REUNIÓN DA COMISIÓN 8.ª, PESCA E
MARISQUEO
Día: 29.12.2016

Hora: 10:30

A Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día
29 de decembro de 2016, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Elección da Presidencia da Comisión.

Punto 2.

Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas nos artigos
44.1 e 143.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia, conforme ao
establecido na Resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de
1986.

Punto 3.

Preguntas orais en Comisión

3.1

567 (10/POC-000032)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego e as actuacións levadas a cabo e
previstas diante do Goberno central en relación coa decisión de modificar
os coeficientes redutores da idade de xubilación para as tripulacións dos
buques que pescan en augas internacionais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 10.11.2016

3.2

1189 (10/POC-000153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre os criterios técnicos seguidos polo Goberno galego para a
imposición a través da Orde do 30 de decembro de 2015 dunha nova taxa
aos armadores de buques de baixura para a renovación do Permex para
artes de recursos específicos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 19, do 24.11.2016

3.3

1379 (10/POC-000188)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 3 máis
Sobre as iniciativas que está a desenvolver o Goberno galego no eido da
formación "online" para profesionais ou estudantes naútico-pesqueiros, a
acollida que teñen estes cursos de teleformación e as garantías establecidas
para controlar a adquisición de coñecementos e, se é o caso, superar as
probas físicas correspondentes, así como as previsións para o seu impulso

no futuro
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 22, do 30.11.2016
3.4

1885 (10/POC-000263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa renuncia da empresa
Pemex aos usos e investimentos anunciados no porto exterior de punta
Langosteira, a súa incidencia nos plans de viabilidade dese porto e as
medidas previstas para paliar o seu impacto económico
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 29, do 15.12.2016

3.5

1895 (10/POC-000265)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa e os datos referidos ao proceso de
regularización de embarcacións pesqueiras en Galicia, así como as
actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coas medidas
adoptadas pola Garda Civil no porto de Aguiño respecto de tres
embarcacións dedicadas á extracción de percebe por non axustarse a
potencia dos seus motores á que figura nas súas documentacións
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 29, do 15.12.2016

Punto 4.

Proposicións non de lei en Comisión

4.1

660 (10/PNC-000040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para paliar
a situación de inseguridade que se xera no peirao de Laxe cando hai
marusía
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 09.11.2016

4.2

743 (10/PNC-000058)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central
para facilitar o traslado polas federacións de confrarías aos profesionais do
mar ou aos buques afectados das resolucións referidas a peches
precautorios ou definitivos das distintas pescarías reguladas no Plan de
xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e noroeste. (Procedemento de
urxencia)
Publicación iniciativa carácter urxencia, BOPG n.º 10, do 09.11.2016

4.3

1542 (10/PNC-000154)
Grupo Parlamentario de En Marea

Merlo Lorenzo, Juan José e Casal Vidal, Francisco
Sobre o exercicio polo Goberno galego das competencias de Galicia en
augas interiores, de xeito que se estableza un plan propio de xestión da arte
do xeito e a súa exclusión do actual Plan de recuperación da sardiña
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016

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, 19 de decembro de 2016

Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Presidente da Comisión
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Día: 29.12.2016
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3.1

567(10/POC-000032)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego e as actuacións levadas a
cabo e previstas diante do Goberno central en relación coa
decisión de modificar os coeficientes redutores da idade de
xubilación para as tripulacións dos buques que pescan en
augas internacionais
Publicación da iniciativa, 11, 10.11.2016

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
Montserrat Prado Cores, Xosé Luís Rivas Cruz, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luís Bará Torres, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 8ª, relativa á decisión inxusta do Goberno español de minorar
os coeficientes redutores da idade de xubilación.

