
CATÁLOGO
DE SOCIEDADES

LABORAIS
DE GALICIA

OUTRA FORMA
DE EMPRENDER





CATÁLOGO
DE SOCIEDADES

LABORAIS
DE GALICIA

OUTRA FORMA
DE EMPRENDER



INTRODUCIÓN
O PRESENTE CATÁLOGO TEN COMO FIN PRINCIPAL A PROMOCIÓN
DAS SOCIEDADES LABORAIS GALEGAS, MODELO SOCIETARIO ONDE
OS TRABALLADORES SON MAIORÍA NA REPRESENTACIÓN DO
CAPITAL SOCIAL.



A economía social ten como trazo
fundamental a primacía da persoa
e o obxecto social sobre o capital.
Disto son partícipes as Sociedades
Laborais dende o seu inicio, cons-
tituíndose como sociedades mer-
cantís coa característica definitoria
de que o capital está en poder dos
traballadores que prestan nelas
servizos retribuídos en forma per-
soal e directa e cunha relación
laboral indefinida. Os nosos traba-
lladores son socios, polo que a
todos lles cómpre implicarse na
toma de decisións.

Isto é especialmente importante
á hora de afrontar situacións coma
a actual, cando o noso modelo
económico, a baixada do consumo,
o incremento das faltas de paga-
mento e as dificultades para obter
financiamento nos presentan durí-
simos retos como sociedade.

Ademais da crise financeira actual,
enfrontámonos a un cambio social
que avanza a ritmo vertixinoso e
que necesariamente influirá en
todos os aspectos da nosa socie-
dade, incluído o económico. A ten-
dencia ao funcionamento en rede,
que se sitúa como forma organiza-
tiva básica na economía dixital, ha
influír tamén na estrutura interna
das organizacións e na súa forma
de relacionarse co seu contorno.
Neste aspecto, pola nosa propia
natureza, as Sociedades Laborais
partimos con vantaxe.

Xa que logo, dende AESGAL que-
remos ser un catalizador para o
crecemento e a consolidación dos
proxectos empresariais das Socie-
dades Laborais, axudándolles a
superar o seu pequeno tamaño,
característica común á maioría de
empresas galegas, e dotándoas
dos criterios empresariais necesa-
rios para o desenvolvemento dun
novo modelo empresarial máis par-
ticipativo e menos discriminatorio,
capaz de contribuír eficazmente á
democratización da xestión e á
elaboración progresiva dun modelo
de desenvolvemento ocupado, si,
na obtención de rendibilidade in-
mediata, pero preocupado por ga-
rantir, en primeiro lugar o emprego,
xustamente retribuído coa riqueza
xerada.

NEL APARECEN UNHA SERIE DE EMPRESAS MULTI-
SECTORIAIS QUE, CO SEU TRABALLO E IMAXINACIÓN,
DAN VALOR A OUTRA FORMA DE FACER EMPRESA
QUE TEN UNHAS CARACTERÍSTICAS DE SEU, DIS-
TINTIVAS E DIFERENTES AO MODELO SOCIETARIO
TRADICIONAL.



Este proxecto tenta darlle tamén
un pulo á cooperación empresarial,
ferramenta que fomenta a compe-
titividade nun tecido empresarial
coma o noso, onde as micropemes
e as pemes precisan cooperar para
sacar adiante proxectos e activida-
des que non habían poder empren-
der illadamente de forma compe-
titiva.

No fortalecemento das Sociedades Laborais existentes, no empeño de
manter os postos de traballo e o compromiso cos seus respectivos
proxectos, presentamos este catálogo co que esperamos que as nosas
Sociedades Laborais se coñezan, interactúen e se dean a coñecer ante
os seus grupos de interese como Sociedades Laborais, outra forma de
facer empresa.

Representamos outro modo máis
social e humano de entender a
economía, a xestión e o progreso
e xeramos unha cultura de partici-
pación, corresponsabilidade e risco
compartido.

