
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 8.ª, PESCA E

MARISQUEO
 

Día: 03.05.2016        Hora: 16:30



A Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 
3 de maio de 2016, ás 16:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas orais en comisión

1.1 48017 (09/POC-007171)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as principais conclusións do estudo realizado pola Consellería do 
Mar en relación coa evolución da clasificación microbiolóxica das zonas 
de  produción marisqueira  en  Galicia,  a  súa  valoración  ao  respecto  e  o 
número  estimado  de  persoas  mariscadoras  que  se  benefician  da  súa 
mellora,  así  como  o  incremento  experimentado  por  esas  zonas  de 
produción entre abril de 2009 e xaneiro de 2016 e os factores ou medidas 
que puideron influír nese avance
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 614, do 10.03.2016

1.2 48827 (09/POC-007299)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para afrontar a perda 
de produción do banco marisqueiro das  Pías,  na ría  de Ferrol,  o  prazo 
previsto  para  o remate  do  saneamento  integral  da  ría  e  o  plan  que  vai 
desenvolver  para  a  mellora  da  calidade  das  augas,  así  como  a  súa 
valoración respecto das bateas de reinstalación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 626, do 06.04.2016

1.3 49268 (09/POC-007360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto dos motivos da empresa 
Conservas Alonso para trasladar a produción do seu centro de Celeiro á súa 
planta de Bueu, as alternativas ofrecidas para garantir a súa permanencia 
no  seu  actual  asentamento  e  a  concesión  dalgunha  axuda  pública 
condicionada a ela, así como a situación na que van quedar os empregados 
afectados
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 631, do 14.04.2016

1.4 49633 (09/POC-007413)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel



Sobre a opinión e as medidas que vai implementar a Xunta de Galicia en 
relación  coa  situación  padecida  pola  frota  galega  desprazada  ao 
Cantábrico, a consecuencia do recorte na duración da costeira da xarda
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 635, do 20.04.2016

1.5 49634 (09/POC-007414)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre  as  posibles  irregularidades  denunciadas  na  adxudicación  dunha 
praza de enxeñeiro de Portos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 635, do 20.04.2016

Punto 2. Proposicións non de lei en comisión

2.1 47921 (09/PNC-003988)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre  as  medidas  que  debe  adoptar  o  Goberno  galego  para  afrontar  a 
situación  na  que  se  atopa  o  sector  marisqueiro,  a  consecuencia  da 
mortaldade de moluscos por diversos parasitos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 613, do 09.03.2016

2.2 49235 (09/PNC-004115)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno 
central para a inclusión do cadro de persoal do Servizo de Gardacostas de 
Galicia  no  réxime  especial  dos  traballadores  do  mar  e  garantirlle  a 
posibilidade de aplicación dos correspondentes coeficientes redutores cara 
á súa xubilación. (Procedemento de urxencia)
Publicación iniciativa carácter urxencia, BOPG n.º 630, do 13.04.2016

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, 26 de abril de 2016
 
                                     Javier Jorge  Guerra Fern§ndez
                                         Presidente da Comisi·n   
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1.1 48017(09/POC-007171)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis

Sobre as principais conclusións do estudo realizado pola

Consellería do Mar en relación coa evolución da clasificación

microbiolóxica das zonas de produción marisqueira en Galicia,

a súa valoración ao respecto e o número estimado de persoas

mariscadoras que se benefician da súa mellora, así como o

incremento experimentado por esas zonas de produción entre

abril de 2009 e xaneiro de 2016 e os factores ou medidas que

puideron influír nese avance

Publicación da iniciativa, 614, 10.03.2016



 

 

Á Mesa do Parlamento 
 

José Manuel Balseiro Orol, Rosa Oubiña Solla, Herminia Pouso Maneiro, Berta 

Pérez Hernández, Javier Guerra Fernández, Vidal Martínez-Sierra López, Ramón 

Santos Pérez 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 Consellería do Mar vén de presentar un informe sobre a evolución da clasificación 

microbiolóxica das zonas de produción marisqueiras en Galicia. 

O devandito estudo analiza os cambios producidos durante o período comprendido 

entre o inicio da primeira lexislatura do Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo (abril 

de 2009) ata o mes de xaneiro de 2016. 

Deste documento se desprende unha relevante mellora da situación das nosas augas 

na gran maioría das zonas de produción de moluscos bivalvos (como a ameixa, o 

berberecho ou a navalla) e nos polígonos de bateas de mexillón. 