O Real Decreto 1311/2007, de 5 outubro establecía novos criterios para
determinar a pensión de xubilación do Réxime Especial da Seguridade Social dos
Traballadores do Mar, dun modelo instaurado nos anos 70 para a Mariña Mercante que se
baseaba en aplicar un coeficiente redutor na idade de xubilación en función da zona que
navegase o barco. Zonas que viñan reguladas a través dunha Ordenanza de Traballo da
Mariña Mercante do 20 de maio de 1969.
Este vello modelo, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para
actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, incluíndose novas actividades que
estaban excluídas como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio caduco
foi substituído por un novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da
cuestión: o dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades
profesionais de natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados
índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua
separación familiar e alonxamento do fogar.
Aínda así, con esta nova normativa até finais do 2015, a frota galega que faena en
augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados
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“conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25
anos enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos.
O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante, dependente do
Ministerio de Fomento), a través dunha orde interna, modificou a aplicación destes
coeficientes, de xeito que agora unicamente considera buques “conxeladores” aquelas
embarcacións que teña una eslora de máis de 70 m e capacidade superior ás 1.000 TRB.
O resto, dadas as súas menores dimensións, pasan a ser considerados buques
“fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións
de vida a bordo, aplicándoselles unha rebaixa no coeficiente de 0,40 ao 0,25-0,35, o que
evidencia unha absoluta miopía por parte deste departamento de “secano”, pois a nosa
frota faena no Índico, Pacífico, Atlántico Sul, Atlántico Norte e Ártico.
Esta medida afecta basicamente á Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado,
e cun tipo de frota que é, “curiosamente”, a que resulta penalizada. Con esta medida
vense afectados os traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da
frota arrastreira que non alcance as novas condicións establecidas por Madrid con
independencia de que pesque nas Malvinas, en NAFO ou en calquera outro mar do
mundo. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a súa
vida laboral e sufrirían unha grave discriminación a respecto daqueles buques que
cumpran as condicións de tamaño: atuneiros e algúns arrastreiros de fondo, que verán
como desenvolvendo a mesma actividade, no mesmo caladoiro e en peores condicións de
habitabilidade, verán diminuídos os seus dereitos de xubilación polo tamaño do barco.
Esta decisión do Goberno español resulta inasumíbel e surrealista para os tempos que
corren.

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
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Comisión 8ª:
-Que opinión lle perece esta actuación de modificar os coeficientes redutores,
mediante unha circular interna, sin información nin comunicación algunha ao sector
afectado?
-Dado que a inmensa maioría dos mariñeiros afectados son galegos, tense dirixido
o Goberno español á Xunta de Galiza para informarlle desta modificación?
-Ten realizado o Goberno galego algunha actuación diante da decisión do
Goberno español de modificar os coeficientes redutores na idade de xubilación dos
mariñeiros que faenan en augas internacionais?
-De ser positiva a resposta, en que data se produciu, e en que ten consistido?
-Vai facer algo para defender os dereitos dos mariñeiros galegos afectados por
esta medida?

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2016

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Xosé Luís Rivas Cruz
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luís Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 02/11/2016 10:52:59

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/11/2016 10:53:04

Ana Pontón Mondelo na data 02/11/2016 10:53:08

Olalla Rodil Fernández na data 02/11/2016 10:53:10

Noa Presas Bergantiños na data 02/11/2016 10:53:16

Xosé Luis Bará Torres na data 02/11/2016 10:53:20

Reunión da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Día: 29.12.2016
Hora: 10:30
Orde do día

3.2

1189(10/POC-000153)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre os criterios técnicos seguidos polo Goberno galego para
a imposición a través da Orde do 30 de decembro de 2015 dunha
nova taxa aos armadores de buques de baixura para a
renovación do Permex para artes de recursos específicos
Publicación da iniciativa, 19, 24.11.2016

Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, Juan José Merlo Lorenzo e Luís Villares Naveira,
deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta
oral na Comisión 8ª, relativa á imposición de novas taxas aos armadores de
baixura, que posúen no PERMEX (Permiso de explotación) unha ou varias artes
de recursos específicos, para a súa renovación anual do mesmo nos seus buques.

Centos de embarcacións de baixura posúen unha ou varias artes de recursos
específicos no seu PERMEX, estes días están a tramitar a súa renovación anual e
atópanse coa imposición dunha nova taxa que ata o momento non existía e que,
ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2015, na cal se regula a explotación dos
recursos específicos no ámbito galego, se impón agora, sen mais explicación que
a súa publicación nesta Orde.
Este tipo de medidas recadatorias non fan máis que aumentar os gastos de
explotación dun sector que se enfronta a crises económicas como os peches por
biotoxinas, as baixadas nos prezos, polas masivas importacións e o
endurecemento, cada vez maior, de toda a normativa que rexe a súa actividade
en materia de titulacións, actualizacións da formación, seguridade marítima e
prevención.
Precisamente, as artes de recursos específicos desenvólvense mediante plans
xestionados e tutelados pola Administración, xa que existen modelos publicados
pola mesma coas normas e criterios que deben de cumprir anualmente para a súa

aprobación ou non. Este modelo de funcionamento só se da con estas artes e
deberían ser exemplo de explotación sostible dos recursos mariños .

