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PORTADA

GALICIA

Expertos valoran a posibilidade de establecer 
unha Zona Franca en A Coruña

DESTACADOS ANTERIORES

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

DE INTERESE

Aprobada unha ampliación do Parque Tecnolóxico de 
Valadares, en Vigo
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Boletín do Observatorio do solo empresarial

A información do sector do solo para as empresas

Do 16 ao 30 de abril de 2019
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Observatorio do
solo empresarial de Galicia

Galicia presenta o polo aeroespacial de Rozas en Estados Unidos

Porto do Son busca crear un novo polígono industrial

Estrella Galicia adquire unha nova parcela para ampliar a súa actividade no parque empresarial de A Grela, A Coruña

INTERNACIONAL

A ‘Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal’ lanza a plataforma web Portugal Exporta

ESPAÑA

As exportacións de mercadorías en España creceron un 0,3 
respecto ao mesmo período do 2018

O 'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial' incrementa en 800 mil euros as axudas para mellora de polígonos

O Parque Tecnolóxico de Andalucía superou os 2.000 millóns de euros de facturación no 2018

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

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

Subscribirse Darse de baixa

A Xunta adxudica as obras de conexión do Parque empresarial de Morás, Arteixo

Un selo de moda galego busca un novo emprazamento para a súa sede

Un novo acordo foi asinado entre Inditex e o Concello de A Laracha

Están dispoñibles prazas para os cursos de competencias chave e Comercio e Loxística que se impartirán en Narón

A nova glorieta do parque empresarial do Sabón estará lista a finais de semana

Conflito en Lalín pola instalación dunha planta de reciclaxe de pneumáticos no parque empresarial

O empresariado de Castiñeiras, Bueu, espera o apoio do concello para tramitar a ampliación do parque empresarial

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

Aprobados os apoios da Xunta para reforzar os clústeres galegos como impulsores de innovación e 
internacionalización

O Concello de A Laracha e Suelo Empresarial del Atlántico conversan sobre o futuro do parque empresarial

Acádase un acordo para resolver o conflicto sobre o polígono de Amoedo

Catro viveiros empresariais serán instalados en diferentes polígonos da provincia lucense

O Goberno de Aragón declara un proxecto mineiro-industrial como Investimento de Interese Autonómico

O Instituto de Innovación Empresarial das Illas Baleares subasta 15 parcelas industriais

O Goberno Canario lanza axudas para a modernización e diversificación do sector industrial

Canarias pescuda maior protección para o seu sistema industrial

O Instituto de Fomento da Rexión de Murcia licitou a venda de 15 parcelas de solo empresarial

A Sociedade de Promoción e Xestión do Solo Industrial de Euskadi e Sociedades Industrialdeak creceron durante 2018

Unha empresa de seguranza de software instálase en Braga

O concello de Ponte de Lima acorda non cobrar o ‘Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis’ ás 
empresas


