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Declaración institucional dos Grupos Provinciais do Partido Popular, Partido 
Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Alternativa dos Veciños e Marea Atlántica 
sobre ALU Ibérica  

 

A defensa e conservación do noso tecido produtivo industrial, inmerso nun preocupante 
proceso de declive, torna aínda máis necesaria logo do impacto causado na nosa economía 
pola crise da Covid19.  
 

Esta crise demostra, entre as súas múltiples leccións, a maior resiliencia das economías nas 
que o sector industrial conserva aínda un peso relevante, a súa maior capacidade para 
conservar emprego e para producir os bens necesarios. 
 

A produción de aluminio na Coruña é unha actividade viable economicamente e mesmo 
rendible, aínda a pesar dos erros na xestión que deron lugar á falta de subministros que 
provocou o paro temporal da fábrica.  
 

En 2019, o peche das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés foi evitado grazas á forte 
mobilización do seu cadro de persoal, que foi quen de obrigar á empresa a procurar un novo 
propietario, como así foi, coa súa venda ao grupo Parter Capital, constituíndose como Alu 
Ibérica. Pois ben, só oito meses despois da súa venda, o pasado 15 de abril soubemos da 
nova venda da factoría coruñesa ao Grupo Riesgo, unha operación da que non foi informado 
en ningún momento o seu comité de empresa. 
 

Actualmente o novo titular da planta, o Grupo Riesgo, segue a incumprir os seus 
compromisos no mantemento das instalacións e aboca aos seus 320 traballadores a unha 
nova situación de alarma en relación ao futuro da fábrica. 
 

É necesario lembrar que tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Estado subscribiron 
no seu día un compromiso de tutela cos traballadores de Alcoa para asegurar o mantemento 
dos 700 postos de traballo que estaban e volven estar en risco. As Administracións non 
poden ficar de brazos cruzados mentres asisten ao peche encadeado de distintas industrias 
nun momento no que o aumento do desemprego torna aínda máis urxente conservar e 
defender o escaso tecido industrial que aínda nos resta. 
 

Por todo o anterior, o Pleno da Deputación da Coruña declara:  
 

1.- Solicitar ao Goberno central e, en concreto, ao Ministerio de Industria, que cumpra co seu 
compromiso de auditar a situación económica e fiscal de Alu Ibérica, a antiga Alcoa, na 
Coruña.  
 

2.- Solicitar tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno central que auditen o proceso de 
traspaso de Alcoa ao fondo suizo Parter e, posteriormente, ao Grupo Industrial Riesgo, de 
forma que se determine se as operacións de traspaso vulneraron os acordos acadados.  
 

3.- Apoiar as reivindicacións dos traballadores ante os reiterados incumprimentos por parte 
do Grupo Riesgo das súas obrigas en materia de emprego e produtividade, e máis en 
concreto, apoiar a intervención temporal desta fábrica por parte do estado.  

 


