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PORTADA
A Xunta adxudica máis de 27.000 metros cadrados
de solo empresarial, con boniﬁcacións por
importe de preto de 1,2 millóns de euros

GALICIA
A Xunta adxudica 870.000 euros para a electriﬁcación do
parque empresarial de Morás

Unha empresa de reciclaxe de residuos urbanos está interesada no solo da Plisan
Catro novas parcelas saen á poxa no parque empresarial de San Cristovo de Cea
Medio Ambiente creará un grupo de traballo para impulsar a terceira fase do polígono empresarial de Ribadavia
Medio Ambiente conclúe o trámite ambiental que permitirá ampliar o polígono industrial no Concello de Melide
Adxudicado o viveiro de empresas no polígono Área 33 de Silleda
Vegalsa-Eroski inaugura a nave da súa participada no polígono de Nantes
A ampliación do polígono industrial de Toedo se incluirá no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia
O Concello de Paradela saca a licitación un novo viveiro de empresas

ESPAÑA
En Asturias, a venda de parcelas nos polígonos de Sogepsa
reportou 1,19 millóns de euros de beneﬁcios

A terminal de colectores do Porto de Bilbao amplíase coa chegada do Corredor Atlántico de Mercadorías
A Rexión de Murcia incrementa o seu índice de produción industrial nun 13 por cento
Os polígonos industriais de Aragón reclaman a chegada da ﬁbra óptica
A Zona Especial Canaria capta 1.900 millóns de inversión en 2019
Estúdase a ampliación do solo industrial de Elda mentres continúan as obras de mantemento
A Xunta de Andalucía inviste máis de 140.000 euros na mellora da accesibilidade no Polígono de O Calvario, en Jaén

INTERNACIONAL
Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, a
produción industrial cae nun 0,6% en maio

A empresa xestora de propiedades e terreos Harworth faise co polígono industrial inglés Etherow de Glossop,
en Derbyshire

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

A Xunta destina 2,5 millóns de euros a reforzar os clústeres e captar novas empresas en Galicia
A nova fábrica de Estrella Galicia ocupará a metade do parque empresarial de Morás (Arteixo) e será considerada
como proxecto empresarial singular
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