Por iso presentamos deseguido
un catálogo que recolle distintas
Sociedades Laborais, de diversos
sectores e localidades, con todos
os datos de contacto para que se
poida acceder a elas de forma
sinxela e coñecer que produtos e
servizos poden ofrecer.
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Facemos todo tipo de tra-

ballos de carpinteria: es-

caleiras, cociñas,

armarios empotrados, co-

locacion de tarima e par-

quet, portas de entrada a

medida, mobles de baño

e comedor, ventanas, etc.

Ferreria, 1 Mabegondo

15318 Abegondo A Coruña
T 630466221/ 629867117
braisino@yahoo.es

Emerxe con persoal

dunha empresa gale-

ga de aplicacións espe-

ciais e impermeabiliza-

cións, con azos de

servizo aos nosos clien-

tes, coñecedores do

noso xeito de traballo

e experiencia, onde coi-

damos os detalles co

uso de productos de al-

ta calidade, para a me-

llora da Calidade de Vi-

da.

Castrelos Camiño Fondo 10

36213 Vigo Pontevedra
T 986 498 872
F 986 498 872

aplivilca@mundo-r.com

APLIVILCA
CARPINTERÍA GENERAL
Carpintería Salorio



Somos unha empresa dedi-

cada á fabricación e venda

de casas móbiles, prefabri-

cadas e módulos industriais

(oficinas, aulas de forma-

ción, comedores, vestiarios,

etc.), cunha gran experien-

cia no sector, ofrecendo un-

ha resposta actual, compe-

titiva e capaz de satisfacer

as esixencias máis elevadas.

Gándara , 25 Guillarei

36720 Tui  Pontevedra
T 986 607 555
F 986 607 555

moviles@galimodul.com

www.galimodul.com

A actividade principal e

de venda ,distribución e

representación de pro-

dutos para a decoración

e construción da viven-

da en xeral.

Cerámica, sanitario, gri-

fería, mobles de baño e

fogar, bañeiras, cabinas

de ducha, decoración e

alumeado interior da vi-

venda, en xeral.

Lugar da Freixa, 20

36995 S. Xoan-Poio Pontevedra
T 986 770 344
F 986 771 427

logydis@ceramicspontevedra.com

www.ceramicspontevedra.com
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LOGÍSTICA Y DISEÑO
CerámicsGalimodul



A nosa empresa de recente

creación, con máis de 20 anos

de experiencia no sector dos

compoñentes, está dedicada

á caldeirería, tubería, soldadu-

ra, mantemento de empresas,

estruturas metálicas, constru-

ción e reparación naval. Dis-

poñemos dunhas instalacións

de 860m2 no Polígono Indus-

trial A Pasaxe, en Vincios (Gon-

domar), tendo unha boa co-

municación por estrada e

autoestrada.

Pol. Ind. A Pasaxe, 13 Vincios

36316 Gondomar Pontevedra
T 986 196 776
F 986 195 200

nuygon@nuygon.com

www.nuygon.com

Nuygon
ESTRUCTURAS METÁLICAS



ADVENTUS+ é unha

empresa creada en

2010 coa filosofía de

ofrecer solucións inte-

grais ao deseño e a fa-

bricación de produtos

con compoñentes me-

tálicos e plásticos.

Dende o comezo, ofre-

cemos algo distinto

partindo do compro-

miso cos nosos clientes

e con intención de fa-

cer, medrar e mellorar

con eles.

Adventus+ oriéntase

en dúas áreas princi-

pais de traballo, inxec-

ción de plásticos e

metalurxia. A experien-

cia que aporta o noso

equipo humano per-

mite que o produto su-

ba ao seu catálogo da

maneira máis compe-

titiva e fiable posible.

