
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 8.ª, PESCA E

MARISQUEO
 

Día: 07.10.2015        Hora: 10:30



A Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 
7 de outubro de 2015, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas orais en Comisión

1.1 38167 (09/POC-005598)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno galego, no ámbito 
do Comité  das  Rexións,  no  seo  da  Comisión  de  Recursos  Naturais,  na 
elaboración de informes e ditames relativos ao futuro da acuicultura, así 
como os compromisos e as posicións defendidas ao respecto na semana do 
19 de xuño en Portugal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 490, do 02.07.2015

1.2 39169 (09/POC-005845)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións previstas pola da Xunta de Galicia para o sector das 
embarcacións tradicionais en relación coas taxas portuarias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 505, do 11.08.2015
Publicación correccións, BOPG n.º 512, do 03.09.2015

1.3 39521 (09/POC-005897)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o proxecto de desenvolvemento organizado e sustentable de recursos 
no Noroeste atlántico (proxecto Dorna)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 512, do 03.09.2015

1.4 40773 (09/POC-006099)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a posición do Goberno galego respecto do uso dos recursos mariños 
do  porto  exterior  da  Coruña  e  acerca  do  impacto  do  proxecto  de 
explotación industrial farmacéutica para os mariscadores e produtores das 
confrarías do contorno
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 519, do 15.09.2015



1.5 40839 (09/POC-006109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre  as  medidas  impulsadas  polo  Goberno  galego  diante  da  Unión 
Europea en relación coa actual normativa de etiquetaxe dos produtos da 
pesca e da acuicultura e a posta en valor das diferentes marcas inmateriais 
de calidade de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 519, do 15.09.2015

1.6 41363 (09/POC-006159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a  situación do proxecto de dragaxe do porto de Foz e os prazos 
estimados polo Goberno galego para a súa execución
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 525, do 24.09.2015

Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión

41317 (09/PNC-003434)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para preservar 
como reserva  pesqueira  os  fondos  mariños  onde  se  pesca  o  fletán  e  a 
prohibición das prospeccións de hidrocarburos neles
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 23.09.2015

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2015



Javier Jorge Guerra Fernández

Presidente da Comisión
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1.1 38167(09/POC-005598)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno

galego, no ámbito do Comité das Rexións, no seo da Comisión

de Recursos Naturais, na elaboración de informes e ditames

relativos ao futuro da acuicultura, así como os compromisos e

as posicións defendidas ao respecto na semana do 19 de xuño

en Portugal

Publicación da iniciativa, 490, 02.07.2015



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión .  

O Partido Popular que sustenta o executivo galego ten actuado de estilete nas 

políticas de desvaldimento de competencias do país, para cedelas ao estilo 

colonial á metrópole, neste caso á UE e, polo tanto, a Alemaña. Son moitos os 

casos onde por omisión, ou por acción activa do goberno galego se permite 

que a lexislación europea ocupe espazos asignados ao noso país; un exemplo 

a permisividade sobre as competencias, que de exclusividade Galicia ten en 

augas interiores, e que o executivo delega de forma temeraria na Unión 

Europea ou no estado. 

Máis preocupante é cando a iniciativa xorde do propio PP de Galicia, como no 

caso da emenda que provocou a eliminación da obriga do orixe no etiquetado 

dos produtos elaborados, decisión política do PP que suporá un auténtico crime 

económico e de emprego no país.  

A ocultación coa que se fan estas prácticas, incluso camuflando as decisións 

en órganos e materias que impiden coñecer o obxectivo final, é un exemplo do 

turbio fin que se persegue por parte do executivo galego. Nos últimos meses 

veñen de participar como poñentes e expertos no ámbito do comité das 

rexións,  na elaboración de ditames, informes e celebración de “mitins” que 

perseguen trasladar as competencias sobre acuicultura á UE, sobre todo ante a 

covardía de expresarlle ao sector do mar de Galicia o obxectivo final, que 

incluso esta redactado no borrador de lei de pesca que ocultan nos caixóns da 

Xunta, a privatización do noso mar e as nosas Rías.   



