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“A súa posición 
xeoestratéxica e  
a súa protección  
natural converten  
a Galicia en centro  
de  operacións para  
o movemento de 
mercadorías desde  
e para Europa,  
América e África” 

01 Localización
Orixe e destino universal

Galicia,
a porta do Atlántico
Galicia, coñecida como como a terra dos mil ríos, é 
a rexión máis atlántica de España e Europa. Un lugar 
de tradición mariñeira onde se atopan os  cantís máis 
altos e as rías máis produtivas, e o  único faro romano 
en funcionamento.

Entre as súas riquezas Galicia atesoura a ruta de 
peregrinación medieval que forxou os cimentos de 
Europa, o Camiño de Santiago. Recoñecido como o 
primeiro itinerario cultural europeo, leva atraendo 
desde hai máis de dez séculos miles de persoas á 
capital de Galicia, o que favoreceu o intercambio co-
mercial, de coñecementos, culturas e o espírito aco-
lledor da rexión.
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O principal 
eixe distribui-
dor para África

Galicia
O porto  
máis próximo 
a América

O primeiro  
camiño de  
Europa

Santiago de Compostela
CAPITAL

Lonxitude: O7°51’58.36”  
Latitude: N42°45’18.29”

29.574 Km2

2,7 millóns de persoas

PIB 
64.430.000.000 € 
6% de España

Empresas 
+200.000

Exportacións 2021 
25.259.000.000 €

Importacións 2021 
20.116.000.000 €

13 Centros  
tecnolóxicos

5 
Universidades
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Onde se sitúa Galicia?

Crecemento económico  
e talento

Galicia sitúase no noroeste da península ibé-
rica e é a rexión máis occidental de Europa. 
Trátase dunha das 17 comunidades autóno-
mas de España e conta en catro provincias: A 
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

O océano Atlántico baña o oeste de Galicia e 
o mar Cantábrico, o norte. Con máis de 1500 
quilómetros de litoral, convértese no territo-
rio coa maior costa de España. As súas  rías 
constitúen unha fonte de riqueza económica 
e comercial.

Galicia é a 6ª economía de España e a 3ª au-
tonomía con maior crecemento de PIB es-
perado. Cunha poboación que supera os 2,7 
millóns de persoas, o que sitúa a Galicia na 5ª 
posición da clasificación estatal por número 
de habitantes (92,35 hab./km²), consolidouse 
como unha das principais comunidades espa-
ñolas, que contribúe cun 6 % ao PIB nacional.

Ademais, garanten a seguridade das opera-
cións marítimas en practicamente calquera 
circunstancia meteorolóxica polo que os seus 
portos permanecen en funcionamento os 365 
días do ano.

A extensión do territorio de Galicia alcanza 
os 29 574 km2 e limita ao leste con Asturias 
e Castela e León, e ao sur con Portugal, país 
co que forma parte da coñecida Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal.

O tecido produtivo de Galicia, formado por 
máis de 200 000 empresas de diversos sec-
tores, suma un saldo exportador de máis de 
21 000 millóns de euros. O dinamismo de  Ga-
licia tradúcese nas seguintes cifras de expor-
tación e importación dos principais sectores 
económicos:

DINAMISMO SECTORIAL E BALANCE COMERCIAL POSITIVO
Exportacións 2019 Sector Importacións 2019

16,29% Automóbil 27,74%

30,19% Manufacturas de consumo 12,25%

13,20% Alimentos 17,81%

12,63% Semimanufacturas 12,39%

15,09% Bens de equipo 10,20%

7,12% Produtos enerxéticos 15,41%

3,56% Materias primas 3,00%

1,10% Bens de consumo duradeiro 1,11%

0,83% Outras mercadorías 0,10%

Total: 22 196 millóns de euros Total: 19.814 (mil. euros)
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Vangarda e futuro

A dixitalización e a innovación en Gali-
cia apóianse en plans específicos im-
pulsados pola Administración e  no co-
ñecemento especializado de 28 centros 
tecnolóxicos, clústeres sectoriais de 
referencia internacional como o da au-
tomoción, alimentación, madeira, naval, 
granito, téxtil, biotecnoloxía ou saúdo, e 
un sector TIC cun volume de facturación 
de case de 3000 millóns de euros. Ade-
mais, Galicia puxo en marcha o proxecto 
Cidade das TIC, un espazo  de 128 000 m2 

que se converterá nun Di gital Innovation 
Hub Europeo.

“Galicia conta con apoio 
institucional, acompaña-
mento e facilidades para  
investir, internacionalizarse 
e afrontar o proceso  
detransformación dixital  
e o desenvolvemento  
sostible que esixe a  
sociedade actual”

Ao incremento da súa produtividade contribuíu o alto nivel de formación da súa poboación acti-
va. Numerosos centros de FP, formación dual e as tres universidades galegas forman profesionais 
segundo as demandas dun novo mercado laboral marcado polas necesidades da economía cir-
cular, a biofabricación ou a intelixencia artificial.

O apoio financeiro, a internacionalización e a dixitalización marcarán a senda da dinamización  do 
tecido produtivo galego nesta década. Só en 2022 o Goberno autonómico mobilizará máis de 300 
millóns de euros en préstamos a empresas, e estableceu como obxectivo que en 2025 as 8000 
empresas exportadoras alcancen un volume de negocio de 25.000 millóns de euros. As previsións 
do Goberno autonómico apuntan a recuperación dos niveis anteriores á pandemia e a un crece-
mento sostido do PIB do 6 % en 2021.