P. Ind. San Cibrao das Viñas,

calle 4, parcela 7-1

32901 S. Cibrao d. Viñas Ourense
T 988 609 432
pedrogarcía@adventusplus.com

www.adventusplus.com

HERBRONCE S.L.L. é unha

empresa dotada de to-

dos os recursos tecno-

lóxicos e humanos nece-

sarios para deseñar e

fabricar todo tipo de si-

nalización, rotulación e

cartelería en gran varie-

dade de materiais e aca-

bados diferentes.

As nosas principais señas

de identidades: A calida-

de e variedade de mate-

riais o deseño personali-

zado e a adaptación a

calquera exixencia dos

nosos clientes.

Avda. de Ferrol, 37 entlo.

27850 Viveiro Lugo
T 982 561 194
F 982 560 465

herbronce@herbronce.es

www.herbronce.es
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HerbroncesAdventus
ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN



Integran esta empresa catro

socios traballadores con

máis de 20  anos de expe-

riencia no  sector da fabrica-

ción de moldes e da súa

inxección. Adicámonos a:

Inxección de pezas plásti-

cas, Fabricación e repara-

ción de moldes. Constru-

ción de utillaxe en xeral.

Pol. Ind. San Cibrao das Viñas

calle 4, parcela 5

32901 S. Cibrao d. Viñas, Ourense
T 988 103 390
F 988 102 121

firmoldes@firmoldes.com

www.firmoldes.com

Instalador Autorizado en

Baixa Tensión Categoría

Especialista (Inclusive Qui-

rófanos) BTE150000081.

Instalador Autorizado en

Telecomunicacions (Cate-

gorías: A, B, C, D y E) Nº

5653. Instalador Autoriza-

do da Dirección Xeral da

M a r i n a  M e r c a n t e

M220070085. Servicio Bos-

ch Car Service para au-

tomóviles, incluindo ta-

cógrafos analóxicos e

dixitais. Así como limita-

dores de velocidad.

P. Ind. Río do Pozo, Parcela 192

15.578 Narón A Coruña
T 981 380 680
F 981 380 651

pozoelectric@pozoelectric.com

www.pozoelectric.com

FIRMoldes PozoElectric
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, MECÁNICA
Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL



Dende o seu ano da fun-

dación en 1994, KRUG

NAVAL foi evolucionan-

do ata converterse nun-

ha das principais empre-

sas do seu sector.

A nosa actividade princi-

pal xira entorno ó desen-

rolo da nosa calidade de

abarcando as divisións

de motores de mariña de

lecer e profesionais, e

motores industriais.

Outras representadas:

Mitsubishi, motores die-

sel, Tohatsu, motores fue-

ra borda , TwinDisc y ZF

e inversores-reductores

marinos.

Muelle de reparaciones

de buques, Bouzas, nave 10

36208 Vigo Pontevedra
T 986 290 559
F 986 299 163

krugnaval@krugnaval.com

www.krugnaval.com

NOR RUBBER  e unha

compañía emprende-

dora dedicada á ma-

nufactura de produtos

derivados do caucho,

en función da deman-

da solicitada polos

clientes. A súa historia

remontase a finais dos

anos 70 e nace como

Sociedade Laboral no

ano 2001.

Nor Rubber desenvol-

veu o seu “know-how”

por todo o mundo,

dando resposta as

mais exixentes deman-

das da industria, con-

seguindo ser unhas

das primeiras empre-

sas do seu rango a ni-

vel mundial.  A fábrica

está situada no muni-

cipio de Tui, cerca da

fronteira portuguesa, o

carón da autoestrada

que conecta ambos

países.

San Martiño-Areas s/n

36711 Tui Pontevedra
T 986 603 510
F 986 603 764

info@norrubber.com

www.norrubber.com
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Krug Naval Nor Rubber



TORSOCAL, empresa auxi-

liar dos sectores naval,

coxeneración, eólico e in-

dustrial en xeral, ofrecemos

solucións en calderería, sol-

deo, mecánica e mecaniza-

dos In Situ e taller, abarca-

m o s  o s  c a m p o s  d a

fabricación, montaxe e re-

paración nos sectores men-

cionados. O noso persoal

conta cunha ampla expe-

riencia e está cualificado e

homologado dacordo ca

normativa vixente.