Segundo a normativa vixente a zonas de produción clasifícanse en tres categorías 

atendendo aos niveis de bacteria E. Coli: 

 Zonas de clase A: son aquelas de mellor estado sanitario e nas cales os 

moluscos que proceden delas poderán ir ao consumo directo sen necesidade de 

pasar por depuración —sempre a través dun centro de expedición que terá o 

correspondente rexistro sanitario—. 

 Zonas de clase B: son aquelas en que os moluscos recollidos nelas deben ir á 

depuración, reinstalación ou tratamento térmico antes de ser consumidos. 

 

  

 E, por último zonas de clase C: son as de máis carga contaminante e os 

moluscos recollidos nelas só se poden comercializar tras ir á reinstalación 

durante un período ata cumprir as normas sanitarias ou ben pasar polos 

procesos térmicos indicados na lexislación en vigor. 



 

 

O Goberno galego vén realizando importantes esforzos en materia de saneamento e 

depuración dos efluentes, tanto urbanos como industriais, que poidan chegar ás rías de 

Galicia. 

Esta evolución positiva redunda en mellores opcións de cara á comercialización dos 

moluscos. 

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1.- Cales son as conclusións principais ás que chega este estudo despois de 

analizar a evolución da calidade das nosas augas? 

2.- Cal é o número estimado de mariscadoras e mariscadores que se benefician da 

mellora na clasificación microbiolóxica das zonas de produción de Galicia? 

3.- Cal foi o incremento experimentado en Galicia, durante este período, polas 

zonas de produción que foron quen de acadar unha mellor clasificación? 

4.- Que factores ou medidas puideron influír para ter acadado este avance? 

5.- Que valoración fai o Goberno galego das conclusións do devandito informe? 

 

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2016 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Balseiro Orol na data 03/03/2016 12:41:55 

 

Rosa Oubiña Solla na data 03/03/2016 12:42:05 

 

María Herminia Pouso Maneiro na data 03/03/2016 12:42:17 

 

Berta Pérez Hernández na data 03/03/2016 12:42:32 

 

Javier Jorge Guerra Fernández na data 03/03/2016 12:42:42 

 

Vidal Martínez-Sierra López na data 03/03/2016 12:42:55 



 

 

 

Ramón Santos Pérez na data 03/03/2016 12:43:04 

 

Gonzalo Trenor Lopez na data 03/03/2016 12:43:27 
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1.2 48827(09/POC-007299)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para

afrontar a perda de produción do banco marisqueiro das Pías,

na ría de Ferrol, o prazo previsto para o remate do

saneamento integral da ría e o plan que vai desenvolver para

a mellora da calidade das augas, así como a súa valoración

respecto das bateas de reinstalación

Publicación da iniciativa, 626, 06.04.2016



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 
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gp-bng@parlamentodegalicia.es 
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Galiza 

 

Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Preguntas para a súa resposta oral en 

Comisión, relativa a saber das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia contra a perda 

de produción do banco das Pías (Ferrol). 

 

Un grupo de mariscadores da zona Ferrol e Barallobre veñen de realizar unha 

acción de protesta para  mostrara súa indignación pola situación que están a padecer 

pola falta de recursos no banco marisqueiro das das Pías, denunciando a inhibición e a 

falta de medidas por parte da consellaría do Mar. 

Non lles falta razón as mariscadoras e os mariscadores ao denunciar que están a 

vivir unha situación alarmante provocada entre outras polo retraso na execución do tan 

comprometido Plan Integral de Saneamento. Na actualidade, a realidade é que do 

conxunto de augas residuais que acaban na ría unicamente se depura  o 20%  da 

poboación total. O que provoca que sexa a ría con maior superficie de contaminación 

microbiolóxica. A única de toda Galicia con unha zona de exclusión, e a que conta coa 

maior zona de produción de ameixa babosa en zona C. 

Esta situación excepcional provocou unha modificación nos plans de 

explotación pasando do plan de dinamización marisqueira (2007-2011) que daba 

emprego as/os mariscadoras/es e rexeneraba os bancos ao modelo actual de 

reinstalación en bateas de depuración que repercute nunha empresa e non ten ningunha 

incidencia nos areais 
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Parlamento de Galiza 
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Co actual modelo todo cambiou, o banco das Pías (zona C) mantense aberto 10 

meses ao ano e o libre marisqueo (que xa non recibe ameixa de traslados) permanece 

aberto os 12 meses. Isto provoca un lento, pero continuo proceso de perda de recursos 

no libre marisqueo, provocando o esgotamento dos mesmos. 