Galicia calidade,
un destino para vivir

Galicia atrae pola súa alta calidade de vida, o 
seu espléndido patrimonio natural, magníficas 
praias, parques naturais e centos de lugares 
que invitan a coñecer os seus costumes, as 
súas festas, a súa historia e a súa gastrono-
mía, conservados ao longo dos séculos nunha 
simbiose  perfecta de tradición e modernida-
de.

As cidades de Galicia sitúanse como as de 
maior calidade de vida, segundo diversas en-
quisas e estudos realizados en España.

A moderna rede de servizos e unha ampla 
oferta de lecer, actividades culturais, deporti-
vas e sociais fan de Galicia un lugar único para 
vivir e traballar.
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“O sector  
loxístico de  
Galicia é o segun-
do sistema pro-
dutivo con maior  
rendibilidade  
económica na  
rexión”

02 Capacidade 
loxística
Unha dinámica de crecemento

Galicia, hub loxístico  
da Europa atlántica
Liderado mundial en 
desempeño loxístico
Europa sitúase á cabeza no índice de desempeño 
loxístico, segundo o Banco Mundial, e ocupa tres posi-
cións do top 5. Este índice puntúa os países segundo a 
súa eficiencia e a eficacia no movemento de mercado-
rías a través e dentro das fronteiras.

A loxística e o transporte en España aglutina máis de 
1 millón de empregos, ostenta unha representación 
arredor do 8 % do PIB e supón o 12 % do valor engadi-
do bruto do sector servizos.
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Marín-Ría de 
Pontevedra

Monforte de Lemos

Boqueixón

Plataforma loxística industrial de 
Salvaterra - As neves

Ribeira

Cee

A Pobra

Central de 
Transportes de San 
Cibrao das Viñas

Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo

Parque empresarial de 
Morás - Arteixo

Teixeiro

Gradiant

Laxe

Cariño

Celeiro

Ribadeo

Burela

Parque empresarial 
das Gándaras

Parque empresarial de Sionlla

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas

Vilagarcía

Curtis

San Diego

Campus de Santiago de 
Compostela

Campus de Lugo

Campus da Coruña

Campus de Ferrol

Guixar

Santiago de Compostela

Lugo

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

Vigo Ourense

Galicia un 
ecosistema 
para o sector 
loxístico

PORTOS DE 
INTERESE XERAL

Vigo
Marín - Ría de Pontevedra
Vilagarcía
A Coruña - Exterior
Ferrol - San Cibrao

ESPACIOS DE 
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

Plataforma loxística industrial de Salvaterra - 
As Neves (Plisán)
Parque empresarial das Gándaras (Lugo)
Parque empresarial da Sionlla (Santiago de 
Compostela)
Central de Transportes de San Cibrao das Viñas 
Parque empresarial de Morás - Arteixo
Porto seco de Monforte de Lemos

AEROPORTOS

Vigo
Santiago de Compostela
A Coruña

SISTEMA DE 
INNOVACIÓN

Campus de Ferrol
Campus da Coruña
Campus de Lugo
Campus de Santiago de Compostela
Campus de Pontevedra
Campus de Ourense
Campus de Vigo

ESTACIONES DE 
MERCANCÍAS DE FERROCARRIL

A Coruña - San Diego
Curtis / Teixeiro
A Susana (Boqueixón)
Ferrol
Lugo Mercadorías
Monforte de Lemos
Ourense
O Barco de Valdeorras

O Carballiño
Taboadela
As Gándaras (O Porriño)
Portas
Guillarei
Vigo - Guixar
Pontevedra
Vilagarcía de Arousa

PORTOS AUTONÓMICOS 
DE MERCADORÍAS

Ribadeo
Burela
Celeiro
Cariño
Laxe
Cee
Ribeira
A Pobra
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Galicia impulsa o sector loxístico

A innovación vector sectorial

A conectividade marítima, terrestre e aérea 
converten Galicia en hub loxístico da Euro-
pa atlántica. O sector da loxística en Galicia 
representa o 4,2 % do PIB, emprega arredor 
de 50.000 persoas e agrupa máis de 12.000 
empresas.

Galicia maximiza a axilidade e a vangarda do 
sector loxístico con proxectos de innovación 
colaborativos como a Logistic Data Platform, 
unha plataforma que recolle e analiza os flu-
xos loxísticos internacionais con máis de 200 
millóns de datos de importación e exportación 
de España e Portugal para convertelos en in-
formación ordenada e intuitiva, o que permite 

O sector loxístico de Galicia concentra bos 
exemplos de proxectos innovadores, iniciati-
vas de dixitalización, solucións sostibles e for-
mación continua para adaptar a capacitación 
dos seus profesionais ás novas demandas de 
especialización. A continuación, recóllense 
algúns destes exemplos.

O bo balance de Galicia e a competitividade demostrada polas empresas que compoñen o sec-
tor impulsaron o Goberno autonómico a poñer en marcha un plan que suporá a inxección pú-
blico-privada de máis de 20 millóns de euros para facer que o sector loxístico de Galicia siga 
medrando. 

“O sector loxístico de Galicia 
cada vez xera máis emprego e 
máis investimento”

“A innovación, a dixitalización, 
a sostibilidade e a capacitación 
profesional garanten a eficacia  
e os menores custos da loxística 
en Galicia”

Nº DE EMPRESAS EMPREGO
Transporte marítimo 45 xx

Transporte por estrada +12.000 +48.000

Transporte por ferrocarril 2 xx

Transporte aéreo 5 Xx

Actividades anexas ao transporte Xx Xx

TOTAL +12.000 50.000

a toma de decisións individuais, colaborativas 
e sectoriais para o impulso de proxectos e ac-
cións estratéxicas para a función loxística de 
Galicia nun contexto global.

