
Traballando pola optimización 
do sistema loxístico de Galicia

www.clusterfuncionloxistica.org



Clúster da Función Loxística de Galicia
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Antecedentes

Nacemos da colaboración
• Xunta de Galicia
• Instituto Galego de Promoción 

Económica (Igape)
• Axentes privados

Financiados por
• Convenio público: enmarcado 

nunha estratexia que mobiliza máis 
de 20 millóns de euros

• Apoio das entidades asociadas

Coa colaboración do

Un proxecto impulsado dende a Estratexia Integral de 
Optimización Loxística de Galicia

www.clusterfuncionloxistica.org



Marco estratégico
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Misión

Contribuír a unha maior eficiencia da función loxística
de Galicia, promovendo a súa competitividade, cunha
especial atención á innovación e á 
internacionalización das empresas que forman parte 
da súa cadena de valor. 

O clúster une esforzos e intereses de forma colectiva e 
trasversal, para que Galicia se posicione como un polo 
loxístico de referencia global



Clúster da función loxística de Galicia

Obxectivos
Apostamos pola optimización do sistema loxístico de Galicia

www.clusterfuncionloxistica.org

Contribuír ao liderado do polo atlántico

Favorecer a internacionalización do sistema loxístico

Optimizar o sistema de infraestruturas

Fortalecer o talento

Implantar a loxística 4.0

Innovar de maneira colaborativa



Empresas tractoras
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Xunta 
directiva



1. Última milla e 
DUM

2. Posiciona-mento
en cadenas globais

3. Liderado do polo 
atlántico

4. Infraestru-turas
loxísticas

5. Solo empresarial

Grupos de traballo
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Grupos de traballo
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Grupo 1 Transformación logística de la empresa y comercio electrónico (última milla y DUM)

Objetivos

1.Coñecer as necesidades de loxística 
interna

2.Mellorar a integración
3.Orientar as accións da Admón. na 

transformación loxística de empresa
4.Definir medidas que favorezan a DUM
5.Promover proxectos piloto na loxística 

de última milla

En marcha

Estudio orientado a establecer 
recomendacións de medidas que 
favorezan a distribución urbana de 
mercancías. 

Análise de normativa e de boas 
prácticas en marcha

Moderador
Notas de la presentación
Coñecer as necesidades de loxística interna no tecido empresarialMellorar a integración dos diferentes axentes e provedoresOrientas as accións da Xunta de Galicia en materia de transformación loxística de empresaDefinir medidas que favorezan a distribución urbana de mercadoríasPromover proxectos piloto para mellorar a xestión da loxística de última milla



Grupos de traballo
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Grupo 2 Información relevante y posicionamiento en cadenas globales

Objetivos

1.Dispoñer de información sobre os 
tráficos internacionais

2. Identificar territorios prioritarios para 
o desenvolvemento da loxística galega

3.Prestar asistencia técnica no deseño 
das primeiras operacións conxuntas

4.Fomentar proxectos conxuntos de 
agregación de cargas e co-loading

En marcha

Aplicativo de análise de fluxos
loxísticos relevantes de España e 
Portugal
Inteligencia de negocio para a toma 
de decisións que permitan gañar
competitividade aos nosos asociados.

Moderador
Notas de la presentación
Disponer de un sistema de información propio sobre los flujos logísticos relevantes para la toma de decisiones individuales, colaborativas y sectoriales, promoviendo la identificación, diseño e implementación proyectos conjuntos y acciones estratégicas para la función logística gallega en un contexto global.



Grupos de traballo
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Grupo 3 Posicionamiento estratégico de Galicia y liderazgo del polo atlántico

Colaboran

Objetivos

1.Promover a mellora da conectividade
loxística galega

2.Fomentar a coordinación no Polo 
Atlántico

3. Impulsar a relocalización e a 
actividade manufactureira

4.Facilitar a atracción de investimento 
estratéxico de alto componente
loxístico

Primer producto contratado

Estudio complementario ao do grupo 
de traballo 2
Analiza a conectividade de mercancías 
de Galicia con especial atención a las 
mejoras necesarias



Grupos de traballo
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Grupo 4 Optimización de las infraestructuras logísticas

Objetivo general

1.Colaborar co Igape na 
definición dos centros de 
apoio ao transporte por 
estrada

2.Colaborar na definición de 
proxectos de optimización de 
infraestruturas loxísticas

Primer producto contratado

Analizar a viabilidade e 
necesidade de impulsar 
centros de apoio ao
transporte por estrada



Grupos de traballo
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Grupo 5 Suelo empresarial logístico

Objetivo general

1.Contribuír a mellorar a localización dos 
futuros parques empresariais

2.Contribuír a reforzar o mantemento dos 
parques existentes

3.Favorecer a redución nos tempos de 
tramitación

4.Facilitar a atracción de investimento 
estratéxico de alto compoñente loxístico



Outras actividades 2020

Programa 
internacio-
nalización

Colaboración 
Centro 

Español de 
Logística

Webinar 
función 

loxística con 
Francisco 

Conde

Apoio e 
representación 

durante a 
alerta sanitaria
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https://cel-logistica.org/wp-content/uploads/2020/06/SmartLogistics_programa.pdf
https://youtu.be/RRhnu2VBoCc
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Funcionamento

Sen ánimo de 
lucro

Capacidade
para cumplir 

os fins

Funciona-
mento

democrático

Beneficiarios 
= asociados

Actividades 
e domicilio

GALICIA



Clúster da Función Loxística de Galicia
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Funcionamento

Socios

Personas xurídicas

Dacadena de valor 
da función loxística

Asamblea xeral

Todos os socios

Xunta directiva

Elixida por la 
asamblea

Presidencia 
Vicepresidencia 

6 vogais



Clúster da función loxística de Galicia
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Por que formar parte?

INNOVACIÓN
Participar en proxectos de 

innovación colaborativos nos 
grupos de traballo entre 

asociados e terceiros

INFORMACIÓN
Acceder a fontes de información 
sobre tendencias de mercado e 

sectoriais

NEGOCIO e 
INTERNACIONALIZACIÓN

Participar en accións de 
desenvolvemento de negocio 

como misións comerciais e ferias

REPRESENTACIÓN
Voz única e interlocución na 

comunicación ante as 
administracións públicas e outras 

entidades  

SINERXÍAS
Aproveitar os beneficios de 
executar de xeito conxunto 

diferentes accións estratéxicas 
e/ou operativas



Traballando pola optimización 
do sistema loxístico de Galicia

www.clusterfuncionloxistica.org
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