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PORTADA

GALICIA

Arteixo espera investimentos por valor de 300 
millóns de euros ata 2020

DESTACADOS ANTERIORES

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

DE INTERESE

Oito parques xestionados polo Instituto Galego de Vivenda e 
Solo e Xestur contan con bonificacións no prezo do 50%

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 abril de 2019

XESTUR

Observatorio do
solo empresarial de Galicia

A Deputación de A Coruña considera implantar unha Zona Franca

O Concello de Bergondo dará unha axuda de 400 euros á Asociación de Empresarios

Vilalba reclama un acceso directo do Polígono cara a A-8

Un aumento nas taxas da Lonxa do Berbés pode afectar ás empresas do sector

INTERNACIONAL

O Banco Europeo de Investimento fixo unha aportación ao 
Fondo Africano para a industrialización

DB Schenker busca ampliar a súa actividade no Norte de Portugal

O 'Institut Català del Sòl' vendeu unha parcela de solo empresarial a 54 euros o metro cadrado

ESPAÑA

O 'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial' concedeu 
medio millón de euros para a renovación de parques 
empresariais

A Zona Especial Canaria conseguiu motivar no 2018 196 millóns de euros de investimento

Cantabria publica hoxe catro convocatorias de axudas destinadas a apoiar a internacionalización do  seu tecido 
empresarial

O Goberno Navarro e Elkargi abren unha liña de financiamento para as empresas afectadas polo Brexit

Oracle Portugal vai abrir un novo centro de innovación tecnolóxica en O Porto

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

O sector industrial en Galicia conta cun investimento de dous mil millóns de euros

Unha Oficina de Promoción Industrial será creada en A Coruña

Galicia precisa aliñar e adaptar a realidade empresarial ás necesidades da sociedade

A Sociedade Urbanística Provincial de Lugo pechará este luns o prazo de presentación de ofertas para a urbanización 
do polígono industrial de Cospeito 

Varios alcaldes de A Coruña buscan promocionar o solo empresarial de xeito conxunto

Un novo proxecto singular empresarial estase planeando para o polígono da Veigadaña, Mos

Unha nova aplicación empresarial será creada en Portugal

A Xunta anuncia un incremento nas axudas a pemes e autónomos para impulsar 200 novos proxectos empresariais

Rexistrado un incendio nunha nave do polígono de Trabanca Badiña, en Vilagarcía

Catorce empresas optan a executar a urbanización do novo Polígono Industrial de Cospeito

A Estrada busca desenvolver a ampliación do Polígono de Toedo

Unha empresa británica instálase en Bizkaia

Convocadas hoxe as axudas estatais no ámbito da Industria Conectada 4.0

A empresa BA Glass Spain, en León, fixo un investimento de 37 millóns de euros na rexión

Celebrouse unha reunión informativa sobre o Estatuto do Consumidor Electrointensivo

Portugal traballa na atracción de empresas afectadas polo Brexit

A Unión Europea lanza unha enquisa sobre propiedade industrial e intelectual

Un novo parque empresarial será desenvolvido en Viana do Castelo