Certificacións:

ISO 9001 e ISO 14001

Becerreira, Nave 17D

P. Ind. Cotogrande

36318 Vigo Pontevedra
T 986 487 764
F 986 487 775

torsolcal@torsolcal.com

www.torsolcal.com

Vinte anos adicados a repara-

ción e construción naval, espe-

cialmente redutoras, hélices de

paso variable, maquinaria de

cuberta, bombas e compreso-

res, representando a MAN, ZF, e

MASSON. No eido da constru-

ción subliñar as liñas de eixos e

a montaxe de redutoras e mo-

tores dalgúns dos últimos bar-

cos construidos en Vigo.

Animas, 3 Local 2

36208 Vigo, Pontevedra
T 986 209 916 / 986 234 325
F 986 209 916

vinaval@vinaval.es

www.vinaval.es

Torsocal Vinaval



Somos  a única empresa de fabricación de parafusos e pezas

de fixación en Galicia. A nosa  traxectoria   está  estreitamente

vinculada ó  ramo da automoción , sen esquecer  outros

sectores, creando solucións en parafusos fora da norma.

Tamén destacar nosa cooperación no  sector primario co-

operando en explotacións vinícolas aportando solucións a

medida.

Pol. Ind.  A Pasaxe Nave 63-B

36316 Vincios, Gondomar Pontevedra
T 986  46 99 52
F 986 46 82 14

belen@itonor.com

www.itonor.com

M A Q U I N A R I A

AGRÍCOLA CORBAR

SLL constitúese no

2004 integrada por 3

socios con máis de 15

anos de experiencia no

sector.

Nos últimos anos con-

vertémonos nun refe-

rente na fabricación e

venda de maquinaria

forestal, agrícola e pa-

ra forraxe, e o noso per-

sonal aumentou nota-

blemente.

Na actualidade temos

máquinas traballando

en Galicia, Portugal ,

Cantabria e Asturias.

P. Ind. S. Julián de la Vega, s/n

27600 Sarria Lugo
T 982 531 463
F 982 531 463

corbar@corbarsll.com

www.corbarsll.com
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Itonor Corbar
MAQUINARIA AGRÍCOLAFÁBRICA DE TORNILLERÍA



EXPODIRECT é unha empresa

de carácter familiar, cunha vi-

sión de mercado global, im-

portamos artigos sempre de

máxima calidade, con todas

as certificacións e homologa-

cións Europeas, somos espe-

cialistas en todo tipo de arti-

gos relacionados co fogar

como son Eletrodomésticos,

saúde  e coidado persoal, me-

naxe, decoración, elementos

de descanso.

Avda de Castilla, km165

32600 Verin Orense
T 988 59 20 59
F 988 41 00 25

comercial@expodirect.es

www.expodirect .es

Expo Direct



Adicámonos a dar un trato

personalizado no campo do

asesoramento e xestión em-

presarial, desprazándonos ás

oficinas dos clientes, que van

dende novos emprendedores

ata empresas de pequena e

mediana dimensión.

Queremos dar un servizo inte-

gral e de confianza a estas

empresas, axudando  ó em-

presario a rentabilizar máis  o

seu tempo.

Federico García Lorca, 8  1ºA

15174 Vilaboa-Culleredo A Coruña
T 981 925 344
T 629 208 202
socamialtis@gmail.com

Dedicámonos á venta de roupa infantil de tallaxe 0-16 incluíndo

sport, vestir, bautizo, etc. Tamén traballamos puericultura (sacos

para cadeiras e capazos, bolsos, etc.) e complementos. Contamos

con dous puntos de venda situados en Salceda de Caselas e en Tui.