O Goberno de Galicia impulsa axudas tamén 
para proxectos na loxística de última milla 
que faciliten a innovación das empresas do 
sector dedicadas ao comercio electrónico.
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Empresas  
que lideran a  
dixitalización 
loxística

Desde Galicia promóvese a dixitalización do 
sector loxístico con empresas tecnolóxicas 
que traballan na automatización intraloxís-
tica ou a tecnoloxía RFID. A dixitalización 
de procesos administrativos a través do im-
pulso da xanela única para a realización dos 
trámites aduaneiros nos portos é outro dos 
proxectos en desenvolvemento.

En Galicia existe unha aposta pola optimiza-
ción de compartimentos de cargas a través 
do impulso dunha plataforma dixital que favo-
reza o coloading, sistematizando a articulación 
de cargas compartidas e a implementación 
dun sistema de seguimento, rastrexabilidade 
e preditibilidade.
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“As vantaxes para a loxística en Galicia  
residen nas súas infraestruturas e  
intermodalidade, a súa excelencia  
empresarial, a súa actividade económica  
e o seu ecosistema loxístico en continua 
mellora para consolidar unha cadea  
loxística eficiente”

A sostibilidade que  
garante o futuro

Mellora continua e capacitación

A loxística verde, coa adopción de solucións 
respectuosas co medio, tamén está presente 
no desenvolvemento do sector en Galicia. O 
Plan Next Generation EU  galego incorpora a 
creación de cadeas loxísticas sostibles a tra-
vés de catro proxectos:

Galicia avanza, así mesmo, na eficiencia do 
contorno legal e administrativo en todo o 
relativo a licenzas e permisos de activida-
des, importación e exportación… coa posta 
en marcha da Lei de simplificación adminis-
trativa e de apoio á reactivación económica. 
Esta norma establece novas medidas para 
facilitar o impulso da actividade económica 
tras a Covid-19 desde unha perspectiva de 
simplificación administrativa que favoreza a 
implantación e o  funcionamento de iniciati-
vas empresariais en Galicia, reducindo barrei-
ras normativas e administrativas para permitir 
unha xestión máis áxil e eficiente, o que dimi-
núe custos e tempos.

Un centro para o impulso da economía circu-
lar, a xeración de hidróxeno verde, a produ-
ción de fibras téxtiles e o desenvolvemento 
de nova potencia renovable para abastecer 
os proxectos anteriores.

Galicia é un destino de vocación loxística de 
alto nivel, con itinerarios formativos ligados 
á Supply Chain. As universidades promoven a 
capacitación continua a través de mestrados 
en Dirección e Innovación da Cadea de Sub-
ministración, e en Loxística e Transporte; e a 
Administración, a capacitación específica con 
formación profesional mediante un grao supe-
rior en Transporte e Loxística.

Desde Galicia impúlsanse tamén proxectos 
de emprendemento loxístico e start-ups 
que responden aos retos do sector a través 
da aceleradora pública Cologistics e outras 
privadas como Logistics Tech Accelerator e 
Fishing Accelerator de Kaleido Logistics ou 
The Hop de Estrella Galicia.
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Galicia é unha

vantaxe
Principais vantaxes 
competitivas
do sector loxístico 
de Galicia

Conectividade mundial, 
continental e local

SITUACIÓN XEOGRÁFICA ÚNICA

Porta do Atlántico. Cos portos e aeroportos 
máis occidentais de Europa, Galicia  posúe os 
mellores tempos de conexión con América 
e eficientes comunicacións con África. Ade-
mais, situada no centro da Europa atlántica, 
ten un posicionamento privilexiado para co-
nectar estes países.

A MAIOR REDE DE PORTOS DE ESPAÑA

Combina cinco grandes portos dependentes 
do Estado cunha rede de portos de menor ta-
maño xestionados polo Goberno autonómico.

INFRAESTRUTURAS EN MELLORA  
CONTINUA

Con importantes investimentos planificados 
para todos os modos de transporte.

NO CORREDOR ATLÁNTICO EUROPEO

Isto supón importantes investimentos e com-
promisos de calidade para o curto e medio 
prazo.

CONECTIVIDADE QUE FACILITA O ACCESO 
AOS PRINCIPAIS HUBS

Outórgalle alcance mundial a través de servi-
zos multimodais integrados.

CONEXIÓN FERROVIARIA EN CONSTANTE 
DESENVOLVEMENTO

Con conexións por ff. cc. xa operativas co 
resto de España e Europa, e con importantes 
investimentos públicos planificados para per-
mitir trens de 750 m.

CALADO DOS PUERTOS E SEGURIDADE 
MARÍTIMA

Poden acoller buques de todos os tamaños 
en condicións de máxima seguridade, con in-
dependencia da climatoloxía.

ALTA CAPACIDADE DE CARGA E  
ALMACENAMENTO EN PORTOS

Con equipos e infraestruturas que permiten 
operativas moi áxiles en tempo e xestión.

FLEXIBILIDADE TRIBUTARIA

Conta coa única zona franca de mercadorías 
do noroeste peninsular e unha completa rede 
de espazos aduaneiros.
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Eficiencia e eficacia

Capacitación e vangarda

Dinamismo

Eficiencia operativa que garante tempos de 
permanencia mínimos e custos de manipula-
ción competitivos.

Un ecosistema de empresas innovadoras que 
impulsan o sector: tecnolóxicas, enxeñerías, 
consultoras medioambientais etc.

Un mercado en crecemento que asegura im-
portantes volumes de entrada e saída.

Apertura á colaboración entre Galicia e outros 
países para o crecemento mutuo.

