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

GALICIA
Benteler amplía a súa factoría en Mos, punteira en Europa

A Autoridade Portuaria de Vigo ampliará o Porto de Bouzas para ﬁxar a automoción
A Xunta destina 2,5 millóns de euros a reforzar os clústeres e captar novas empresas en Galicia
O concello de Meis presentou un proxecto de parque empresarial a medida
Aprobada inicialmente a ampliación do Polígono do Vao, Pontevedra
Na procura do selo de calidade para o polígono de A Bértoa, Carballo
Aprobada a proposta de convenio para a ampliación do Polígono de Ponteceso
Celebraranse unhas xornadas informativas sobre axudas e servizos no Polígono da Bértoa, Carballo
A Xunta activa o Plan de ﬁnanciamento empresarial de Galicia 2019
Galicia conta xa cunha nova aceleradora para promover a proxección internacional da industria alimentaria
O sector do automóbil representa o 25% das exportacións de Galicia
Iniciase a construción dun novo acceso ao Polígono de Morás, Arteixo
Estase realizando un estudo para solventar os problemas de saneamento no Polígono da Madanela, Melide
Realizouse un estudo sobre o solo empresarial dispoñible para a venda en Galicia
Presentouse unha moción de censura en Dodro para paralizar os cambios propostos sobre o solo industrial
Instálase unha nova empresa na Veigadaña, Mos
A Finca do Ouro, no centro urbano de Vilagarcía, foi adquirida por unha empresa local

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

Aprobado un plan de interese xeral autonómico para a implantación dunha plataforma agroalimentaria en Épila
(Aragón)
'A Sociedade para o Desenvolvemento Rexional de Cantabria pon en marcha un Observatorio sobre o Brexit
O Ministerio de Industria acepta que preto dun un 52% dos municipios da Comunitat Valenciana sexan considerados
zonas prioritarias de investimento industrial
Iniciado o trámite de audiencia e información pública do Estatuto de Consumidores Electrointensivos
'Navarra de Suelo y Vivienda' posibilita a implantación dunha grande empresa na comarca de Sakana
Aprobada a convocatoria de préstamos do programa Industria Conectada 4.0

INTERNACIONAL
China aproba unha nova lei de investimentos estranxeiros

Viana do Castelo celebrou 41 contratos con apoio de investimento dende 2012
Un novo parque empresarial será desenvolvido en Viana do Castelo

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

Aluminios Cortizo está construíndo cinco novas naves no Polígono de Pazos
A Rede de Parques Tecnolóxicos de Euskadi e o Grupo SPRI continúan co servizo de antenas posto en marcha en 2018
Celébrase no Parlamento Europeo un “workshop” sobre reconversión de áreas industriais á política rexional europea
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