REUNIÓN DA COMISIÓN 8ª, PESCA E
MARISQUEO
Día: 22.03.2019

Hora: 10:30

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día
22 de marzo de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Proposicións non de lei

1.1

27331 (10/PNC-002114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a
incidencia que está a ter a autorización da extracción da mexilla e doutras
especies nas zonas de especial sensibilidade para o percebe
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018

1.2

39728 (10/PNC-003197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coas demandas das traballadoras do mar expostas na I Conferencia
Internacional de Mulleres de Pesca, así como as reclamacións da
Asociación de Mulleres do Mar de Arousa referidas ás eleccións das
distintas federacións e o acceso das mulleres aos postos de dirección dos
pósitos galegos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018

1.3

45063 (10/PNC-003630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego no relativo á
exención da pesca artesanal dos sistemas de totais admisibles de capturas e
cotas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019

1.4

46247 (10/PNC-003711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coa posibilidade de extraer o ourizo de mar na Mariña lucense mediante
mergullo con subministración de aire desde a superficie
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 434, do 20.02.2019

1.5

46668 (10/PNC-003752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego das actuacións precisas
para garantir a operatividade da base de salvamento marítimo da Costa da
Morte cos medios humanos e aéreos necesarios as vinte e catro horas do
día os trescentos sesenta e cinco días do ano
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 437, do 27.02.2019
1.6

46885 (10/PNC-003769)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central
en relación co artigo 10 do actual Regulamento do Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca co fin de outorgar seguridade xurídica á concesión de
achegas ao sector marítimo-pesqueiro
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019

1.7

46889 (10/PNC-003771)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central
en relación coas medidas establecidas pola Unión Europea para evitar o
sometemento das pesqueiras aos efectos das denominadas "especies

de
estrangulamento",
 así como respecto da posibilidade de aplicación das
medidas adicionais propostas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019

1.8

47471 (10/PNC-003845)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central
en relación co impacto do Real decreto 28/2019 nas cotizacións á
Seguridade Social dos traballadores do mar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 444, do 13.03.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao 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, 14 de marzo de 2019

Marta Rodríguez Arias
Presidenta da Comisión
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Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

27331(10/PNC-002114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para
evitar a incidencia que está a ter a autorización da
extracción da mexilla e doutras especies nas zonas de
especial sensibilidade para o percebe
Publicación da iniciativa, 276, 14.03.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
María Dolores Toja Suárez, e do seu deputado, 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 Grupo Parlamentario Socialista presentou emendas aos orzamentos de 2018,
así como aos dos anteriores anos, para compensar as partidas que se ven
desatendidas, debido a que unha boa parte do programa 723A Competitividade e
mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura, vai destinado a
investimentos produtivos na acuicultura.

Hoxe, desde distintas confrarías da Costa da Morte, vólvese chamar a atención
sobre esta cuestión, xa que ven como das pedras estratéxicas para o percebe,
extráese a mexilla, co consentimento da Xunta, esquilman as rochas, poñendo en
perigo un recurso que é fundamental. As persoas percebeiras ven con asombro,
rabia e impotencia o abuso que supón o que se poida extraer mexilla por todo o
litoral galego, destruíndo todo o labor de protección e coidado deste recurso.
Todos os esforzos fronte o furtivismo no serven para nada se logo é o propio
Goberno galego o que autoriza esta práctica que impide o crecemento do percebe
e desbota todo o seu traballo.

Coa chegada da Semana Santa, desde Galicia, destino turístico entre outras
cuestións pola súa gastronomía, obsérvase con preocupación que nin a extracción
da mexilla nin a meteoroloxía axudan a quen del depende economicamente dun
recurso cada vez é máis escaso e de menor talla.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que acoute aquelas zonas
de especial sensibilidade para o percebe, como zonas exentas de extracción de
mexillas ou outras especies que poidan poñer en perigo este recurso.
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Grupo Parlamentario

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 05/03/2018 18:14:34
Julio Torrado Quintela na data 05/03/2018 18:14:48
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/03/2018 18:15:00