Galicia é un territorio con capacidade para posicionarse na loxística mundial. Ás súas vanta-
xes competitivas únense unhas infraestruturas viarias, ferroviarias, aéreas e marítimas que a  
comunican con todo o mundo. Descubre todo o que Galicia che pode ofrecer!

Flexibilidade e adaptabilidade aos requisitos 
do remitente e do transportista.

Un marco legal de apoio á loxística e ao co-
mercio internacional.

Procedementos aduaneiros uniformes cun 
enfoque aberto e confiable.

Profesionais altamente cualificados con for-
mación especializada e impulso de profesións 
a través de incubadoras e proxectos de em-
prendemento en loxística.

Boa cooperación público-privada, cunha alta 
implicación e impulso económico do Gober-
no de Galicia.

Menos conxestión en comparación con ou-
tros portos/hubs da Unión Europea.
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Welcome to the Atlantic gate Galicia
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“A comunidade galega  
converteuse nunha das  
principais zonas estratéxi-
cas para o transporte de 
mercadorías, con destino 
aos mercados exteriores e 
nacionais diariamente”

03 Infraestruturas
Alta conectividade,  
máxima intermodalidade

Intermodalidade  
preparada para medrar
Galicia destaca pola flexibilidade 
e desenvolvemento da súa es-
trutura loxística que, xunto coa 
importancia do tráfico marítimo, 
as infraestruturas viarias, ferro-
viarias e aéreas, os portos secos 
e os nodos intermodais forman 
unha rede loxística que conecta 
Galicia con todo o mundo.

“Un sostido desenvolve-
mento de infraestruturas”
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Portos  
principais
e secundarios

Portos principais 
+ 33 millóns de 
toneladas

Buques mercantes 
+ 4.800

Buques de todos os 
tamaños ata 
20m de calado
para contedores 
e 22m para outras 
mercadorías

Conectividade mundial 
Norte de Europa,  
América, África e 
Asia

Cargas 
Granel sólido  
e líquido,  
contedor,  
carga rodada  
y breakbluk

Cruceiros 
196
Pasaxeiros 
+ 300.000

Cariño

Celeiro
Burela

Ribadeo

Ferrol

A Coruña

Vigo

Marín

A Pobra

Ribeira

Cee

Laxe

Vilagarcía
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Un contorno para a seguridade marítima

Galicia ocupa unha posición marítima privile-
xiada con 13 portos de mercadorías ao longo 
dos seus máis de 1.500 quilómetros de costa. 
As rías outorgan refuxios naturais, o que, xunto 
cos portos exteriores da Coruña e Ferrol, faci-
lita as operacións marítimas en condicións de 
seguridade os 365 días do ano.

O territorio de Galicia conta con cinco auto-
ridades portuarias que xestionan os portos 

Galicia recibe ao ano case 5000 buques mercantes, incluíndo graneleiros, de carga xeral, ro-ro, 
cruceiros, portacontedores e outros buques mercantes. 

principais da Coruña, Ferrol e San Cibrao, 
Marín, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Ademais, 
Portos de Galicia, como ente do Goberno au-
tonómico, xestiona outros portos que desem-
peñan un papel relevante no movemento de 
mercadoría xeral: A Pobra do Caramiñal, Bure-
la,  Cariño,  Cee,  Ribadeo,  Ribeira  e  Viveiro.  
Alcánzase así unha cifra total de 13 portos co-
merciais destacados.

“Os principais portos de Galicia moven un tráfico que 
chega aos 33 millóns de toneladas anuais”

A Coruña Ferrol -  
San Cibrao Marín Vigo Vilagarcía 

de Arousa TOTAL

Tráfico portuario 2021 (T) 9.571.247 8.412.157 1.758.783 3.955.231 1.248.743 24.946.161

Superficie de flotación (ha) 8.514,04 4.621,00 9.873 13.997,77 8.347 45.353

Superficie terrestre Autoridade 
Portuaria (m2)

Total 3.051.768 3.425.626 752.446 577.086 575.000 8.381.926

Almacenamento 691.430 873.630 122.600 412.735 242.000 2.342.396

Peiraos (m)

Total 9.515 14.418 5.279 14.486 2.984 46.683

Calado C≥12 2.398 4.180 1.075 2.343 1.343 11.339

Almacéns frigoríficos 

Superficie naves de frío, xeo e ou-
tros (m2)

9.489,34 250.000 262.822 522.311

Capacidade de almacenamento (m3) 76.810,00 255.217 819.718 1.151.745

Fábricas de xeo 250 550 800

Puntos de conexión para  
contedores frigoríficos 120 216 655 1.300 90 1.955

Instalacióons pesqueiras (m2) 53.524 1.437 25.199 77.753 36.515 194.429

Contedores

Liña de atraque peirao (m) 316 173 524 769 271 2.053

Calado máximo (m) 9,5 20 14 17 13 73,5

Terminal de contedores (m2) 30.423 290.000 133.000 179.244 52.710 685.377

Conexión ferroviaria Si Si Si Si Si 33.059.830
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A situación estratéxica de Galicia permitiu unha importante especialización en carga e descarga 
de graneis, produtos pesqueiros e mercadoría xeral. Pero desde Galicia dáse tamén servizo a todo 
tipo de carga por mar.

As principais mercadorías transportadas son as seguintes:

Gas licuado, petróleo cru, 
produtos petrolíferos refina-
dos e outros líquidos.

En Galicia está, tamén, un dos principais por-
tos de España en servizos car carrier, desde 
o que se moven máis de 400.000 vehículos 
ao ano.

Carbón, minerais, produtos 
agrícolas e de pesca, fores-
tais e madeira, de ferro e 
aceiro, aeroxeradores, ferro-
aliaxes, chatarra e siderúrxi-
cos.

