
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 8ª, PESCA E

MARISQUEO
 

Día: 08.03.2018        Hora: 10:30



PARLAMENTO 
DE GALICIA 

CIALIC,:i-t 

F.1),  XISTP,C) XE.RAL SAiDA 

2 8 FEB. 2013 
. J 

Núm. 
	é  

A Comisión 8', Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 
8 de marzo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto único. Proposicións non de lei 

1 
	

23017 (10/PNC-001838) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa defensa dos intereses pesqueiros galegos no proceso de negociación do 
"Brexit" 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 247, do 25.01.2018 

2 	23023 (10/PNC-001841) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización 
de xestións diante da Unión Europea para que reforce o seu impulso dunha 
gobernanza global das poboacións pesqueiras diante de organismos 
internacionais como a ONU, a FAO ou a OMC 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 247, do 25.01.2018 

3 	24885 (10/PNC-001946) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 

Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia, para o ano 2018, dun plan 
de viabilidade para a frota do cerco 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 255, do 07.02.2018 

4 	24915 (10/PNC-001948) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas oportunas para 
posibilitarlle á frota galega de buques doutras artes distintas ao arrastre e 
cerco, dedicadas á pesquería da cabala, a realización da súa actividade nas 
mesmas condicións que as outras frotas do Cantábrico 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 255, do 07.02.2018 
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Nlúrri, 	  
L 

 

P.',,•.XISTIle XEFIAL. SAWA 

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas 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 Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018 

Marta Rodríguez Arias 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Marta Rodriguez Arias na data 28/02/2018 10:52:53 
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Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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Orde do día

 

 

1. Proposicións non de lei



 

 

Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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1.1 23017(10/PNC-001838)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa defensa dos intereses pesqueiros galegos no

proceso de negociación do "Brexit"

Publicación da iniciativa, 247, 25.01.2018



 

 

 
Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
deputados e deputadas, Carlos López Crespo, Mª Ángeles García Míguez, Teresa 
Egerique Mosquera, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Alberto Pazo Couñago, 
Marta Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de Lei en Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
Exposición de motivos: 
 
O pasado mes de outubro, Santiago de Compostela acollía un seminario organizado 

pola Alianza Pesqueira Europea (EUFA), unha coalición que representa os intereses 

das flotas pesqueiras dos Estados membros da Unión Europea que tradicionalmente 

viñan pescando en augas do Reino Unido. 

Os seus membros fundadores representan a máis de 18.000 pescadores e un total de 

3.500 buques que xeran 1.300 M €, sendo eles os axentes da pesca directamente 

afectados polo Brexit, que estiman en 625 M€. 

Países con intereses común no sector da pesca como Francia, Dinamarca, Holanda, 

Alemaña, Polonia, Irlanda e por suposto España, a través da Confederación Española 

de Pesca (CEPESCA), xa se sumaron a este grupo, que ten entre os seus obxectivos 

primordiais os de, por unha banda, asegurar que o acordo do Brexit tome en conta as 

realidades económicas e sociais das comunidades pesqueiras e costeiras en toda 

Europa, e por outra banda, a natureza transfronteiriza e interdependente das 

actividades pesqueiras no Mar do Norte, augas ao oeste de Escocia, ou do Mar de 

Irlanda. 

Dende este grupo político consideramos positivo que a Consellería do Mar promova 

este tipo de iniciativas que afecta directamente aos intereses da nosa flota pesqueira, 

tanto a aqueles buques que desenvolven a súa actividade en caladoiros próximos a 

augas británicas, como tamén á flota máis próxima, a artesanal, tal e como 

manifestaron recentemente nun congreso interfederativo das distintas comunidades do 

Cantábrico.  

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte 
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión: 
 



 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha política de 

actuación na defensa da pesca no marco europeo diante dos retos específicos que se 

abren para o noso sector marítimo pesqueiro neste ámbito e que nos leve a abordar o 

BREXIT mediante a busca de aliados na defensa dos intereses pesqueiros dentro 

deste proceso e a plasmar no eido europeo as informacións emanadas do grupo de 

traballo no seo do Consello Galego de Pesca para analizar cada paso que o proceso 

vaia dando”. 