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

Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

39728(10/PNC-003197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas demandas das traballadoras do mar expostas na I
Conferencia Internacional de Mulleres de Pesca, así como as
reclamacións da Asociación de Mulleres do Mar de Arousa
referidas ás eleccións das distintas federacións e o acceso
das mulleres aos postos de dirección dos pósitos galegos
Publicación da iniciativa, 383, 14.11.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Julia
Torregrosa Sañudo, Carmen Santos Queiruga, Paula Quinteiro Araújo e
Flora Miranda Pena, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8.ª

Exposición de motivos

O luns 5 de novembro celebrouse en Santiago de Compostela a I Conferencia
Internacional de Mulleres da Pesca, organizada polo Ministerio de Pesca e a
Organización de Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO).
Nela aprobouse unha declaración favorable a igualdade de oportunidades cuxa
finalidade é promover a mellora das condicións laborais, económicas e sociais
das mulleres do sector.
Na declaración advírtese de que “non sempre estivo recoñecida [a actividade das
mulleres do mar] como un auténtico traballo, senón como unha extensión da súa
labor no ámbito doméstico”. Tendo isto en conta, urxe incorporar a perspectiva
de xénero no deseño das políticas pesqueiras.

A declaración esixe unha mellora das condicións laborais e solicita fomentar a
capacitación das mulleres do mar e favorecer o asociacionismo.

Que existe unha fenda de xénero no sector pesqueiro vémolo con claridade ao
contrastar os datos. En Galicia, hai 6.000 traballadoras do mar. Son o 75% dos
profesionais do marisqueo a pe, o 84% das persoas que se dedican a arranxar as

redes e o 70% dos traballadores das fábricas transformadoras e conserveiras, pero
só o 5% do persoal da pesca extractiva.

E non contamos con boas razóns para o optimismo. Nas últimas eleccións aos
pósitos galegos, foron escollidas só 6 mulleres como patroas maiores, fronte ás
13 que había ata agora. Isto significa que menos do 10% das confrarías estarán
dirixidas por unha muller os próximos catro anos. Por este motivo, a Asociación
de Mulleres do Mar de Arousa vén de reclamar “que se establezan cotas nas
eleccións das distintas Federacións”, ningunha das cales foi presidida nunca por
unha muller, e crear “unha comisión que, con carácter permanente, estude a baixa
participación feminina e estableza medidas para facilitar o acceso das mulleres
aos postos de dirección nos pósitos galegos”.

Acerca destas cuestións, o Presidente da Xunta lamentou que o papel da muller
non se valore como corresponde e que non conte coa suficiente representación,
polo que considera imprescindible “seguir impulsando o seu rol na pesca e
fomentar o seu acceso a postos de liderado”. A declaración de intencións está
ben, pero de nada serve se non vai acompañada de políticas que reforcen ás
mulleres no sector pesqueiro, polo que cómpre preguntarse que vai facer o
Goberno para apoiar con feitos as palabras do seu presidente.

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 Asumir as demandas das traballadoras do mar que foron expostas na
declaración I Conferencia Internacional de Mulleres da Pesca, organizada
polo Ministerio de Pesca e a Organización de Nacións Unidas para a
Alimentación e a Agricultura.

 Establecer cotas eleccións das distintas Federacións e crear unha comisión
que, con carácter permanente, estude a baixa participación feminina e
estableza medidas para facilitar o acceso das mulleres aos postos de
dirección nos pósitos galegos.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2018.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Paula Quinteiro Araújo
Flora Miranda Pena
Deputadas do G.P. de En Marea.
Carmen Santos Queiruga
Vicevoceira do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 06/11/2018 19:19:27

Carmen Santos Queiruga na data 06/11/2018 19:19:40

Paula Quinteiro Araújo na data 06/11/2018 19:19:49

Flora María Miranda Pena na data 06/11/2018 19:21:02
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1.3

45063(10/PNC-003630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego no
relativo á exención da pesca artesanal dos sistemas de totais
admisibles de capturas e cotas
Publicación da iniciativa, 427, 06.02.2019