Comerciais, remolques e 
semirremolques.

LÍQUIDOS SÓLIDOS VEHÍCULOS

GRANEIS XERAL OUTRAS MERCADORÍAS

Líquidos Sólidos Xeral Contedores Pesca Avituallamento 
Combustible Combustible

A Coruña 8.970.330 3.474.568 1.006.157 35 35.924 76.142 30.957

Ferrol-San Cibrao 2.311.900 8.095.030 762.638 95.405 147 10.903 4.993

Marín e ría de 
Pontevedra 7 888.504 1.549.975 873.911 1.725 31.496 17.927

Vigo 46.770 297.778 3.819.996 2.659.602 79.803 142.862 70.229

Vilagarcía de 
Arousa 182.544 479.972 652.903 340.978 0 5.283 939

Toneladas 11.511.551 13.235.852 7.791.669 3.969.931 117.599 266.686 125.045

 RO-RO RO-RO REMOLQUES

Ferrol-San Cibrao 50.936 0

Vigo 1.126.119 17.576

 1.177.055 t 17.576 t
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Os portos de Galicia reciben a visita de máis de 300 000 pasaxeiros ao ano, en arredor de  
200 cruceiros.

O mar, vía de conexión  
de Galicia co mundo

A conectividade marítima de Galicia continúa 
crecendo a través de novas liñas, tanto en 
tráfico convencional e de contedores como 
en servizos ro-ro e transbordador.

Os servizos deep sea dos portos de Galicia 
ofrecen os menores tempos de tránsito entre 
Europa e América. E as conexións short sea 
shipping e feeder, tanto de contedores como 
de mercadoría xeral ou a granel, melloran a 
competitividade dos envíos e a súa sostibili-
dade.

Galicia dispón de boas frecuencias de cone-
xión con outros portos hub principais como 
Rotterdam e Alxeciras, o que dota o territorio 
dunha conectividade mundial, ademais de con 
Antuerpen, Sines, Lisboa, Valencia ou Barce-
lona, entre outros.

“Os portos de Galicia  
están situados nas princi-
pais rutas de transporte 
marítimo internacional con 
máis de 90 servizos cara o 
norte de Europa, América, 
África e Asia”

PRODUTOS 
SECOS 

A GRANEL

PRODUTOS  
LÍQUIDOS  
A GRANEL

OUTRA CARGA NON 
ESPECIFICADA EN 

NINGÚN APARTADO

CONTEDORES 
GRANDES

RO-RO

14 MIL

6 MIL

10 MIL

2 MIL

12 MIL

4 MIL

8 MIL

0 MIL

TIPO DE CARGA
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Rutas 
marítimas

46 servizos  
directos de 
contedores

33 servizos 
Short Sea Shipping / Feeder

6 servizos  
Deep Sea

18 servicios Car 
Carrier que che-
gan a todo o mundo

7 servizos 
Short Sea 
Shipping

Liñas 
regulares
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Conectividade 
mundial

España ÁfricaEuropa América Asia e 
OceaníaAlxeciras 

Barcelona 
Bilbao
Cádiz 
Xixón 
Huelva
As Palmas de 
Gran Canaria
Málaga
Santa Cruz da 
Palma
Santa Cruz de 
Tenerife
Santander 
Tenerife 
Valencia

Abidjan
Antwerp
Apapa
Bata
Beira 
Benin
Boma
Cabinda
Cape Town
Casablanca
Conakry 
Côted’Ivoire
Dakar
Djibouti
Douala 
Dunkerque
Durban 
Genoa
Ghana
Kribi
Le havre 
Libreville
Lobito
Lome
Luanda
Malabo
Maputo
Matadi
Namibe
Nigeria
Pemba 
Pointe Noire
Port Elizabeth 
Port Gentil
Richards Bay 
Sao Tome
Senegal
Soyo
Tanger
Tema
Tilbury
Tincan
Vado
WalvisBay 
Ziguinchor

Aarhus 
Alesund 
Altamira 
Amsterdam 
Antwerp 
Bremerhaven 
Bristol 
Buenaventura 
Cagliari 
Callao
Dublin 
Dunkirk 
Felixstowe 
Fos 
Fredrikstad 
Gdansk 
Gdynia 
Génova 
Giola Tauro 
Greenock 
Hamburg 
Helsinborg 
Immingham 
Klaipeda 
Kotka 
Leixões 
Lisboa 
Liverpool 
Livorno 
London 
Moerdijck 
Murmansk 
Rauma 
Riga 
Rotterdam 
Salerno 
Scrabster 
Setúbal 
Sines 
Sortland
Southamptom 
St. John´s 
St.Petersburgo 
Swinousjscie 
Szczecin
Tallín 
Thorshavn 
Tilbury 
Tomso 
Vanuatu

Argentina
Boston 
Brazil
Canada
Caribbean
Cartagena 
Caucedo 
Charleston
Halifax
Houston
Itapoa
Kingston
Maine
Manzanillo,Pa 
Mexico
Miami
Montreal
New Caledonia 
New Orleans 
New York 
Norfolk
Paraguay
Portland
Santos
Savannah
St. Anthony
Uruguay
Valparaiso
Veracruz

Adelaide
Fidji
Frementle
French Polyne-
sia
Guam
Haiza
Iceland
Islas Solomón
JebelAli 
Jeddah
KhorFakkan
King Abdullah 
Melbourne
Micronesia
Mundra
Nacala
New Caledonia 
NhavaSheva
Nueva Zelanda
Papua
Paranagua
Port Kelang
Port Qasim
SamoanIslands
Singapure
Sydney
Wallis & Futuna
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Galicia no
Corredor Atlántico Europeo

REDE DE ESTRADAS

Galicia ten unha rede de máis de 17.000 km de 
estradas con vías de alta capacidade, auto-
vías e autoestradas, corredores e vías rápidas, 
que a conectan co resto de España, Portugal 
e Europa.

