promoción Económica
A Xunta defende o peso da loxística na economía galega e o seu papel como vector de competitividade para o
sector industrial

ESPAÑA
A Xunta de Castela e León adxudica por 27 millóns de euros as
obras para preparar a futura nave de Nissan

Mango inviste 35 millóns nunha ampliación das súas instalacións en Barcelona
Canarias anuncia a creación da primeira Lei de Industria de Canarias
O PEPA traballa nun acordo para implantar unha ruta de bus ao parque
O solo empresarial da Comunidade Valenciana ten gran demanda
Marbella outorga licencias para construír 24 naves no parque de San Pedro cinco anos despois
A compañía investidora Patrizia faise con 11 naves loxísticas en España
Navarra prevé o desenvolvemento de 300.000 metros cadrados de solo
Castela-A Mancha aposta polo desenvolvemento de solo empresarial preto de Madrid

INTERNACIONAL
O goberno serbio incentiva a súa economía traspasando de
balde parcelas

Unha nova plataforma loxística se desenvolve no sur de Alemaña a mans de ECE
Novo parque empresarial no centro de Alemaña

DESTACADOS ANTERIORES
O parque de Morás mantén un alto ritmo nas obras de
urbanización e xa apunta ás primeiras instalacións

A Xunta impulsa con 1,9 millóns de euros os clústeres galegos para potenciar a competitividade do tecido industrial
A Xunta propondrá ao Parque Tecnolóxico poñer a disposición 421.000 metros cadrados para a ampliación do
parque de San Cibrao
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