 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 15 de Xaneiro de 2.018 

 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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María Soraya Salorio Porral na data 15/01/2018 11:05:56 
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1.2 23023(10/PNC-001841)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

realización de xestións diante da Unión Europea para que

reforce o seu impulso dunha gobernanza global das poboacións

pesqueiras diante de organismos internacionais como a ONU, a

FAO ou a OMC

Publicación da iniciativa, 247, 25.01.2018



 

 

 
Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
deputados e deputadas, Carlos López Crespo, Mª Ángeles García Míguez, Teresa 
Egerique Mosquera, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Alberto Pazo Couñago, 
Marta Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de Lei en Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
Exposición de motivos: 
 
Todos coñecemos os sacrificios que a frota galega tivo que facer dende a entrada de 
España na Unión Europea na busca dunha pesca sustentable que repercuta no 
beneficio de todos, tanto do sector como do propio recurso. 
 
Pero cada vez son máis as voces de indignación porque mentres as nosas flotas 
realizan este esforzo, ao mesmo tempo existen outras frotas, de terceiros países, que 
realizan sobrepesca e pesca ilegal en zonas próximas aos caladoiros de interese 
galego, como é o caso do Atlántico Suroccidental ou a costa africana. 
 
Ante esta situación, este grupo parlamentario cre que a Unión Europea debe adoptar 
unha política internacional de altura, no senso de promover unha xestión global da 
pesca, na cal todos teñamos as mesmas regras de xogo. 
 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte 
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a que se dirixa por medio do Estado 
á Unión Europea para que reforce a súa acción a prol da posibilidade de promover 
unha gobernanza global das poboacións pesqueiras ante organismos internacionais 
como a ONU, a FAO ou a OMC”. 
 
 
 
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2.018 
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1.3 24885(10/PNC-001946)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia, para o ano

2018,  dun plan de viabilidade para a frota do cerco

Publicación da iniciativa, 255, 07.02.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Comisión, relativa á posta en marcha  dun plan de 

viabilidade para a flota do cerco para o ano 2018, con medidas que permitan unha 

xestión normal e faga viable a flota. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A flota do cerco vai ter un ano moi complicado despois do reparto realizado en 

Bruxelas e aplaudido polo Ministerio e os responsables do Goberno galego, levando a 

cabo unha rebaixa do xurelo na IXa do 24%, o que supón unha caída de 14.373 

toneladas, implicando que a flota do cerco vai poder pescar un 20,2% menos co que 

pescou no ano 2017.  

Unha enorme redución da principal especie estratéxica para o noso cerco. Hai 

que lembrar que na zona VIIIc, xa tíñamos una cota de xurelo insuficiente, situación que 

se emendou pero que non se deu compensado coa subida do 21%. Nunha especie onde 

todos estábamos convencidos de que estaba en valores de RMS. 

Unha zona a atlántica, IXa, na que contamos cunha ridícula cota de bocarte o 

que fai totalmente dependente a esta flota dunha especie sen regular, o xarda pintada ou 

“cabalón”. 
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A situación da xarda, cunha redución do 20%,  tamén é preocupante o que aboca 

a este segmento da flota a  unha situación insostíbel. Lembremos que do cupo outorgado 

de 30.700 toneladas ó Estado español vese reducido polas multas de sobrepesca do 

2009/2010 a diminuír o seu dereito de cota en 5.544 toneladas, seguindo a pagar de 

forma lineal tanto quen realizou sobrepesca como quen realizou una pesqueira con 

medidas de control tanto nas cotas diarias, como nos días de actividade. 

A todo este drama hai que  engadirlle o peche da pesqueira da sardiña das augas 

ibéricas, a redución da cota e as diversas medidas implementadas para xestionar este 

recurso nas divisións CIEM VIIIc e IXa, sen que existan medidas paliativas, como as 

levadas a cabo para a flota lusa ou andaluza.  

A situación é que verán reducidas de forma moi significativa as posibilidades de 

pesca desta flota, sen que encontremos no horizonte compromisos para buscar 

alternativas. 

 

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar 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 adoptar un plan de viabilidade 

da flota do cerco para o ano 2018, con medidas como: 

- Recuperar as cotas sobrantes do ano anterior. 

- Intercambio de cotas con outros países, estamentos da flota ou asociación. 

-Unificación das dúas zonas e da cota galega para un mellor reparto. 

- Medidas subvencionadas de paro biolóxico. 
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- Recuperación do dereito a pescar bocarte na zona atlántica. 