Compostela, 14  Baixo 5

36473 Salceda de Caselas y

Betanzos, 3 36700 Tuy Pontevedra
T 986 34 94 96
walimarsl@hotmail.com
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Amialtis Gatitos
MODA INFANTILASESORIA E XESTIÓN DE EMPRESAS



XENEME é unha consultora galega de

xestión de proxectos  socioeducativos.

Desde 1998 desenvolvemos proxectos

sociais educativos e culturais para en-

tidades públicas e privadas.

A nosa misión é deseñar proxectos so-

cioeducativos e culturais en común

coas comunidades e organizacións, pa-

ra o desenvolvemento de Políticas e Ac-

cións de mellora das condicións sociais

das persoas.

proxectos sociais

Rodríguez de Viguri 12, 2º A

15703 Santiago de Compostela
T 981 574 707
F 981 104 375

info@xeneme.com

www.xeneme.com

En erictega estamos especializados en aportar SOLUCIÓNS,
GLOBAIS, FIABLES E DE CALIDADE no mundo das Comu-

nicacións de Empresa. Ocupámonos do deseño, posta en

marcha e mantemento 24 horas x 365 días de diferentes

tipos de Centráis Telefónicas (convencionais e IP), Redes

Informáticas (Fibra Óptica, WIFI), Cámaras de Videovixilan-

cia, etc.

Tomas Alonso, 224 2º

36208  Vigo

Pontevedra
T 986 247 772
F 986 247 771

info@erictega.es

www.erictega.es

Azcárraga, 35-37 bajo

33010 Oviedo

Asturias
T 985 115 500
F 985 115 534

Erictega Xeneme
PROXECTOS SOCIAISSOLUCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EMPRESAS



OZONO MULTIMEDIA é

unha empresa tecnolóxi-

ca con máis de 8 anos de

experiencia no desenvol-

vemento de aplicacións

online e offline, o que nos

proporciona unha alta

capacidade produtiva

para achegar solucións

personalizadas para a

súa empresa.

Rúa Hedras, 4 LOFT 2N

P. empresarial Novo Milladoiro

15895 Ames A Coruña
T 981 580 679
F 981 580 679

ozono@ozonomultimedia.com

www.ozonomultimedia.com

Pensamos que o tempo libre ten que ser aproveitado dun xeito

saudable, sempre respectando o desenrolo integral da persoa e o

coidado á natureza.

Rúa Saénz Díez, 17 3º esquerda

32003 Ourense
T 661 120 370
T 661 120 390
informacion@lucete.info

www.lucete.info

LUCETE LECER SLL é unha em-

presa adicada á xestión dun le-

cer de calidade en Galicia.

Apóiase nunha equipa ampla

de monitores/as, directores/as,

educadores/as sociais, pedago-

gos/as, adestradores/as, etc.
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Ozono Multimedia Lucete Lecer



TOPTERRA é unha em-

presa de topografía si-

tuada en Compostela

que xorde para cubrir as

necesidades actuais do

mercado no campo da

topografía, utilizando os

últimos avances existen-

tes en tecnoloxía, combi-

nando a experiencia e o

traballo co propósito de

ofrecer os nosos servizos

a EMPRESAS e a PARTI-

CULARES, con solucións,

rapidez, calidade e com-

promiso no traballo rea-

lizado.

Rúa Pontevella de Arriba, 1

15897 Santiago de Compostela
T 676 577 504
T 630 373 340
T 690 293 120
topterra@topterra.es

www.topterra.es

En KARMA VIAXES informá-

moslle acerca de calquera ser-

vizo ou destino, e xestionamos

sempre as mellores condicións

adaptadas ás súas necesida-

des. Somos expertos na organi-

zación de Congresos, Conven-

cións, Reunións de Empresa e

calquera outro tipo de evento,

tanto en Galicia como en cal-

quera outra parte do mundo.