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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 na comisión 8ª, relativa á moción trasladada polas confrarías
galegas solicitando a exención da pesca artesana de tacs e cotas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A proposta da Federación Provincial de Pontevedra o Comité executivo da
Federación Galega de Confrarías aprobou a seguinte moción que nos foi trasladada co
obxecto de que fora debatida e aprobada no Parlamento Galego:
“A presente iniciativa ten como principal obxectivo por de relevo a desigualdade
de trato e a inxustiza existente no sector pesqueiro por mor do actual sistema de reparto
de TACs e cotas (distribución das posibilidades de pesca) para a frota de artes menores.
Até fai pouco, na Unión Europea (UE) definíase a pesca costeira artesanal como
a desenvolvida por buques inferiores a 12 metros de eslora e con determinadas artes de

CSV: REXISTRO-QCm2jh9Lu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pesca. Toda a pesca executada por buques de eslora maior ou con artes non
contempladas como artesanais pola UE, entrarían dentro da denominación de industrial.
Elo implicaba que todas as embarcacións maiores de 12 metros quedarían fóra
da categoría de pesca costeira artesanal, supoñendo importantes prexuízos para a esta

1

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

frota -por exemplo, non poder acceder ás axudas dos Grupos de Acción Local de Pesca
(GALP’s) con fondos FEMP-.
A día de hoxe, a UE está a utilizar unha definición multiparamétrica da pesca
costeira artesanal, sendo necesario para o recoñecemento desta frota como tal, o
cumprimento de alomenos tres dos cinco criterios seguintes: 1) eslora das embarcacións
inferior a 12 metros. 2) Distancia do caladoiro, faenar dentro de augas nacionais. 3)
Duración máxima das mareas: 24 horas. 4) Utilización de artes de pesca sostíbeis. 5)
Máximo de 4 tripulantes enrolados e a bordo.
Até o ano 2013 a normativa estatal na materia (Orden ARM/271/2010, do 10 de
febreiro, modificada pola Orden ARM/3315/2010, do 21 de decembro) estabelecía uns
criterios para o reparto e xestión das cotas de diferentes especies por modalidades de
pesca e dentro e cada modalidade por tripulante embarcado a bordo e día.
A partir de dita anualidade a a través da Orden AAA/1307/2013, do 1 de xullo,
derrogada pola Orden AAA/2534/2015, estabelecéronse plans de xestión para a
distribución das posibilidades de pesca e un sistema de reparto distinto ao que
historicamente se viña aplicando, vinculado directamente cos datos de consumo de
capturas históricas (datos obrantes na SEGEPESCA do período 2002-2011), ás que se
lle deron prioridade fronte a aspectos socio-económicos das frotas afectadas nas
distintas pesqueiras, ou o que é o mesmo, sen terse en conta que Galiza representa o
90% da frota de artes menores do Cantábrico-Noroeste, e a que, en aplicación do
CSV: REXISTRO-QCm2jh9Lu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

criterio por históricos, non acada máis dun 15% de cota nalgunhas especies.
En fin, pasouse dunha pesqueira lineal para todos os buques (cada embarcación
dentro das súas capacidades de pesca e almacenamento e sen criterios de reparto por
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comunidade autónoma ou outras divisións territoriais) para se converter nunha fonte de
desequilibrio interrexional dentro dun mesmo estado.
Asemade, catro anos despois da entrada en vigor da nova política pesqueira
comunitaria (PPC), o sector da pesca artesanal segue sen poder cadrar esixencias,
prohibicións e obxectivos. Bruxelas deixouno sen marxe de manobra, combinando cotas
escasas e unha impracticábel obriga de desembarco para todas as capturas. Desde o 1 de
xaneiro de 2019 coa aplicación da política de “descartes cero”, poderá haber
embarcacións que teñan que parar, despedir tripulacións ou mesmo ser despezadas.
A PPC non está pensada nin adaptada á realidade da pesca artesanal e na UE só
se escoitan e teñen en conta as demandas dos grandes lobbies pesqueiros, sen pórse en
marcha medidas específicas para este segmento da frota. Sen dúbida haberá problemas,
e podería chegar un momento no que a pesca artesanal quedase desmantelada.
Trátase pois dunha preocupante situación, de todo dramática para as
comunidades pesqueiras de Galiza, altamente dependentes dunha actividade que dá
emprego directo a máis de 9.000 persoas.
En definitiva, está dabondo demostrado que no intre de repartir as posibilidades
de pesca, a frota artesanal sempre sae mal parada e discriminada, aínda tratándose da
máis sostíbel, sustentábel e respectuosa co medio mariño e a que garante menores

