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Santiago de Compostela
CAPITAL

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

29.574 Km

2,7 millóns de persoas

 

 

 

 

 

A porta do Atlántico

WELCOME TO
GALICIA

Un enclave estratéxico 
para achegarte ao mundo

Líderes en infraestruturas e servizos 
de loxística en frío
máis da metade da capacidade española de 
almacenamento en frío 

Portos seguros para as cargas máis 
difíciles
grazas á súa posición estratéxica e á súa 
infraestrutura

O solo máis preparado e próximo a 
porto
o enclave perfecto para calquera empresa con 
necesidades loxísticas 

www.galicialogistics.com

Descubre Galicia como 
espazo loxístico

A excelencia defínenos

Exportacións 2021
25.259.000.000 €

Importacións 2021
20.116.000.000 €

13 Centros 
tecnolóxicos

5 
Universidades

Empresas
+200.000

PIB 
64.430.000.000 €
6% de España
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A Coruña

Santiago de Compostela
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Vigo
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Ourense

Solo dispoñible para 
calquera empresa

SOLO EMPRESARIAL

LOXÍSTICA DE FRÍO INFRAESTRUTURAS SECTORES ECONÓMICOS

O desenvolvemento do potencial loxístico 
mellora a competitividade dos sectores 
primarios industriais. Por iso, as grandes 
empresas elixen Galicia

Galicia conta con máis de 120 polígonos industriais, 
comerciais, de servizos e loxísticos.
Temos solucións para necesidades de solo, desde as 
máis grandes ás máis pequenas.

A maior capacidade de España
de loxística de frío

Máis de 19 millóns de toneladas de produtos a 
temperatura controlada exportados ao ano

Máis do 50 % da capacidade de almacenamento 
en frío dos portos españois

Máis de 25 000 camións que distribúen os 
produtos a nivel nacional e internacional

Galicia no Corredor 
Atlántico Europeo 

Os sectores industriais 
tractores de Galicia

Rede de 16 estacións 
ferroviarias de mercadorías

3 aeroportos comerciais 
nun raio de 100 km

Máis de 1500 km de autovías e autoestradas 
que conectan Galicia en 6 horas con
Madrid e en 9 co resto de Europa

Líder mundial
en produtos 
do mar
As principais multinacionais do
peixe e a conserva naceron 
e operan desde Galicia.

Sector téxtil
estratéxico
Varias das compañías téxtiles máis
importantes do mundo e que basean
o seu negocio na loxística son
galegas.

Madeira e pedra 
natural
Estamos entre as dez primeiras 
potencias forestais europeas ao 
xestionar o 50 % dos aproveita-
mentos forestais de España.

 

Automoción, o
motor galego
Contamos cunha das plantas de
ensamblaxe máis eficientes de
España e un dos principais 
portos en tráfico de vehículos.

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