A nosa experiencia axudaralle

a obter o maior rendemento

ao seu investimento. Coñece-

mos eses "pequenos detalles"

que fan de cada viaxe unha ex-

periencia irrepetible.

Camelias, 134 

36211 Vigo
T 986 213 545
F 986 214 065

karmavgo@karmaviajes.com

www.karmaviajes.com

Karma TopTerra
TOPOGRAFÍA DE OBRAS E PROXECTOSAGENCIA DE VIAJES



Innovadora e dinámica, dehistoria

cree no pasado como instrumento

para xerar riqueza, tanto no desenvol-

vemento de proxectos turísticos ou

culturais como en procesos xudiciais,

rehabilitacións, etc. O novo coñece-

mento histórico abre perspectivas e

posibilidades que nós somos quen de

transformar en recursos de futuro pa-

ra os nosos clientes.

Praza de Fonseca, 3/1º

15705 Santiago de Compostela
T 981 575 313
info@dehistoria.net

www.dehistoria.net

GESNAUVI é unha empresa dedicada á organización e xestión de

escolas e equipos de diferentes disciplinas deportivas nas instala-

cións de clubs, colexios e calquera outra asociación coa infraestru-

tura necesaria. Ademais dedícase a organización de todo tipo de

eventos deportivos, lúdicos ou culturais coa colaboración dos

mellores profesionais titulados.

Eduardo Cabello, 4

36208 Vigo Pontevedra
T 660 996 052
gesnauvi@gmail.com
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Dehistoria Gesnauvi
ORGANIZACIÓN E XESTIÓNCULTURA / HISTORIA / PATRIMONIO



“¿A que vos adicades?”,

pregunta fatídica. ¿A qué

non?, resposta galega.

Facemos publicidade

convencional, aínda que

non somos convencio-

nais. Facemos cam-

pañas educativas, pre-

sentacións públicas,

organizamos eventos,

actividades culturais …

chegan a nós particula-

res, institucións e empre-

sas buscando creativida-

de e solucións . E iso é o

que atopan en DEZDE-

DEZ.

Maxistr. Manuel Artime, 26 1º 15004 A Coruña
T 981-14 00 45
F 981-14 00 45

consultas@10d10.net

www.10d10.net

TRANSPORTES  RÁPIDOS

VIGO é unha empresa

fundada en 1990 e den-

de entón traballa con ri-

gor e profesionalidade

para ofrecer un servicio

de calidade, tanto polo

aire (avión), como pola

estrada, calquera tipo de

mercadorías. Servicio de

Courier tamén a nivel

nacional e internacional.

Despacho de aduanas

exportación e importa-

ción.

S. Mamede s/n  Regenjo Petelos

36416 Mos Pontevedra
T 986 332 000 nave

T 986 268 263 aeroporto

info@transportesrapidosvigo.com

www.transportesrapidosvigo.com

Transportes
Rápidos Vigo 10D10

PUBLICIDADE+XESTIÓN  CULTURAL + OCIOTRANSPORTES



Asesores e consultores empresa-

riais especializados en laboral e

fiscal-contable; ainda que de re-

cente constitución contamos

con personal que  acredita unha

ampla experiencia no sector sen-

do a máxima da firma seriedade,

profesionalidade e eficiencia

Av. Florida, 1-2º

36210 Vigo, Pontevedra
T 986225664

Comidas e sobremesas caseiras. Menú do día. Tapas e ra-

cións. Comidas, ceas e reunións de empresa. Bautizos, co-

muñóns e outros eventos. Comedor privado con capacidade

para 50 persoas.