Nos últimos anos abordouse unha considera-
ble mellora na rede viaria que permitiu a re-
dución de tempos, así como o incremento da 
súa seguridade.

“A conectividade marítima, 
facilitadora da actividade 
comercial internacional, 
complétase con acce-
sos terrestres a través do 
transporte de mercadorías 
por estrada e ferrocarril”

Máquinas, vehículos, 
obxectos manufacturados

Minerais en bruto ou  
manufacturados e materiais 
de construción

Produtos alimentarios  
e forraxes

Produtos agrícolas e  
animais vivos

Produtos químicos

Agregado (todo tipo de  
mercadoría)

Minerais e residuos  
para refundición

49,18

16,19

12,47

6,8

5,96

3,94

1,59

Mercadorías en porcentaxes
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Autovías
e autoestradas

+90.000 t de 
mercadoría 
desde Galicia e 
cara a Galicia

Cargas
Xeral, seca, a temperatura  
controlada, sobredimensionada,  
perigosa e especial

Destinos a toda 
Europa

Capacidade 
< 25 t

Frecuencias 
diarias e  
semanais

Marín
Ría de 

Pontevedra

Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Ribeira

Cee

A Pobra

Teixeiro

Laxe

Cariño Celeiro

Ribadeo

Burela

O Porriño

Guillarei

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostela

Lugo

Ourense
Vigo

Pontevedra
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En camión,  
de Galicia a...
MADRID

BARCELONA

VALENCIA

OPORTO (Portugal)

IRÚN (Francia)

7,30 H (590 Km)

14 H (1150 Km)

12,3 H (950 Km)

1,45 H (155 Km)

9,30 H (770 Km)
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Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas

Teixeiro

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Curtis

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostel a

Lugo

OurenseVigo

Pontevedra

San Diego

Guixar

Destinos
España e Portugal

Cargas
Madeira,  
productos  
siderúrxicos e 
contedores

+ 2.000  
circulacións

RED FERROVIARIA

Galicia conta cunha rede ferroviaria de alta velocidade (pasaxei-
ros) e unha rede de mercadorías con 16 estacións que conecta 
entre si as principais cidades, e comunica Galicia co resto de Es-
paña e Portugal.

O plan de investimentos na rede ferroviaria xa fai posible o tren 
de alta velocidade que comunica a comunidade con Madrid en 
dúas horas e ten previstas melloras que permitirán o incremento 
de frecuencias e a redución de tempos de trens de mercadorías 
de máis de 750 metros. Na Estratexia de Galicia para moderni-
zar a súa rede ferroviaria prevese duplicar o transporte de merca-
dorías por ferrocarril no horizonte 2030. A previsión do Goberno 
autonómico é conseguir transportar 3 millóns de toneladas máis 
cada ano por ferrocarril, unha medida que incrementará a compe-
titividade da comunidade autónoma e que evitará a emisión de 150 
000 toneladas de CO2 cada ano.

Galicia aumentará a área de influencia dos seus portos a través 
do fomento da multimodalidade do transporte de mercadorías 
asociado a eles. Con este obxectivo vai completar as infraestru-
turas esenciais no transporte de mercadorías, especialmente a 
conexión de tren en tres puntos clave; o Porto de Ferrol, o Porto 
Exterior da Coruña e a Terminal Portuaria de Bouzas.

Conexión  
de trens
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GALICIA POR AIRE

O nodo aéreo galego complementa o transporte te-
rrestre e marítimo con tres aeroportos comerciais 
que contan con terminais de carga aérea e cuxos des-
tinos principais son a Unión Europea e África, e que se 
sitúan nun raio de 100 quilómetros no eixe atlántico: A 
Coruña-Alvedro, Santiago de Compostela-Lavacolla 
e Vigo-Peinador.

Destinos

Unión Europea e África
Carga

+ 34.500 t

Rutas 
aéreas
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Vigo

Bouzas 
y Balaídos

RÉXIME ADUANEIRO ESPECIAL

O territorio de Galicia conta coa única zona franca 
do noroeste de España onde se aplica un réxime 
aduaneiro especial. Situada a só 30 quilómetros de 
Portugal e cerca dun dos portos máis importantes 
de Galicia, compleméntase cunha rede de depósi-
tos aduaneiros para maior flexibilidade tributaria para 
mercadorías en tránsito, depósito ou en transforma-
ción.

A Zona Franca de Vigo dispón de dúas zonas de al-
macenamento, no polígono de Balaídos con 37.633 
m2 de superficie cuberta (dentro do millón de metros 
do polígono); e outra superficie no Porto de Vigo de 
200.000 m2, con naves e áreas de almacenamento 
descubertas desde a que é posible a carga e descar-
ga das mercadorías transportadas por mar. E segue 
aumentando os seu espazo para ampliar a capacida-
de do transporte de vehículos e compoñentes.