Pois ben , en resposta a este xeito de pesca, xestionada por plans de explotación e
cunhas normas e criterios exemplares, o Goberno prémiaos con taxas, tentando
dividir o sector, como sempre, e impoñéndoas. Non sabemos en base a que
criterios, pero moito nos tememos que só responden a afán recadatorio .
Estas son as razóns que levan a EN MAREA a formular as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:
1ª) A que criterios técnicos responde a imposición dunha nova taxa para a
renovación do PERMEX para artes de recursos específicos?
2ª) A taxa correspondente é unha por cada arte ou unha soa por PERMEX?
3ª) No caso de ser unha por cada arte, onde se recolle na Orde do 30 de decembro
de 2015?
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2016.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Juan José Merlo Lorenzo
Luís Villares Naveira
Deputados do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 15/11/2016 12:09:54

Juan José Merlo Lorenzo na data 15/11/2016 12:10:07

Luis Villares Naveira na data 15/11/2016 12:10:15

Reunión da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Día: 29.12.2016
Hora: 10:30
Orde do día

3.3

1379(10/POC-000188)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 3 máis
Sobre as iniciativas que está a desenvolver o Goberno galego
no eido da formación "online" para profesionais ou estudantes
naútico-pesqueiros, a acollida que teñen estes cursos de
teleformación e as garantías establecidas para controlar a
adquisición de coñecementos e, se é o caso, superar as probas
físicas correspondentes, así como as previsións para o seu
impulso no futuro
Publicación da iniciativa, 22, 30.11.2016

Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Guadalupe Murillo Solis, Aurelio Núñez Centeno e Marta
Rodríguez Arias, 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.
O Partido Popular de Galicia que sustenta ao Goberno galego, ven de impulsar a través
da Consellería do Mar e dos seus entes dependentes, distintas iniciativas dirixidas a
facer do mar un medio con máis oportunidades.
Neste obxectivo xoga un papel fundamental a formación dos actuais e futuros
profesionais da pesca e do marisqueo, co obxecto de ampliar a súa cualificación
profesional e avanzar na adquisición de coñecementos e aptitudes.
Nas últimas lexislaturas un dos logros máis salientables neste eido ten que ver co
incremento das matrículas nos centros dependentes da Administración autonómica e
nos renovados apoios neste ámbito, tanto desde o punto de vista cualitativo como
cuantitativo e orzamentario.
Unha das dificultades coas que se atopan os profesionais á hora de mellorar a súa
formación, especialmente aqueles que está en activo e compaxinan os seus estudos
cunha actividade laboral, está na necesidade de desprazarse para realizar os distintos
cursos.
As novas tecnoloxías permiten superar este atranco e facelo ademais dun xeito sinxelo,
con totais garantías tanto para o alumnos como para o profesor, como no que respecta
á calidade da formación impartida.
De feito, a Consellería do Mar vén de convocar distintos cursos na modalidade online
ou de teleformación titorizados desde os centros de formación oficial e con plenas
garantías e validez.
En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:

1.-

Que iniciativas desenvolve o Goberno galego no eido da formación online para
profesionais ou estudantes náutico pesqueiros?

2.-

Que acollida están a ter estes cursos de teleformación?

3.-

Que garantías se establecen neste tipo de cursos para controlar a adquisición de
coñecementos e, no seu caso, superar as probas físicas correspondentes?

4.-

Que previsións ten o Goberno galego para seguir impulsando por este tipo de
cursos de teleformación que permite superar as barreiras físicas das actividades
formativas tradicionais?