 

 

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión  :  

1.- Cal é obxectivo que persegue a participación directa, e incluso impulso, dos 

informes e proxectos de ditame sobre o futuro da acuicultura, realizados no 

comité das Rexións dentro da comisión de Recursos Naturais?  

2.- Que compromisos e posicións defendeu o executivo galego ou os seus 

representantes no “mitin” celebrado durante a semana do 19 de xuño en 

Portugal? 

3.- Porque ocultaron ao sector e o parlamento esta transcendental posición 

sobre a acuicultura do goberno Galego en Europa? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 19/06/2015 11:46:24 
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1.2 39169(09/POC-005845)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis

Sobre as actuacións previstas pola da Xunta de Galicia para o

sector das embarcacións tradicionais en relación coas taxas

portuarias

Publicación da iniciativa, 505, 11.08.2015

Publicación correccións, 512, 03.09.2015



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 

José Manuel Balseiro Orol, Marisol Piñeiro Martínez, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Guerra Fernández, Vidal Martínez-Sierra 
López, Berta Pérez Hernández, Herminia Pouso Maneiro e 
Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
A primeiros do mes de xullo tivo lugar en Cabo de Cruz a 
duodécima edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais, 
organizado pola Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial 
que reuniu a representantes de diferentes rexións europeas e as 
súas embarcacións. 
 
Nese eido, a conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, 
salientou a necesidade de apoiar ao sector das embarcacións 
tradicionais a través dun axuste das taxas portuarias e de 
facilidades para a busca de amarre.  

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan a 
seguinte pregunta en Comisión: 

En que consisten os apoios previstos pola Xunta para o sector das 
embarcacións tradicionais no tocante ás taxas portuarias? ¿Que 
departamento participan no seu deseño?  
 
 
Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 24/07/2015 12:49:33 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 24/07/2015 12:49:42 
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Rúa do Hórreo, 63 
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Rosa Oubiña Solla na data 24/07/2015 12:49:46 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 24/07/2015 12:49:52 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 24/07/2015 12:50:01 

 
Berta Pérez Hernández na data 24/07/2015 12:50:09 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 24/07/2015 12:50:18 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 24/07/2015 12:50:25 
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1.3 39521(09/POC-005897)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis

Sobre o proxecto de desenvolvemento organizado e sustentable

de recursos no Noroeste atlántico (proxecto Dorna)

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 

José Manuel Balseiro Orol, Marisol Piñeiro Martínez, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Guerra Fernández, Vidal Martínez-Sierra 
López, Berta Pérez Hernández, Herminia Pouso Maneiro e 
Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
Os estaleiros de embarcacións tradicionais e o froito da súa 
actividade representan un elemento de considerable valor como 
patrimonio cultural vinculado ao mundo do mar. 
 
A potenciación deste sector, permitirá conservar unha herdanza 
importantísima da nosa cultura marítima pero tamén salientar outros 
aspectos como os medio ambientais e sociais. 
 
Con esta filosofía, promoveuse un ambicioso proxecto denominado  
DORNA (Desenvolvemento Organizado e Sustentable de Recursos 
no Noroeste Atlántico) que serviu de impulso e mellora dos 
estaleiros da construción naval en madeira. 

Para coñecer máis sobre o desenvolvemento desta iniciativa, os 
deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1. Ademais da Consellería do Medio Rural e do Mar que outros 
socios forman parte desta iniciativa? 

 
2. En que consiste este proxecto? 

 
3. Cales foron as principais accións desenvolvidas no marco 

deste proxecto? 
 
 
 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 
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4. Que valoración fai do desenvolvemento deste plan e dos 
obxectivos acadados? 