Zona  
Franca

BALAÍDOS BOUZAS

Superficie total (m2) 
1.000.000
Empresas 
9

Superficie total (m2) 
160.000
Empresas 
31



30

Monforte de 
Lemos

Parque 
empresarial 
da Sionlla 

Parque empresarial 
de Morás – Arteixo 

Plataforma loxística industrial de 
Salvaterra - As neves

As Gándaras
Ourense

“En Galicia hai un total 
de 1 405 000 almacéns  
e plataformas de  
distribución”

NODOS INTERMODAIS

Galicia avanzou na integración intermodal do 
transporte cos portos secos de Monforte de 
Lemos e Salvaterra-As Neves Plisan. Estes dous 
enclaves interiores ofrecen unhas condicións 
idóneas para a intermodalidade estrada-ferro-
carril-mar, xa que conectan eficazmente os por-
tos de Galicia co interior da península, captando 
gran parte dos tráficos portuarios con destino 
no interior e, ao mesmo tempo, como platafor-
mas para transportar as mercadorías ao exterior.

Intermodalidade 
estrada,  
ferrocarril
e mar

Situación  
provincia

Superficie  
m2

m2  
proxectados

Conexión  
marítimaa

Conexión  
ferroviaria

Porto Seco de Monforte 
de Lemos Lugo 145.745 306.783 Con 5 portos 

por ferrocarril
Sí (trens de  

750 m)

Plataforma loxística in-
dustrial de Salvaterra- As 
Neves Plisán

Pontevedra 357.695 3.091.429 Porto de Vigo 
(35 km) Proximamente

Parque empresarial inter-
modal das Gándaras Lugo 877.106 2.135.512 En planificación

Parque empresarial da 
Sionlla A Coruña 461.227 1.382.799 En planificación

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas Ourense 224.949 98.057 En planificación

Parque empresarial de 
Morás – Arteixo A Coruña 375.497 1.479.762 Porto da Coru-

ña (5 km)
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SÓ DISPOÑIBLE PARA CRECER

Galicia está dotada con máis de 120 polígo-
nos industriais, comerciais e de servizos, si-
tuados nas catro provincias, cunha superficie 
que supera os 47 millóns de metros cadra-
dos.

Galicia é versátil e ofrece a máxima adap-
tabilidade a cada proxecto. Dispón de gran 
des parcelas ou outras máis pequenas, para 
adecuarse ás necesidades de cada negocio. 
Están en proxecto ou en construción novos 
parques empresariais, o que vai incrementar 
a oferta de terreo en máis de 25.000.000 m² 
para o asentamento de novos proxectos  de 
empresas.
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Welcome to the Atlantic gate Galicia

32

“O desenvolve-
mento do poten-
cial loxístico  
mellora a  
competitividade  
dos sectores  
primarios e  
industriais”

04 Sectores  
económicos
Os sectores industriais 
tractores de Galicia

As empresas elixen Galicia

A Unión Europea lidera as exportacións a nivel 
mundial con 4,7 billóns de euros. A exportación 
conxunta dos países europeos supera a China como 
líder mundial e sitúa o territorio europeo ao mesmo 
nivel dos tradicionais xigantes exportadores.

As exportacións das empresas de Galicia supoñen 
o 8 % de España e é a segunda mellor balanza co-
mercial en termos absolutos, con saldo positivo, 
de España.
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Galicia, líder mundial  
en produtos do mar

En Galicia hai máis de 1.100 empresas que 
compoñen o sector pesqueiro, que xeran 
máis de 16.000 empregos e un volume de in-
gresos de 7.818 millóns de €, o que supón o 
5,42 % do valor engadido bruto de Galicia. En 
2020 desde o Porto de Vigo comercializouse 
41 % de toda a pesca conxelada que se distri-
búe en territorio español por vía marítima.

As multinacionais líderes que se asentan en Galicia, con presenza nos principais caladoiros e 
mercados mundiais, ofrecen servizos en toda a cadea de valor desde a orixe ata a súa venda, e 
comercializan produtos cuxas vendas chegan a máis de 80 países dos cinco continentes.

A industria agroalimentaria, en xeral, é un dos sectores destacados de Galicia.

“En 2021 movéronse a 
través do porto de Vigo 
30.231 toneladas de  
produtos da pesca”

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Valor ( il. Euros) Valor ( il. Euros) 

Carne 311,06 47,75

Lácteos e ovos 143,28 20,87

Pesca 2.149,17 2.744,79

Cereais 12,94 212,07

Froitas e legumes 80,55 68,58

Azucre, café e cacao 7,84 15,14

Preparados alimentarios 37,41 13,62

Bebidas 68,86 15,96

TOTAL 2.811,11 3.138,78
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Sectores principais de Galicia:  
automoción, téxtil e naval

Galicia é madeira  
e pedra natural

A automoción supón para Galicia 6.800 millóns de € de facturación, o que equivale ao 12 % do 
PIB de Galicia e supón un 32 % das exportacións. No ámbito automobilístico desde Galicia pro-
dúcense máis de 400.000 vehículos cada ano, o 15 % da fabricación de coches en España, ade-
mais de producir compoñentes para as factorías doutras zonas de España e Europa.

No ámbito forestal Galicia é a 9ª potencia 
forestal europea e lidera o sector a nivel na-
cional, pois aglutina o 15 % das exportacións 
madeireiras de España. A industria forestal e 
da madeira supón o 1,8 % de todo o PIB de 
Galicia e xera o 25 % do emprego  industrial. 
A súa cifra de negocio superou os 700 millóns 
de euros en 2020.

Galicia dispón dos maiores xacementos de 
pedras ornamentais de España, entre os que 
destaca o granito e a lousa. Por este motivo, 

O sector téxtil de Galicia es estratéxico e está 
constituído por 300 empresas que dan em-
prego a máis de 13.000 persoas e representa 
o 6,5 % da riqueza de Galicia. A súa factura-
ción ascende a 14.800 millóns de € e supón o 
36 % das exportacións totais de Galicia.