O funcionamento das bateas de reinstalación está a provocar unha sangría de 

perda de diñeiro nas confrarías de Ferrol e Barallobre ao ter que asumir a mortalidade 

de marisco.  

Situación que se agrava coa baixa cantidade de marisco existente no banco das 

Pías, ao que contribuíu as abondosas chuvias de xaneiro deste ano que aínda minguaron 

en maior medida os poucos recursos existentes. 

Os mariscadoras e mariscadores non son culpables da contaminación 

microbiolóxica, nin das deficiencias que están a presentar as bateas de reinstalación, nin 

de tirar a ponte das Pías, nin da acumulación de lama e lixo. E como sofren na súa 

propia pel que a cousa empeora non lles queda outra que reclamar medidas para a 

rexeneración deste banco e así poder manter a actividade extractiva e os ingresos.  

 

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

resposta oral en Comisión: 

1.- Para cando o remate do Saneamento Integral da Ría de Ferrol? Que Plan ten 

previsto desenvolver a Consellaría para mellorar a calidade das augas e 

conseguintemente a mellora da clasificación das zonas marisqueiras? 

2.- Cal é a valoración que realiza das bateas de reinstalación? Considera 

adecuado o seu funcionamento? Esta localización é a máis idónea? Cal é a perda que 

sofre o marisco na súa venda? Que repercusións teñen as confrarías economicamente? 
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3.- Para cando a retirada dos restos da ponte das Pías? E dun plan de 

rexeneración dos lodos?  

4.- Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza para enfrontar a perda 

de produción deste banco? Hai informes que aconsellen unha parada para dar tempo a 

rexeneración dos moluscos? Vaise desenvolver algún plan que contemple a retirada do 

mexillón, arados, aportacións de area, eliminación de depredadores para conseguir a 

mellora do substrato. Ten pensado desenvolver un proxecto específico en colaboración 

con outras administracións para buscarlle unha solución integral a este banco? 

5.- Como vai enfrontar a perda de ingresos das mariscadoras e mariscadores?  

 

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2016 

 

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 29/03/2016 11:41:18 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 29/03/2016 11:41:23 
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1.3 49268(09/POC-007360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre a información do Goberno galego respecto dos motivos da

empresa Conservas Alonso para trasladar a produción do seu

centro de Celeiro á súa planta de Bueu, as alternativas

ofrecidas para garantir a súa permanencia no seu actual

asentamento e a concesión dalgunha axuda pública condicionada

a ela, así como a situación na que van quedar os empregados

afectados

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016



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 María de los Ángeles 

Ferreiro Vidarte, 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. 

 

 

Hai poucos días que a empresa Conservas Alonso vén de comunicarlle ao cadro 

de persoal da planta de Celeiro (Viveiro) que en dous meses ten previsto trasladar 

a produción do centro mariñano  a Bueu onde a empresa ten a súa planta 

principal. 

 

 

A noticia colleu por sorpresa ás 20 traballadoras fixas e ao cadro de persoal 

eventual, que está composto por preto de outras 20 mulleres máis xa que durante 

os últimos meses o traballo foi intenso, e mesmo durante a última Semana Santa 

tiveron que facer horas adicionais diante da entrada dunha nova remesa de atún. 

 

 

A planta de Celeiro dedicase principalmente ao enlatado de atún e de bonito, e 

traballou a un ritmo normal durante os últimos anos. 

 

 

Diante desta situación difícil para as persoas que están a piques de perder o seu 

emprego e en xeral para o conxunto da Mariña Lucense, os deputados e a  

deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:  

 

 

1ª) Ten constancia o Goberno galego dos motivos que levan a Conservas Alonso 

a trasladar a produción da planta de Celeiro? 

 

 

2ª) Ten ofrecido o Goberno galego algunha alternativa para garantir a 

permanencia da empresa na súa radicación actual? 

 

 

3ª) Concedeu axudas públicas o Goberno galego a esta empresa condicionadas á 

súa permanencia na Mariña? 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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4ª)  En que situación van  quedar os empregados da factoría? 

 

 

Pazo do Parlamento,  5 de abril de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Ramón Val Alonso na data 06/04/2016 19:09:28 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 06/04/2016 19:09:40 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 06/04/2016 19:09:49 
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1.4 49633(09/POC-007413)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a opinión e as medidas que vai implementar a Xunta de

Galicia en relación coa situación padecida pola frota galega

desprazada ao Cantábrico, a consecuencia do recorte na

duración da costeira da xarda

Publicación da iniciativa, 635, 20.04.2016



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO  

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.  