  
 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 31/07/2015 12:34:13 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 12:34:21 

 
Rosa Oubiña Solla na data 31/07/2015 12:34:24 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 31/07/2015 12:34:31 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 31/07/2015 12:34:37 

 
Berta Pérez Hernández na data 31/07/2015 12:34:43 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 31/07/2015 12:34:51 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 31/07/2015 12:34:58 
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1.4 40773(09/POC-006099)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a posición do Goberno galego respecto do uso dos

recursos mariños do porto exterior da Coruña e acerca do

impacto do proxecto de explotación industrial farmacéutica

para os mariscadores e produtores das confrarías do contorno

Publicación da iniciativa, 519, 15.09.2015



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión.  

O grande fracaso económico e industrial do Porto Exterior da Coruña onde 

diversos gobernos teñen dilapidado centos de millóns de euros, agocha outras 

realidades que deben ser tidas en conta polo goberno autonómico. Como 

coñecen no espigón deste Porto Exterior prodúcese un incremento da biomasa 

mariña e das especies da zona, que fan do mesmo un lugar idóneo para a súa 

explotación polos mariscadores e pescadores das confrarías da zona. Fronte a 

isto a autoridade portuaria plantexa un proxecto de explotación industrial 

farmacéutica que exclúe a estes produtores e que polo tanto suporá destrución 

dos actuais postos de traballo na extracción de percebe e a imposibilidade de 

incorporar a esta ocupación a decenas de persoas que poderían atopar aquí un 

medio digno de vida.  

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:  

Que posición mantén a Xunta de Galicia ao respeito da utilización dos recursos 

mariños do Porto Exterior da Coruña?  

Considera adecuado a Xunta que se expulse aos produtores e mariscadores 

das confrarías da contorna para dar negocio a unha empresa farmacéutica? 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2015. 

 

 



 

 

 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 04/09/2015 13:27:58 
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1.5 40839(09/POC-006109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as medidas impulsadas polo Goberno galego diante da

Unión Europea en relación coa actual normativa de etiquetaxe

dos produtos da pesca e da acuicultura e a posta en valor das

diferentes marcas inmateriais de calidade de Galicia

Publicación da iniciativa, 519, 15.09.2015



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión non Lexislativa 

para Asuntos Europeos, relativa a saber que medidas impulsou a Xunta de Galiza 

diante da UE para derrogar a actual normativa de etiquetaxe e impulsar un novo modelo 

de identificación dos produtos da pesca e da acuicultura que lle de maior información ao 

consumidor e onde figure como lugar de orixe Galiza. 

 

Estase a producir unha gran distorsión na comercialización dos produtos da 

pesca e acuicultura dende que tivo lugar a publicación por parte da UE do Regulamento 

1379/2013 que establece a OCM (Organización Común de Mercados), onde unha vez 

máis antepón os dogmas do libre mercado ao dereito de información do consumidor e 

sobre todo impide que o produto garanta o seu lugar de procedencia. Perdendo os nosos 

produtos o valor da identidade de Galiza. 

Así na información do lugar de procedencia encontrámonos con que se utiliza o 

código FAO, non diferenciando entre unha ameixa ou un berberecho extraído de banco 

natural das rías galegas do que se cultiva en Portugal, tendo que figurar na etiqueta de 

ambas capturas FAO 27 (Atlántico Nororiental) que ata decembro do 2014 era todo o 

que querería na etiquetaxe. 

Na posibilidades de mellorar este modelo de etiquetaxe nocivo para os intereses 

galegos, o BNG e diversos colectivos sectoriais instamos ao Goberno galego a traballar 

nun novo modelo e desenvolver a súa capacidade de xestión para mellorar a 

información da etiquetaxe e defender os intereses da acuicultura e da pesca galega 
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encontrándonos co rexeitamento sistemático a ditas propostas ou con respostas tan 

peregrinas como que tanta información non cabía na etiqueta. 

O resultado das últimas modificacións é peor do que había pois seguen 

mantendo como válido o modelo da listaxe das áreas FAO co cal deben seguir 

figurando FAO 27 pero ademais debe ir acompañado do nome da “subzona” a que 

pertence e dun mapa pictograma no que se indique con un punto a zona de orixe. 

