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PORTADA

GALICIA

A Xunta adxudica a explanación de seis 
plataformas en Morás (Arteixo)

DESTACADOS ANTERIORES

A Xunta ofrece 1,25 millóns de metros cadrados de solo 
empresarial a prezo bonificado

DE INTERESE

Aluminios Cortizo está construíndo cinco novas naves no 
Polígono de Pazos

Mapa da oferta do solo 
empresarial.
Consultar

Consulta os documentos do  
Observatorio
Accede

Boletin informativo. 
Subscribete

Boletín do Observatorio do solo empresarial

A información do sector do solo para as empresas

Do 1 ao 15 de marzo de 2019

XESTUR

Observatorio do
solo empresarial de Galicia

En Castro de Rei o parque de Castro de Ribeiras de Lea medra e o de Rozas inicia a súa andaina

O Plan Xeral de Trasmiras desbloqueará cinco proxectos 

Castro Caldelas xestiona retomar o proxecto do parque industrial

INTERNACIONAL

Celébrase no Parlamento Europeo un “workshop” sobre 
reconversión de áreas industriais á política rexional europea

ESPAÑA

A Rede de Parques Tecnolóxicos de Euskadi e o Grupo SPRI 
continúan co servizo de antenas posto en marcha en 2018

Teruel acolle o 7 e 8 de marzo o II Congreso de Áreas Industriais e Empresariais de Aragón

O Goberno asinará un Protocolo de apoio á mellora das áreas industriais de España

A Xunta elabora un censo para coñecer o solo industrial dispoñible en Galicia

Ábrese o prazo para o concurso de venda de solo nos parques de Xestur

Subscribirse Darse de baixa

Polo momento, non baixará o prezo das parcelas en Río do Pozo (Narón)

Luz verde para a creación de novo solo industrial en Melide

O Ministerio de Fomento respalda a estratexia de Ponteceso para atraer grandes empresas ata o polígono de Tella

A Xunta executará a obra de acceso ao polígono de Beariz para dispoñer de 63.816 metros cadrados

A Xunta adxudica a explanación de seis plataformas en Morás (Arteixo)

A Xunta divide o Polígono de Morás en catro fases para axustalo á demanda

A Xunta adxudica a explanación de seis plataformas en Morás (Arteixo)

A Xunta adxudica máis de 11.000 metros cadrados de solo empresarial en tres parques empresariais

O Concello de Ponteceso e a Entidade Pública Empresarial de Solo asinarán un convenio para ampliar o poligono de 
Tella

A inclusión de Galicia no Corredor Atlántico ferroviario deberá esperar a 2030