 

Nos últimos días a frota Galega que se desprazou ao Cantábrico, tivo que vivir 

un recorte brutal na duración da costeira da xarda, o que supuxo que moitos 

dos barcos non puideran nin cubrir os custes do desprazamento a esas 

latitudes, feito que supón un revés para o futuro da nosa frota  

 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:  

 

Que opinión lle merece a Xunta de Galicia a situación vivida na costeira da 

xarda, e que medidas pensa implementar no futuro para evitar que se repitan 

estas situacións? 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 



 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 14/04/2016 17:56:44 
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1.5 49634(09/POC-007414)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre as posibles irregularidades denunciadas na adxudicación

dunha praza de enxeñeiro de Portos de Galicia

Publicación da iniciativa, 635, 20.04.2016



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO  

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 Colexio de Enxeñeiros de Galicia ven de denunciar irregularidades na 

adxudicación dunha praza de enxeñeiros de Portos de Galicia, que 

casualmente foi adxudicada segundo o propio colexio, a unha extenente de 

alcalde de O Grove polo Partido Popular, nun proceso “anormal”. 

De feito resulta cando menos sospeitoso e cercano a procesos clientelares que 

a praza a que se presentaron 4 enxeñeiros de camiños de Portos de Galicia 

fose outorgada a unha licenciada en Dereito. 

 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:  

 

Que opinión lle merece á Xunta de Galicia esta situación que ten un certo 

“cheiro” clientelar? 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 



 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 14/04/2016 18:08:41 
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2. Proposicións non de lei en comisión
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2.1 47921(09/PNC-003988)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para

afrontar a situación na que se atopa o sector marisqueiro, a

consecuencia da mortaldade de moluscos por diversos parasitos

Publicación da iniciativa, 613, 09.03.2016
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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, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

tratamento en Comisión, instando á Xunta de Galiza a adoptar medidas para 

enfrontar a situación que está a vivir o marisqueo pola mortaldade de moluscos 

producida por diversos parásitos. 

 

A ría de Pontevedra está a vivir unha situación de alta mortaldade de 

moluscos. Neste caso afecta as poboacións de ameixa babosa e segundo 

determinados informes todo parece indicar que é producido polo protozoo 

Perkinsus, un microorganismo que infecta aos moluscos e que nalgúns deles pode 

causar a mortaldade das poboación como é o caso do P. Marinus, moi habitual nas 

poboacións de ostra cultivada e silvestre. 

Segundo as confrarías do interior da ría de Pontevedra este microorganismo 

ten afectado as poboacións de ameixa babosa no canal do Lérez, desaparecendo 

este molusco de bancos tan importantes como o de Agullóns, contorna da illa de 

Tambo ou a Brensa. 

Unha situación que pon de novo contra as cordas ao colectivo de 

mariscadoras/es e que ven a sumarse a outras pandemias como a da mortaldade do 

berberecho. Tamén son significativos os problemas de mortaldade en 

determinadas poboacións de ameixa rubia ou os problemas que durante os anos 

2014 e 2015 tivo a ameixa fina na ría de Arousa. O que pon de manifesto a 
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necesidade de desenvolver mecanismos de actuación que permitan unha máis 

rápida localización dos procesos de mortaldade e medidas que enfronten este 

problema e permitan o mantemento da actividade extractiva que garanta os 

ingresos das e dos mariscadores.  

Esta é unha situación especialmente grave, dada a dependencia que moitas 

profesionais teñen do marisqueo e a importancia desta especie no computo total de 

ingresos no colectivo de mariscadoras. Falamos de que as vendas de babosa 

alcanzan na lonxa de Campelo os 4.800 quilos o que representa algo máis de 

60.000 euros. Situación a que é preciso por remedio se queremos que o marisqueo 

teña futuro. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte Proposición 

non de lei para o seu tratamento en Comisión: 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a adoptar medidas para 

enfrontar a situación que está a vivir o marisqueo pola mortaldade de moluscos 

producida por diversos parásitos como: 

- Contar con un seguro que asegure unha produción mínima e garanta uns 

ingresos que lles permita as mariscadoras unha renda digna. 

- Elaborar un protocolo de actuación para adoptar medidas que faga un 

seguimento preciso da evolución destes problemas. 

- Desenvolver  liñas de investigación para saber cales son as causas, as 

consecuencias e as medidas para evitar este tipo de problemas 
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- Levar a cabo as medidas precisas para que os fondos  FEMP se poidan 

utilizar como axudas ao marisqueo por perdidas producidas por mortaldade de 

causas naturais. 