En Galicia aséntase unha das maiores empre-
sas de distribución de moda a nivel mundial, 
con presenza en 216 mercados a través da súa 

unido á grande internacionalización da indus-
tria con importantes investimentos noutros 
países produtores, Galicia é quen de abas-
tecer a grandes mercados mundiais. Galicia 
é, ademais, o segundo produtor europeo de 
pedra natural, con máis de 5000 empregos 
e un volume de exportación que representa 
o 80 % do conxunto do Estado. O sector da 
pedra goza dun gran prestixio mundial, grazas 
á súa excelente materia prima e á  aplicación 
de tecnoloxía innovadora, garantía de calidade 
nos mercados internacionais.

plataforma en liña e en 96 países coas súas 
máis de 6.600 tendas.

A industria naval de Galicia ocupa un lugar 
predominante en España e no mundo. Os es-
taleiros galegos, apoiados por máis de 130 
empresas auxiliares, contan coa experiencia, 
especialización e capacidade necesaria para 
acometer todo tipo de proxectos.

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Valor ( il. Euros)

Automóbiles e motos 2.609,62 2.041,96

Compoñentes do automóbil 1.007,15 3.454,98

TOTAL 3.616,77 5.496,94
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Impulso TIC e aeorespacial  
desde Galicia

En Galicia está o Polo Aeroespacial que im-
pulsa diversos programas para mellorar ser-
vizos públicos a través do uso de vehículos 
non tripulados. Unhas medidas impulsadas 
polos gobernos de Galicia e España nas que 
se investiron máis de 164 millóns de euros.            
Esta industria emerxe con forza e emprega 
máis de 1.200 persoas en Galicia.

O sector tecnolóxico de Galicia é tractor na 
economía con máis de 19.000 persoas traba-
lladoras e case 3.000 empresas. E está pre-
vista a creación de máis de 4.500 postos de 
traballo nos vindeiros 5 anos. Galicia é tamén 
referencia no exterior no desenvolvemento  
de proxectos dixitais en sanidade, xustiza ou 
educación.
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Welcome to the Atlantic gate Galicia
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“Galicia Logistics 
representa a  
acción conxunta 
de todos os  
axentes públicos 
e privados da  
función loxística 
de Galicia”

05 Apoio  
público-privado
Aposta institucional e financeira  
para fortalecer o sistema loxístico

Galicia Logistics, un bloque  
loxístico integrado e competitivo
A posición estratéxica de Galicia respecto aos tráficos 
marítimos e as infraestruturas loxísticas e de transpor-
te coas que conta e unha intermodalidade preparada 
para crecer, convértena nun enclave loxístico com-
petitivo, eficiente, flexible, innovador e sostible. Así 
nace Galicia Logistics, o símbolo do posicionamento 
de Galicia como a gran plataforma loxística do Atlán-
tico.

Galicia Logistics representa a rede máis densa de por-
tos comerciais de España, as empresas dun  dos terri-
torios máis exportadores e tamén un sistema loxístico 
excelente que cumpre os máis altos estándares inter-
nacionais.
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“Un clúster para impulsar 
proxectos de innovación, 
capacitación do talento e 
políticas que maximicen 
a competitividade 
do sector”

O Clúster da Función Loxística de Ga-
licia é o ente que coordina o interese 
conxunto das administracións públi-
cas, os axentes do ámbito loxístico 
e as empresas, que suman esforzos 
para converter Galicia no polo loxísti-
co da Europa Atlántica, apostando por 
proxectos colaborativos de carácter 
innovador e o impulso da internacio-
nalización e a  dixitalización.

20 millóns de € para maximizar  
o desenvolvemento loxístico

A Estratexia Integral de Optimización Loxística de Galicia, impulsada desde a Administración au-
tonómica, cun investimento público-privado previsto de 20 millóns de euros, maximizará o des-
envolvemento e a competitividade do sector loxístico de Galicia.
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Fondos Next Generation UE  
para o sector loxístico

Soporte integral aos investidores  
e aos negocios

7 oficinas de atención en  
destino dan cobertura mundial  
aos negocios

A chegada dos Fondos Next Generation a Ga-
licia supón, ademais, unha inxección econó-
mica para o sector loxístico. Galicia destina-
rá fondos a promover unha mobilidade máis 
limpa, cun transporte público intermodal e 

Galicia é un territorio con entidades públicas 
que facilitan o desenvolvemento dos nego-
cios e impulsan os proxectos de investimen-
to. A través do Instituto Galego de Promoción 
Económica (Igape), o Goberno de Galicia ofré-
celle un servizo de apoio integral ao investidor 
con información, asesoramento e asistencia 
para a xestión, desenvolvemento e localiza-
ción de solo industrial e empresarial.

Galicia conta cunha rede de oficinas de apoio 
aos negocios en Reino Unido, Marrocos, Israel, 
China, Estados Unidos, México e Perú, que ac-
túan de ponte de comunicación para dar ase-

coa chegada do AVE; máis intelixente, mo-
dernizando a xestión do transporte público e 
as infraestruturas; e máis eficiente e segura, 
maximizando o potencial dos portos e plata-
formas loxísticas.

O Igape xestiona tamén o apoio financeiro ao 
investidor con liñas de axuda a fondo perdi-
do e un programa de préstamos para facilitar 
o financiamento, en condicións vantaxosas, 
a iniciativas empresariais que se asenten en 
Galicia.

XesGalicia é a sociedade pública xestora de 
entidades de capital risco de Galicia, que no 
2020 aprobou operacións a favor de 20 em-
presas por valor de 14 millóns de euros.

soramento en orixe a proxectos empresariais 
internacionais que xorden nestes países e que 
teñen relacións comerciais con Galicia.
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Descubre Galicia 
como espazo loxístico

www.galicialogistics.com 