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2016

Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 21/11/2016 11:20:46
María Guadalupe Murillo Solís na data 21/11/2016 11:20:56
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 21/11/2016 11:21:02
Marta Rodriguez Arias na data 21/11/2016 11:21:09

Reunión da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Día: 29.12.2016
Hora: 10:30
Orde do día

3.4

1885(10/POC-000263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa renuncia
da empresa Pemex aos usos e investimentos anunciados no porto
exterior de punta Langosteira, a súa incidencia nos plans de
viabilidade dese porto e as medidas previstas para paliar o
seu impacto económico
Publicación da iniciativa, 29, 15.12.2016

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Losada Álvarez, María Dolores Toja Suárez e Julio
Torrado Quintela, 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.

A política de publicidade e propaganda do goberno Feijoo dende 2009 ten un dos seus
exemplos máis notorios no asunto “PEMEX”. Todos os galegos recordamos a
desconexión en “prime time” da televisión pública para que o presidente Feijoo
presentase a empresa mexicana PEMEX, como unha especie de “Eldorado” para
Galicia.

Nun momento, ademais en que as taxas de desemprego eran literalmente insoportables
nas comarcas máis industrializadas do país. Falou o presidente Feijoo dunha chuvia de
contratos de construción de buques nos estaleiros galegos, tanto os privados en Vigo,
como os públicos en Ferrol, ademais do establecemento dunha base loxística de
distribución de hidrocarburos de Pemex para Europa no porto de Punta Langosteira.
Íanse construír, floteis, buques para a flota menor etc...

Estamos vendo que neste escenario de publicidade e propaganda, a realidade
lamentablemente acaba por imporse. As perspectivas económicas mundiais estanse
complicando de maneira acelerada, sobre todo dende a segunda metade do derradeiro
2015, afectando con especial intensidade a determinados sectores económicos e ás
economías emerxentes.

Un dos máis afectados é o petrolífero; a continua baixada do prezo do petróleo dende
hai ano e medio está levando a que algunhas das grandes empresas produtoras se vexan
obrigadas a unha política radical de redución de custos.

Unha destas empresas é a mexicana Pemex que ten levado a cabo un fortísimo recorte
de gastos, que recaeu sobre todo no investimento en refino, gastos correntes e contratas.
Esta empresa mexicana acumulou ao peche do 2015 perdas de máis de 30.000 millóns
de euros, o dobre do ano 2014.
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Grupo Parlamentario
En Galicia, a pesar de ter anunciada a construción dun terceiro flotel en setembro de
2015 no estaleiro de Barreras (Vigo). No mes de novembro de 2016, vén de manifestar
que non se vai construír este novo buque e que paraliza a futura, e non comezada, base
loxística de Punta Langosteira (A Coruña).

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Mentres, o Goberno galego, tan exuberante nos seus discursos de propaganda nos
primeiros tempos da aparición no horizonte económico galego de Pemex, agora busca
desculpas nunha crise evidente, denunciada polos socialistas, pero ocultada polo
Goberno galego.

O “Eldorado” Pemex reduciuse aos dous floteis construídos en Vigo e Ferrol, e iso si, a
venda do 51 % do estaleiro Barreras (Vigo) á empresa mexicana por unha cantidade de
euros na nosa opinión “de saldo”.

A “aposta” de PEMEX no Porto exterior da Coruña en Punta Langosteira anunciada
polo Goberno galego e pola Autoridade Portuaria da Coruña incluía unha superficie de
30.000 metros cadrados e un investimento de 58 millóns de euros para a construción
dunha base de graneis líquidos e un pantalán.

Preguntas para o seu debate en comisión:

1ª) Que valoración fan o Goberno galego e a Autoridade Portuaria da Coruña sobre a
renuncia comunicada pola empresa Pemex aos usos e investimentos que tiña previstos
no Porto exterior de Punta Langosteira?

2ª) Como incide esta renuncia nos plans de viabilidade do novo Porto exterior da
Coruña?

3º) Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego e a Autoridade Portuaria da
Coruña para suplir o impacto económico da renuncia de investimento de Pemex en
Punta Langosteira?

Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2016
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Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/12/2016 12:59:49
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/12/2016 13:00:07
María Dolores Toja Suárez na data 01/12/2016 13:00:16
Julio Torrado Quintela na data 01/12/2016 13:00:38
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3.5

1895(10/POC-000265)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación na que se atopa e os datos referidos ao
proceso de regularización de embarcacións pesqueiras en
Galicia, así como as actuacións levadas a cabo polo Goberno
galego en relación coas medidas adoptadas pola Garda Civil no
porto de Aguiño respecto de tres embarcacións dedicadas á
extracción de percebe por non axustarse a potencia dos seus
motores á que figura nas súas documentacións
Publicación da iniciativa, 29, 15.12.2016

OFICINA PARLAMENTAR
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa a coñecer a
posición do Goberno galego diante das desproporcionadas medidas levadas a
cabo pola Garda Civil no porto de Aguiño, entre as que están decomisar tres
embarcacións do percebe por utilizar motores con maior cabalaxe, para garantir
maior seguridade no desenvolvemento da súa actividade, que o que figura na
documentación da embarcación.

Volve ser motivo de preocupación e alarma social a situación de
numerosas embarcacións que quedaron sen regularizar polos diferentes
procedementos levados a cabo dende a Lei 9/2007, de 22 de xuño, e que tivo a
súa macabra visualización nas actuacións levadas a cabo pola Garda Civil, na
porto de Aguiño ao proceder a decomisar tres lanchas que se adican á extracción
de percebe. Quedando os seus titulares imposibilitados de poder traballar e
sobrevivir por unha falta administrativa e por unha inadaptación da potencia dos
motores que vai en detrimento da seguridade da actividade, dun mellor e máis
seguro acceso ao recurso, repercutindo directamente na seguridade e mellorando
as medidas de auxilio e salvamento da propia tripulación, pero sobre todo que é
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unha medida que non ten incidencia ningunha no esforzo pesqueiro, dado que o
mesmo está regulado mediante unha cota diaria.
Unha norma que pretende actualizar a inscrición no rexistro de buques, no
caso de cabalos e GT´s, establécese a través da aportacións de baixas, escasas
neste momento que se ten convertido nun negocio especulativo, ao cal os
mariñeiros non están dispostos a pagar cantidades abusivas para intentar
regularizar a potencia das súas embarcacións, imprescindible para poder traballar
con dignidade en actividades como o percebe.
Unha normativa que leva moitos anos intentando regularizar o sector pero
que malia as últimas modificación de tolerancia de CV e GT´s quedaron
excluídos moitas embarcacións por estar incluídas en procesos de regularización
anteriores, por teren desistido do procedemento establecido a través da Lei
9/2007 ou por non ter a oportunidade de iniciar a tramitación dado a
complexidade e o excesivo burocratismo deste procedemento.
Un procedemento que se eterniza, que non acaba de comprender a
realidade e as necesidades da flota galega e que antepón o concepto de
administración centralista a axilidade administrativa e a necesidade de solucionar
os problemas do sector dunha vez. Neste contexto encontrámonos coa actitude da
propia da Xunta de Galiza que renuncia a reclamar as competencias propias en
ordenación do sector, que fai o papel sucursalista, delegando en Madrid as
decisión, sen que esta desenvolva nin unha iniciativa por buscar alternativas, a
pesares das diversas iniciativas trasladas a este Parlamento para buscar solución
as principais problemáticas que está a sufrir, sobre todo as pequenas
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embarcacións que desenvolven unha actividade regulada e controlada. A Xunta
nada fixo para impedir tanta burocracia máis alá que marear papeis.
A última actuación esta da Garda Civil, que se atreve a requisar tres
embarcacións por non se axustar o cabalaxe ao que figura na documentación.
Unha medida desproporcionada que impide que os traballadores do mar poidan
contar coa súa ferramenta imprescindible para poder conseguir o seu sustento
diario.

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a
súa resposta oral en comisión:
1.- En que situación se atopa o proceso de regularización de
embarcacións pesqueiras na Galiza? Cantas embarcacións galegas están
pendentes de regularizar? Cales son as causas? Cantas quedaron fora do
procedemento impulsado pola Lei 9/2007? Cando vai reclamar un procedemento
áxil que permita a regularización de todas as embarcacións pesqueiras?
2.- Non considera desproporcionada as medidas levadas a cabo pola
Garda Civil no porto de Aguiño? Trasladoulle as queixas do Goberno galego ao
Subdelegado do Goberno?. Que medidas adoptou para garantir que os
percebeiros poidan volver a faenar?
3.- Que medidas propón a administración para que poidan conseguir GT´s
a un prezo razoable? E CV´s para todas aquelas embarcacións que supoña maior
seguridade e non incremente o esforzo pesqueiro?
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4.- O procedemento actual non lle parece excesivamente burocrático? Non
sería máis práctico e prestaríase un mellor servizo ao sector se reclamaran a
transferencia de competencias para a regularización de embarcacións e rexistro
de buques?