- Modificar o actual modelo de reparto en función dos supostos dereitos 

históricos, defendendo un novo modelo de reparto proporcional ao número de 

tripulantes e que poña en valor as medidas de xestión e redución da actividade 

pesqueira.” 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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1.4 24915(10/PNC-001948)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas oportunas

para posibilitarlle á frota galega de buques doutras artes

distintas ao arrastre e cerco, dedicadas á pesquería da

cabala, a realización da súa actividade nas mesmas condicións

que as outras frotas do Cantábrico

Publicación da iniciativa, 255, 07.02.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Comisión, relativa ás medidas a adoptar para que a flota 

galega poida realizar a súa actividade nas mesmas condicións que outras do Cantábrico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ven de publicarse unha resolución do 25 de xaneiro da Secretaría Xeral de 

Pesca, pola que se establece a apertura da pesquería da cabala para o ano 2018, para os 

buques de outras artes distintas ao arrastre e cerco no Cantábrico noroeste, con porto 

base en Guipúscoa e Biscaia, onde se pode comprobar as grandes diferencias que supón 

o actual reparto dunhas flotas con respecto a outros, sendo as galegas as mais 

prexudicadas. 

Así, neste 2018, aplicándolle a redución que sufriu o reparto de cotas na UE do 

20%, correspóndelle a estas dúas provincias a cantidade provisional de 3.869.081 

quilos, sendo autorizada a súa actividade a partir do 26 de xaneiro de 2018. O ano 

pasado correspondéronlle 5.048.607 quilos, comezando a súa actividade o 01 de xaneiro 

de 2017. 

Cantabria, o ano pasado obtivo unhas 3.009.188 quilos, comezando a súa 

actividade o 27 de febreiro e establecendo un reparto lineal de 3.000 quilos por 

tripulante enrolado. Non contemplou porcentaxe por pesca accidental. 
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Ese mesmo ano o noso País, por iniciativa do presidente da Federación de 

confraría de Lugo, dividiron a cota por provincias, correspondéndolles: 

 Lugo. 694.857 quilos, comezando a súa actividade o 20 de marzo 

con un reparto de 2.000 quilos por tripulante semana. 

 A Coruña: 828.091 quilos, iniciando a súa actividade o 20 de 

marzo con unha cota de 2.000 quilos tripulante semana. Deixándolle unha 

porcentaxe do 15% para pesca accidental e no establecendo un tope de 300 

quilos por embarcación e semana. 

 Pontevedra: 572.427 quilos, iniciando a súa actividade o 27 de 

marzo, nunha condicións onde o 50% de dita cota era para a pesca dirixida. 

O resultado final foi que partillamos a fame co criterio de cada quen que se zafe. 

O Goberno galego inhibiuse totalmente do problema e algúns traballaron unicamente 5 

días mentres outras flotas estiveron todo o tempo que quixeron no noso caladoiro, 

pescando sen ningún tipo de control, vendendo a uns prezos espectaculares mentres a 

flota galega dirixida aplicáselle unhas condicións leoninas cuns resultados lamentables. 

Os que defenderon o seu dereito a poder pescar, pescan case todo o ano, algúns sen 

ningún tipo de restricións, mentres a flota galega ao pairo. 

Situación dramática, que ten preocupada a nosa flota, que padecen unha 

negociación, pola que pasaron dunha situación onde a igualdade de barco igual dereito 

de cota, a esta que carecen de dereitos, non poden pescar nas súas augas e teñen que 

padecer que embarcacións iguais poden na campaña facer 10.000 ou 100.000 euros, en 

función do país ao que pertenzan. 

Neste ano 2018 estase repetindo de novo a situación, sen que o Goberno galego 

faga nada por emendalo, máis que xustificar o inxustificable que a igualdade de 
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embarcacións existe unha gran desigualdade dependendo ao lugar no que teñas o porto 

base. 

 

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do BNG a formular a 

seguinte proposición non de lei para a o seu debate en comisión:  

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a adoptar as medidas 

oportunas a para que a flota galega de buques de outras artes distintas ao arrastre e cerco 

que vai desenvolver a pesquería dirixida á cabala poidan levar a cabo a súa actividade 

nas mesmas condicións, inicio de campaña, cantidade de capturas...,que as outras flotas 

do Cantábrico.” 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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