No caso particular de Galiza, a zona IXa, a zona atlántica, deberá figura a 

subzona “Augas portuguesas”. E a zona VIIIc, zona cantábrica, deberá figurar “sur do 

Golfo de Vizcaia”. 

Galiza posúe variadas marcas inmateriais como “Marisco de Galicia”, 

“Mexillón de Galicia”, “Ameixa de Carril”, “Longueirón de Fisterra”, “Berberecho de 

Noia”, “Chocos de Redondela”,... que deste xeito ve como se uniformara cada vez máis 

a información e a identidade do modelo de produción, da zona de cultivo, da calidade 

dos produtos galegos son sistematicamente ignorados e ninguneados pola normativa 

comunitaria pero tamén polo representantes que o PP ten en Bruxelas, en Madrid ou na 

propia Xunta de Galiza que en vez de defender o dereito dos nosos mariñeiros a 

producir e a comercializar con identidade propia sométense aos ditados do mercado e 

colaboran entusiasticamente coa desaparición dos modelos de produción tradicionais 

con identidade propia como segue sendo a pesca e a acuicultura en Galiza. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral na Comisión non Lexislativa para Asuntos Europeos: 

1.- Que medidas impulsou a Xunta de Galiza diante da UE para derrogar a 

actual normativa de etiquetaxe e impulsar un novo modelo de identificación dos 
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produtos da pesca e da acuicultura que lle de maior información ao consumidor e onde 

figure como lugar de orixe Galiza. 

2.- Comparte que na subzona IXa figure “augas de Portugal” e na VIIIc “sur 

Golfo de Vizcaia? Que fixo para modificar esta normativa?  

3.- Que medidas está a impulsar para por en valor diferentes marcas inmateriais 

de calidade que posúe o nos País e que axudaría a por en valor os nosos produtos: 

Ameixa de Carril, Mexillón de Galicia, Marisco Galego, Lingueirón de Fisterra, etc? 

4.- Como pensa diferenciar as ameixas que se extraen das nosas rías das que se 

importan de Portugal? Pensa impulsar novas DOP, IXP, etc, no marco da pesca e da 

acuicultura para promocionar o que se extrae ou produce en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 07/09/2015 12:47:53 

 



 

 

Reunión da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
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1.6 41363(09/POC-006159)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre a situación do proxecto de dragaxe do porto de Foz e os

prazos estimados polo Goberno galego para a súa execución

Publicación da iniciativa, 525, 24.09.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Ramón Val Alonso, José Manuel Gallego Lomba e Noela Blanco 

Rodriguez,  deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 8ª. 

 

 

No pasado mes de abril comparecencia o señor presidente de Portos de Galicia na 

Comisión 8ª para  dar resposta a unha pregunta sobre os investimentos previstos 

polo ente autonómico nos portos da provincia de Lugo. 

 

 

Naquel momento o señor Durán explicou que os dragados dos portos de Viveiro  

-pesqueiro e recreativo- estaban en fase de tramitación, o dragado do porto de 

Ribadeo atopábase en fase de realización de batimetrías; no porto de Burela a 

situación estaba máis avanzada e tan só faltaba o informe da capitanía marítima 

supostamente para o punto de vertido; e no caso das dársenas focenses citaba o 

señor Duran que tan só estaba previsto o dragado  dunha delas pero que se 

atopaba xa a piques de someterse á fase de contratación. 

 

 

Desgraciadamente cinco meses despois pouco ou nada sabemos de todas estas 

actuacións e os máis prexudicados seguen a ser os usuarios dos portos que teñen 

que comprobar cada día que hai mareas vivas como as súas embarcacións quedan 

varadas, e os propios profesionais do mar que moitas veces teñen que agardar 

horas pola marea para poder entrar ou saír dos portos. 