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2016

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 01/12/2016 16:42:01

Olalla Rodil Fernández na data 01/12/2016 16:42:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/12/2016 16:42:11

Noa Presas Bergantiños na data 01/12/2016 16:42:15
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/12/2016 16:42:18

Ana Pontón Mondelo na data 01/12/2016 16:42:22
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4.1

660(10/PNC-000040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias
para paliar a situación de inseguridade que se xera no peirao
de Laxe cando hai marusía
Publicación da iniciativa, 10, 09.11.2016

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8ª.

O pasado 17 de setembro de 2014 en resposta escrita, a Xunta contestou a unha
pregunta “sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego para garantir unhas
condicións de seguridade no porto de Laxe”, na dita resposta indicase que nunha
primeira fase do proxecto de actuación, levaríase a cabo “unha dragaxe no
interior do porto de modo que se garanta un mellor abrigo, deixando para unha
segunda fase o resto das accións contempladas na alternativa elixida pola
comisión de traballo. O ente público ten iniciado xa os trámites para a
contratación do proxecto técnico da dita dragaxe”.

A día de hoxe, o porto continúa nunha situación de inseguridade supoñendo un
grave risco no caso de mar alporizado, non sendo polo tanto un refuxio no que
salvar o medio de vida. Esta situación é coñecida pola Xunta de Galicia, e
denunciada pola confraría de pescadores e as autoridades locais, obténdose ata
agora unicamente unha dilatación de prazos para a adopción de solucións.

Polo tanto, diante desta situación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego, para que á vista da grave
situación de risco que con maruxía se produce no peirao de Laxe, como
consecuencia das contracorrentes e remuiños causados polo novo peirao
comercial, adopte de forma urxente as medidas que sexan necesarias para paliar
a situación de inseguridade creada, ofrecendo aos mariñeiros e ás súas
embarcacións un refuxio fiable e adecuado, levando a cabo as actuacións
oportunas, establecendo os prazos e as dotacións orzamentarias correspondentes.

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2016
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 03/11/2016 16:56:04
Partido dos
Socialistas
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Julio Torrado Quintela na data 03/11/2016 16:56:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/11/2016 16:56:39
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4.2

743(10/PNC-000058)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno
central para facilitar o traslado polas federacións de
confrarías aos profesionais do mar ou aos buques afectados
das resolucións referidas a peches precautorios ou
definitivos das distintas pescarías reguladas no Plan de
xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e noroeste.
(Procedemento de urxencia)
Publicación iniciativa carácter urxencia, 10, 09.11.2016