- Establecer un prazo definitivo para acadar o saneamento integral das 

rías.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2016 

 

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 02/03/2016 13:08:54 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 02/03/2016 13:09:00 

 



 

 

Reunión da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Día: 03.05.2016        Hora: 16:30

Orde do día

 

 

2.2 49235(09/PNC-004115)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do

Goberno central para a inclusión do cadro de persoal do

Servizo de Gardacostas de Galicia no réxime especial dos

traballadores do mar e garantirlle a posibilidade de

aplicación dos correspondentes coeficientes redutores cara á

súa xubilación. (Procedemento de urxencia)

Publicación iniciativa carácter urxencia, 630, 13.04.2016



 

 

Á Mesa do Parlamento 
  

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Javier Guerra Fernández, 

Vidal Martínez-Sierra López, Ambrosio Oróns Baña, Rosa Oubiña Solla, Berta 

Pérez Hernández, Herminia Pouso Maneiro e Ramón Santos Pérez, ao abeiro do 

disposto no artigo, 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, ante 

esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión polo 

trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada pola necesidade de impulsar un cambio normativo, no marco 

do proceso de revisión da lexislación en materia de coeficientes redutores que se está 

a impulsar no ámbito da Seguridade Social, que faga posible a súa aplicación a este 

colectivo profesional. 

 

Exposición de motivos 

O Goberno central está facultado para reducir por Decreto, a proposta do Ministro  de 

Emprego e previo informe dos correspondentes sindicatos, a idade mínima para 

acceder a pensión de xubilación naquelas actividades profesionais que cumpran unha 

serie de requisitos todos eles relacionados coa especial dureza das tarefas a realizar. 

Esta redución efectúase mediante o establecemento dos coñecidos como coeficientes 

redutores aplicables ao tempo de traballo efectivamente realizado nas citadas 

actividades que fan posible, en cada caso e unha vez cumpridos os demais requisitos 

legais, a percepción da pensión con anterioridade ao cumprimento da idade esixida con 

carácter xeral. 

 

Na actualidade os coeficientes redutores están regulamentados no ámbito marítimo-

pesqueiro en base ao previsto no Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, polo que 



 

 

se establecen novos criterios para determinar a pensión de xubilación do Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar. 

Estas vantaxes non se aplican a un colectivo como son as traballadoras e traballadores 

do Servizo de Gardacostas de Galicia, responsables entre outras actividades da 

atención das emerxencias, salvamento e socorrismo, inspección pesqueira e loita 

contra a contaminación, malia que esta demanda constitúe unha petición deste 

colectivo profesional. 

En opinión do Grupo Parlamentario Popular acadar un trato xusto no acceso a estes 

beneficios de cara á súa xubilación parece unha demanda xusta duns profesionais que 

desenvolven a súa actividade no mar, en condicións similares a outros traballadores do 

eido marítimo-pesqueiro, e que, ata o ano 1990 tiñan cotizado nese réxime especial. 

O Servizo de Gardacostas de Galicia dispón dun  cadro de persoal próximo aos 239 

profesionais que desenvolven a súa actividade tanto nos servizos centrais como nas 

distintas localidades costeiras onde teñen a súa sede estes servizos e dispostos os 

seus medios materiais (embarcacións, helicópteros, ...), isto é, as unidades operativas 

de Celeiro, Ferrol, Coruña, Muxía-Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra e Vigo. 

Co obxecto de servir de apoio a esta petición, o Grupo Parlamentario Popular presenta 

a seguinte proposición non de lei en Comisión: 

 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para 
que impulse as xestións e reformas normativas que se estimen precisas dirixidas a 
incluír o cadro de persoal dos Gardacostas de Galicia no Réxime Especial dos 
Traballadores do Mar e, en todo caso,  garantir que poidan beneficiarse da aplicación 
dos correspondentes coeficientes redutores de cara a súa xubilación”. 
 
 
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2016 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 06/04/2016 10:49:44 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 06/04/2016 10:49:54 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 06/04/2016 10:50:02 



 

 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 06/04/2016 10:50:09 

 
Ambrosio Oróns Baña na data 06/04/2016 10:50:16 

 
Rosa Oubiña Solla na data 06/04/2016 10:50:23 

 
Berta Pérez Hernández na data 06/04/2016 10:50:31 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 06/04/2016 10:50:40 

 
Ramón Santos Pérez na data 06/04/2016 10:50:47 
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