CSV: REXISTRO-QCm2jh9Lu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

capturas, mais de maior calidade.”

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego fai propias as demandas
que realizan desde as confrarías e por esa razón presenta as mesmas como proposición
non de lei para o seu debate na Comisión 8ª:
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1.

Promover e consensuar as medidas necesarias para

materializar a exclusión das capturas accesorias ou accidentais da frota
costeira

artesanal

dos

sistema

de

TACs

e

cotas,

dada

a

súa

multiespecificidade e, polo tanto, o seu escaso impacto no estado dos
recursos mariños.
Dentro da pesca costeira artesanal, compre estabelecer criterios de
diferenciación entre o que significa a pesca accidental e a pesa dirixida. O
tratamento das dúas modalidades debería ser de todo independente: a accidental
debe estar á marxe dos criterios de TACs e cotas ou de obriga de desembarco,
dado que representa as capturas de especies accesorias durante a pesqueira
dunha determinada especie, debéndoselle aplicar unha xestión das posibilidades
de pesca a través de criterios de reparto que garanten igualdade de condicións
entre as unidades de frota participantes.
2.

Requirir un tratamento distinto e diferenciado da xestión das

posibilidades de pesca da frota artesanal con respecto ás frotas industrial
e/ou semi-industrial.
As embarcacións de pesca costeira artesanal son de pequeno porte,
utilizan artes e aparellos de pesca altamente selectivos, desenvolven a súa
CSV: REXISTRO-QCm2jh9Lu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actividade pesqueira de forma tradicional, sostíbel, cun baixo volume de
capturas de especies moi diversas e de gran calidade.
A pesca costeira artesanal nas súas diferentes modalidades realízase de
xeito exclusivo en augas interiores e cunha importante dependencia
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socioeconómica, tendo en conta a gran cantidade de postos de traballo que xera,
tanto directos como indirectos.
Xa que logo, queda suficientemente demostrado que a incidencia da
pesca costeira artesanal é socialmente moito máis relevante que a industrial ou
semi-industrial e, polo tanto, estímase esencial a súa protección e salvagarda,
propoñendo a súa regulación a través de criterios específicos e consecuentes, e
en ningún caso mesturados con outras pesqueiras de intereses moi distintos.
3.

Continuar reclamando que a pesca costeira artesanal quede

exenta da obriga de desembarque.
É indispensábel seguir insistindo ante a Unión Europea, que a normativa que
regula a obriga de desembarque de capturas para a frota costeira artesanal, quede
sen efecto.
É indubidábel que a decisión de “política de descartes cero” tomouse de xeito
precipitado no seu da UE, sen facerse os estudos correspondentes e sen ter en
conta as pesqueiras multiespecíficas nas que desenvolve a súa actividade a frota
pesqueira artesanal galega.
O feito de aplicar o regulamento tal e como está redactado, podería supoñer que
non se poida desenvolver a actividade pesqueira, cando se poden acreditar as

CSV: REXISTRO-QCm2jh9Lu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

boas condicións dos caladoiros galegos, debido a forma de traballo sostíbel da
pesca costeira artesanal.”

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2019 17:07:14

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2019 17:07:19

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2019 17:07:20
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Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2019 17:07:21

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2019 17:07:23

Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2019 17:07:24
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46247(10/PNC-003711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa posibilidade de extraer o ourizo de mar na
Mariña lucense mediante mergullo con subministración de aire
desde a superficie
Publicación da iniciativa, 434, 20.02.2019

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Patricia Otero Rodríguez e María Dolores Toja Suárez, 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.