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa das deputadas e deputados José Manuel Balseiro Orol, José Manuel
Cores Tourís, Carlos E. López Crespo, Mª Guadalupe Murillo Solís, Aurelio
Núñez Centeno e Marta Rodríguez Arias, ao abeiro do disposto nos artigos
160, 98 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa,
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión polo tramité
de urxencia.
Xustificación da urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se
posicione canto antes sobre esta cuestión.
Exposición de motivos:
O plan de xestión para o Caladoiro Nacional Cantábrico Noroeste
establece distintas medidas para regular o exercicio da actividade
pesqueira para buques de distintos segmentos de flota e varias artes de
pesca e tamén en relación con diversas especies como pode ser a xarda, o
xurelo ou o bocarte, entre outras.
A normativa vixente establece que cando conforme aos datos de actividade
procedente das anotacións no diario de a bordo, declaracións de desembarque
e notas de venda, así como das transmisións do Diario Electrónico a
bordo, poida verificarse que o consumo da cota para unha especie concreta
esta esgotada ou próxima a esgotarse a Dirección Xeral de Ordenación
Pesqueira
do
Ministerio
comunicará
á
entidade asociativa
correspondente o peche desta pesqueira, xa ben sexa con carácter definitivo
ou de xeito provisional e precautorio.
A medida, implica que os buques afectados teñen prohibida a captura,
retención a bordo, transbordo ou desembarque da especie sobre a que se
pechou a pesqueiría, ata que teña lugar unha resolución en sentido
contrario ou, se obteña cota adicional da especie pechada posibilitando a
reapertura da pesqueiría para o buque ou buques en cuestión.
Estes peches permiten unha xestión máis eficiente das posibilidades de
pesca no obxectivo de evitar un exceso no consumo da cota asignada e,
en consecuencia, a futura dedución o ano seguinte, conforme ao
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
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establecido na lexislación comunitaria, das cantidades nas que se incorreu en
sobrepesca.
Está a converterse nunha práctica común que a comunicación dos devanditos
peches se realicen superadas ás 15.00 horas (cando a maioría das confrarías
esgotaron o seu horario administrativo) e con efectos a partir das 00.00 horas
do día seguinte, polo que moitas embarcacións teñen as súa artes caladas
no mar e non hai marxe de tempo suficiente para poder retirala, o que
deriva en sancións.
Cómpre, en consecuencia, mellorar este sistema de notificación co
obxecto de facer compatible a axilidade na comunicación e a efectividade
dos peches (evitando así incorrer así en sobrepesca) coa posibilidade de que
os profesionais poidan coñecer os mesmos e desenvolver as tarefas
necesarias para o seu cumprimento.
Polo exposto,

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno
central para que asuma o compromiso de comunicar as resolucións sobre
peches precautorios ou definitivos das distintas pesqueirías reguladas no plan
de xestión do Caladoiro Nacional Cantábrico e Noroeste, como mínimo con
48 horas de antelación á data e horario en que teñan efectividade e,
sempre antes das 15.00 horas, para facilitar ás federacións de confrarías
o traslado das mesmas aos profesionais do mar e ou aos buques
afectados”.

Santiago de Compostela 04 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 04/11/2016 17:16:00
José Manuel Balseiro Orol na data 04/11/2016 17:16:14
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José Manuel Cores Tourís na data 04/11/2016 17:16:24
Carlos Enrique López Crespo na data 04/11/2016 17:16:37
María Guadalupe Murillo Solís na data 04/11/2016 17:17:20
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/11/2016 17:17:27
Marta Rodriguez Arias na data 04/11/2016 17:17:41
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4.3

1542(10/PNC-000154)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José e Casal Vidal, Francisco
Sobre o exercicio polo Goberno galego das competencias de
Galicia en augas interiores, de xeito que se estableza un
plan propio de xestión da arte do xeito e a súa exclusión do
actual Plan de recuperación da sardiña
Publicación da iniciativa, 21, 29.11.2016

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Juan
Jose Merlo Lorenzo e Francisco Casal Vidal, a través do seu voceiro Luís
Villares Naveira e ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da
Cámara presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

As últimas modificacións normativas sobre o plan de xestión para a arte do
xeito, así como as resolucións dos pasados meses, que entre outras cousas
modifican as posibilidades de acceso a esta arte para os posuidores do
Permex, ou os límites de cota por campaña e diaria, supoñen de facto un novo
ataque os traballadores do mar do país, na liña que ven defendendo o Goberno
galego de priorizar e igualar segmentos de pesca que non poden ser tratados
de forma igualitaria polas súas diferentes condicións e impacto, neste caso en
detrimento dos dereitos dunha pesca artesanal e sostible como o xeito. Dende
EnMarea vimos defendendo de forma clara e rotunda a necesidade de que o
Goberno galego exerza as competencias que lle son propias e que recollen
tanto Estatuto como Constitución, e polo tanto impida a intromisión do Estado
na xestión das pesquerías en augas interiores como as rías.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª:

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a exercer as competencias en
augas interiores de forma que se estableza un plan propio de xestión da arte do
xeito, e a súa exclusión do actual plan de recuperación da sardiña. “

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 23/11/2016 17:33:15

Juan José Merlo Lorenzo na data 23/11/2016 17:33:34

Luis Villares Naveira na data 23/11/2016 17:33:41