 

 

Por todo o anteriormente descrito os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) En que situación se encontra o proxecto de dragado do porto de Foz? 

 

 

2ª) Que prazos mañexa o Goberno para a súa execución? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de setembro de 2015 
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2.1 41317(09/PNC-003434)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

para preservar como reserva pesqueira os fondos mariños onde

se pesca o fletán e a prohibición das prospeccións de

hidrocarburos neles

Publicación da iniciativa, 524, 23.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do 

deputado Daniel Rodas Chapela, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, instando a 

Xunta de Galiza a impulsar accións políticas para reclamar que se preserven os fondos 

onde se pesca fletán como reserva pesqueira, impedindo outras actividades que ameazan 

os recursos como as prospeccións de hidrocarburos. 

 

Desde fai máis de 20 anos a UE mantén acordos con Canadá para a 

conservación dos recursos pesqueiros en Terranova a través do foro NAFO 

(Organización Internacional do Atlántico Noroeste). Co fin de preservar varias especies, 

NAFO acordou reducir moi drasticamente as capturas, en especial no fletán negro, 

sometido a un plan especial de recuperación dende o ano 2003 e que rematará no 2018.  

Este plan consolidou unha estratexia de acoso e expulsión por parte de Canada 

que tivo o seu inicio no apresamento do Estai e que supuxo que a flota galega pasara de 

ser a descubridora desta especie, e a desenvolver a súa actividade uns 30 arrastreiros, a 

que na actualidade unicamente faenen uns 8 barcos galegos. 

Dende entón a flota que opera en NAFO vese sometida a un férreo control. No 

ano 2013 o actual Goberno do Partido Popular, aprobou un protocolo para o control dos 

desembarcos como si en vez de peixe desembarcaran droga: desde entón é habitual que 

estes barcos sexan esperados no molle por dotacións de inspectores de Madrid, de 

Bruxelas e por patrullas da Garda Civil. O despropósito e o acoso é tal que estes 

“fedellos” mandados por Madrid chegan a abrir e inspeccionar e incluso impedir o 

desembarco dos “quiñóns”, na busca de especies non autorizadas. 
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Un dereito histórico dos mariñeiros a poder levar algo de peixe para casa que 

representa unha cantidade ridícula da pesca. Esta actitude é tan afógante que as propias 

familias séntense denigradas por este comportamento totalmente desproporcionado e 

fora de lugar da Secretaría General del Mar. 

É vergoñento encontrar unha vez máis coa colaboración entusiástica de Madrid, 

de perseguir, e intentar estigmatizar de ilegais e depredadores a flota galega, cando 

todos sabemos que son a vangarda do modelo pesqueiro de todo mundo, a pesares das 

restricións leoninas a que os teñen sometidos normas como estas. 

Encontramos novamente como o Goberno galego renuncia as súas competencias 

en pesca na súa capacidade de influencia diante de Madrid, dado que toda a flota é 

galega, ou da denuncia diante de Bruxelas ante as actuacións de Canada cos continuos 

avisos que está a sufrir de abandono de zonas de pesca para que poidan realizarse 

prospeccións petrolíferas en puntos como o “Flemish Pass”, a uns 1.000 metros de 

profundidade, onde se concentran os maiores bancos de fletán negro. 

A UE, o Goberno central e a Xunta calan mentres Canada autoriza e lidera a 

explotación de hidrocarburos, cando ata agora viña acosando a flota galega e 

reclamando a eliminación da actividade pesqueira aducindo que eran fondos sensibles 

pola  abundancia de gorgonias, plumas de mar, etc 

 

Estas son as razóns que levan ao G.P. do BNG a formular a seguinte proposición 

non de lei para a o seu debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a impulsar accións políticas para 

reclama que se preserven os fondos onde se pesca fletán como reserva pesqueira, 
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impedindo outras actividades que ameazan os recursos como as prospeccións de 

hidrocarburos.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 15/09/2015 11:04:22 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/09/2015 11:04:30 
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