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CONSELLO LOCAL DE VIGO 
                               

 
A MESA DO CONGRESO DOS DEPUTADOS 

 
Ao amparo do establecido no Regulamento da Cámara p reséntase a seguinte pregunta dirixida ao 
Goberno para a que se solicita resposta escrita 
 
 
A compañía automobilística PSA-PEUGEOT-CITROEN anunciou recentemente a intención de expor un 
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPREGO para a súa factoría da cidade galega de Vigo. Devandito 
expediente atópase actualmente en negociación entre a dirección da factoría e os representantes sindicais 
da mesma. A proposta actual da empresa é un ERE temporal entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 
2012, onde se establecerían 40 xornadas de paro. 
 
O número de traballadores afectados este ano poderí a variar, en función dos días que finalmente se 
pare a produción na liña que ensambla os monovolúme nes, e en función das variacións no mercado. 
Fontes sindicais estiman que estarían entre 430 e 8 80 os traballadores afectados polo expediente. 
 
Desde 2008 o grupo francés veu recibindo axudas autonómicas e estatais para o mantemento do emprego 
que devengaron en que sucesivamente se evitasen os expedientes de regulación de emprego na factoria de 
Vigo. 

En novembro de 2008 a Xunta de Galicia aprobou un plan de axuda de 10 millóns de euros, diñeiro que foi 
destinado a pagar cursos de formación para traballadores en activo durante o mes de decembro dese ano. 
Isto supuxo que en lugar de que os traballadores ingresasen temporalmente nas listas do paro, os días non 
produtivos seguisen en activo asistindo a programas formativos. 

En marzo de 2009 o Ministerio de Industria solicitou á dirección de PSA Peugeot Citroën de Vigo un plan de 
empresa, cos investimentos necesarios na planta, co compromiso de financiar ata un máximo do 70% da 
cantidade orzada. Devandito plan orientaba as axudas á empresa en base a proxectos de I+D+i, e 
incluíanse partidas económicas para evitar que se d estruíse emprego no sector.  

O propio goberno alertou a Philippe Varin, presidente do grupo galo, que de retirarse os plans na factoría 
viguesa quedarían sen os 72 millóns adxudicados. Estes proxectos, polos que obtería 72 dos 800 millóns 
totais, eran a construción dun centro de probas para os chasis dos novos modelos que desenvolvan as 
marcas Peugeot e Citroën, e o segundo, a fabricación de vehículos híbridos nas instalacións de Balaídos. 

Ante a existencia destes feitos formulamos a seguinte pregunta: 

- ¿Que axudas recibiu a factoría Viguesa durante os a nos 2008, 2009 e 2010 por parte do 
goberno de España? 

- ¿Cales delas estaban condicionadas ao mantemento do  emprego na planta de Vigo? 
- ¿Establecéronse nalgunhas delas condicionantes de e vitar a flexibilidade laboral e os 

expedientes de regulación de emprego? 
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