Muelle de curuxeiras, puerto Ferrol s\n

15401 Ferrol A Coruña
T 658 791 908
nuevoyate@hotmail.es 
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El Nuevo Yate Indica
ASESORES Y CONSULTORES



DIRECTORIO

10D10 SOLUCIONES ACERTADAS, SLL
c/ Maxistrado Manuel Artime, 26 / 1º
15004 A Coruña
A Coruña

AMIALTIS, SLL
R/ Federico García Lorca, 8-10, 11º A
15174 Vilaboa Culleredo
A Coruña

CARPINTERIA SALORIO, SLL
Ferreria, 1 Mabegondo
15318 Abegondo
A Coruña

EL NUEVO YATE, SAL
Muelle Curuxeiras / Puerto de Ferrol, s/n
15401 Ferrol
A Coruña

POZO ELECTRIC, SLL
Pol. Ind. Río do Pozo, parcela 192
15578 Naron
A Coruña

XENEME INTERVENCIÓN SOCIAL, SLL
Avda. Rodriguez de Viguri, 12 / 2º a
15703 Santiago de Compostela
A Coruña

DEHISTORIA CULTURA HISTORIA PATRIMONIO, SLL
Pr. Fonseca, 3
15705 Santiago de Compostela
A Coruña

TOPTERRA, SLL
Pontevella de Arriba, 1
15897 Santiago de Compostela
A Coruña

OZONO MULTIMEDIA, SLL
Rúa das Hedras, 4 loft 2n
P. E. Novo Milladoiro
15895 Milladoiro-Ames
A Coruña

MAQUINARIA AGRICOLA CORBAR, SLL
Pol. San Julian de la Vega, s/n
27600 Sarria
Lugo

HERBRONCE, SLL
Avda. Ferrol, 37 entlo
27850 Viveiro
Lugo

LUCETE LECER, SLL
Rúa Saenz Díez 17 / 3º esq
32003 Ourense
Ourense

EXPODIRECT, SLL
Avda de Castilla, km165
32600 Verin
Ourense

FIRMOLDES, SLL
Pol. Ind. San Cibrao das Viñas
Rúa 4, parcela 5
32901 San Cibrao das Viñas
Ourense

ADVENTUS PLUS, SLL
Pol. San Cibrao das Viñas, rúa 4, nº 7-1
32901 San Cibrao das Viñas
Ourense

A CORUÑA LUGO

OURENSE



ERICTEGA, SLL
c/ Tomas A. Alonso, 224 / 2º
36208 Vigo
Pontevedra

KRUG NAVAL, SAL
Mlle. Reparaciones de Buques
Bouzas, nave 10
36208 Vigo
pontevedra

GESNAUVI, SLL
Eduardo Cabello, 4
36208 Vigo
Pontevedra

VINAVAL, SLL
Calle Animas 3 / Loc. 2
36208 Vigo
Pontevedra

INDICA ASESORES Y CONSULTORES, SLL
Avd. Florida, 1 / 2º
36210 Vigo
Pontevedra

KARMA VIAJES, SAL
Camelias, 134
36211 Vigo
Pontevedra

APLIVILCA, SLL
Castrelos Camiño Fondo, 10
36213 Vigo
Pontevedra

TORSOLCAL, SLL
c/ Becerreira, nave 27b
36416 Mos
Pontevedra

NUYGON ESTRUCTURAS METÁLICAS, SLL
Pol. Ind. A Pasaxe, 13 (vincios)
36316 Gondomar
Pontevedra

LUGO
ITONOR SLL
Pol. Ind. A Pasaxe, nave 63B (Vincios)
36316 Gondomar
Pontevedra

MODA INFANTIL WALIMAR, SLL
Compostela, 14 / Baixo 5
36473 Salceda de Caselas
Pontevedra

NORRUBBER, SAL
San Martiño Areas, s/n
36711 Tui
Pontevedra

GALIMODUL, SLL
Gandara, 25 (Guillarei)
36720 Tui
Pontevedra

LOGISTICA Y DISEÑO CERAMICS, SLL
Lugar da Freixa, 20 San Xoan
36995 Poio
Pontevedra
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