
 
 

 

 

Os grupos Alternativa dos Veciños, BNG-Asembleas Abertas, Compostela 

Aberta, Marea Atlántica, PSdG-PSOE e Partido Popular, presentan a 

seguinte 

 
 
Declaración institucional de apoio ás traballadores e traballadores de 
Poligal-Narón. 
 
 
O conselleiro delegado de Poligal, Santiago Font, comunicaba na mañá do 
venres 22 de febreiro á representación social que se  presentaba como novo 
Comité de Empresa electo nas últimas eleccións, que a compañía vén de 
solicitar concurso voluntario de acredores con proposta de liquidación para a 
fábrica de Narón e, por tanto, co posíbel despedimento dos seus case 120 
traballadores e traballadoras. 
 
Poligal -que se dedica á fabricación de plástico para a industria alimentaria e 
laminación- foi o buque insignia das subvencións e dos famosos plans de 
reindustrialización para a comarca de Ferrolterra, ao abeiro das que recibiu 
suculentas axudas para mercar solo industrial, montar as naves e contratar 
persoal. E foi desde Narón de onde expandiu a súa actividade levantando 
fábricas en Portugal e Polonia, coas que agora ten que competir. 
 
Foi a principios do 2006 cando a Dirección da Empresa de forma oculta 
comeza uns  investimentos en Portugal, concretamente na localidade de Arcos 
de Valdevez. Tras meses negándoo a empresa acabou recoñecendo eses 
investimentos, asegurando que serían  complementarias e afirmando novos 
investimentos en Narón. 
Dentro destes investimentos están a ampliación da nave cara a parte de atrás 
onde albergaría unha nova liña de produción de “cast”. Para iso solicitou 
subvencións apoiándose no Plan Ferrol acadando así as seguintes 
subvencións: 
 
Un total de 3.154.270 € que equivalía ao 27,45% do orzamento financiábel 
(REINDUS 2007 e 2009) máis os 508.750 € do IG100 a fondo perdido ao 
remate do investimento. 
 
No 2008, solicita de novo unha axuda ao Plan Ferrol para a renovación da Liña 
1 de produción, concedéndolle 922.720 € dun orzamento financiábel de 
2.742.400 €. REINDUS 2008. 



 
A Empresa chegou a ter ingresado nas súas contas a contía de 4.490.960 € 
que tivo que devolver ao non desenvolver os investimentos. 
 
Xa metidos no 2010, e coincidindo coa “Crise económica” como xustificaron 
algúns, entre eles a Dirección de Poligal, serviu de escusa para paralizar os 
investimentos, deixando só a construción da nova nave na parte de atrás da 
empresa pero sen maquinaria nin renovacións desta. A escusa, a crise. 
Entón, ano tras ano a Empresa comeza en Narón un proceso de axustes e 
reorganización que levaron consigo a presentación de varios Expedientes de 
Regulación nos que nalgún caso a autoridade Laboral os tiran para abaixo e 
outros non chegaron a presentarse por falta de acordo. Así até a chegada da 
Reforma Laboral do 2010, onde as normas de xogo cambian drasticamente 
para a parte social. 
 
A partir de aquí a empresa apoiada no sustento que lle daba a Reforma Laboral 
realizou un Expediente de Regulación de Emprego 2010-2011 que supuxo a 
suspensión de emprego para o cadro de persoal de 4 meses que se 
prorrogaron no 2011-2012 con outros 2 meses de suspensión. 
 
A finais do 2012 e tras rematar os ERE´s de suspensión, é cando na Empresa 
desembarca o que actualmente é o CEO do grupo Poligal e propón á parte 
social unha redución de 35 postos de traballo ou o peche. É entón cando se 
asina un Acordo Global con data 29/11/12 onde se acorda a extinción de 35 
postos de traballo e un mes de suspensión para o resto a cambio dun Plan de 
Viabilidade contendo unha estabilidade laboral e investimentos que garantía o 
futuro da planta de Narón. 
 
Pasa o tempo e a empresa inviste máis de 40 millóns de euros nunha nova 
fábrica en Polonia, Skarbimierz, e en Portugal montan a liña de cast. E a 
maiores anuncian na prensa a súa intención de seguir medrando, mesmo 
formulando mercar unha fábrica en México. 
 
A empresa crea unha estrutura organizativa coa única finalidade de 
descapitalizar e deslocalizar calquera empresa en calquera momento. 
 
 
 
Ante esta situación, todos os grupos políticos que compoñen a 
Corporación da Deputación Provincial da Coruña acordan: 
 

1. Manifestar o seu rexeitamento ao peche da factoría de Poligal-
Narón 

2. Esixir ao grupo o mantemento da actividade. 
3. Solicitar á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Industria                      

-administracións que viñeron subvencionando a Poligal- o seu 
compromiso e implicación activa na solución deste conflito, que 
necesariamente, pasa polo normal funcionamento do centro de 
traballo de Narón e o mantemento do seu cadro de persoal. 

 



 
 
 

 

 

O Voceiro do Grupo Provincial 

PARTIDO POPULAR 

 

 

 

 

Asdo.: Agustín Hernández Fdez. de 

Rojas 

 

 

 

O Voceiro do Grupo Provincial 

PARTIDO  SOCIALISTA DE GALICIA- 

PSOE 

 

 

 

    Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro 

 

O Voceiro do Grupo Provincial 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

 

Asdo.: Xosé Regueira Varela 

 

 O Voceiro do Grupo Provincial 

COMPOSTELA ABERTA 

 

 

 

Asdo.: Manuel Dios Diz 

O Voceiro do Grupo Provincial 

MAREA ATLÁNTICA 

 

 

 

Asdo.: Daniel Díaz Grandío 

 

O Voceiro do Grupo Provincial 

ALTERNATIVA DOS VECIÑOS 

 

 

 

Asdo.: Angel García Seoane 

 

 