A semana pasada mantívose unha reunión entre a Consellería do Mar da Xunta
de Galicia e as confrarías de pescadores da Mariña lucense, que concluíu sen
cambios polo conflito do ourizo de mar na Mariña, relativo ao Plan de
explotación do ourizo a frote na modalidade de mergullo con subministro de aire
desde a superficie (MSAS).
Por parte das confrarías da Mariña, así como pola Federación Provincial de
Confrarías de Pescadores de Lugo presentáronse, alegacións e escrito de
rexeitamento respectivamente.
No DOG do 27 de decembro publícase a Orde do 20 de decembro de 2018 polo
que se aproban os plans de xestión para recursos específicos en Galicia para o
ano 2019. Nesa orde, no cadro C: “plans de xestión de equinodermos” aparece
reflexado pola entidade AM Aresmar (Asociación de colectores submarinos da
Mariña) na modalidade de MSAS.
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As confrarías de pescadores da Mariña lucense e a Federación Provincial de
Confrarías de Pescadores de Lugo están molestos debido a que se lle dea
prioridade a unha asociación privada por riba das confrarías e dos socios da
Federación Provincial.
E non é porque as confrarías da Mariña queiran prohibirlles aos de a frote que
recollan ourizo, senón que queren que o fagan a pé, traballando así dunha forma
máis sostible e en igualdade de condicións. Os 29 mariscadores a pé que recollen
ourizos realizan unha pesca sostible dos equinodermos. Ademais teñen que mirar
as mareas e o estado do mar para recoller unha especie, que tarda, polo menos, 5
anos en dar o talle comercial, e con tope de 50 kg/ día por mariscador. Os de a
frote, non teñen porque ter en conta as mareas e poden capturar con maiores
inclemencias do tempo que os de a pé e teñen un tope de 80 kg/ día por persoa. A
ratio é de 1.480 kg/ ano por mariscador a pé e 6.480 kg/ano os de a frote. Todo
isto tradúcese en pesca sostible fronte a rendibilidade inmediata.
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Na Mariña lucense existen 29 mariscadores a pé que extraen ourizo e dúas
lanchas con 4 mergulladores.
As confrarías entenden que o sistema a frote, coas capturas na zona submareal,
condicionan a recuperación dos bancos intermareais, onde realizan a explotación
os mariscadores de a pé da zona da Mariña lucense, zona esta especialmente
vulnerable e dependente das poboacións de ourizo do submareal.
Se ben é certo que a día de hoxe non se mostra un descenso desta especie, tamén
o é que se rexistraron ao longo destes 10 anos peches temporais dalgúns bancos,
nos que se percibiu diminución da abundancia dos recursos, coincidindo nalgúns
casos, coa explotación das mariscadores a frote.
A Consellería do Mar di que en función dos informes que teñen non se pode
prohibir o marisqueo a frote para o ourizo (informe que o sector considera “ de
parte” xa que se ben se realizou por parte dos biólogos da Consellería do Mar
realizouse a bordo das embarcacións que realizan o marisqueo a frote, e nos
lugares por estes mariscadores elixidos).

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar unha mostraxe
aleatoria da existencia do ourizo de mar na Mariña lucense, realizado por
biólogos da Consellería do Mar e que en función dos resultados desa mostraxe
valore a posibilidade de permitir ou non a extracción do ourizo mediante
mergullo con subministro de aire desde a superficie.
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Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 13/02/2019 14:08:32
María Dolores Toja Suárez na data 13/02/2019 14:08:44
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2019 14:08:55
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Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día
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46668(10/PNC-003752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego das
actuacións precisas para garantir a operatividade da base de
salvamento marítimo da Costa da Morte cos medios humanos e
aéreos necesarios as vinte e catro horas do día os trescentos
sesenta e cinco días do ano
Publicación da iniciativa, 437, 27.02.2019

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado
Cores, 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 na Comisión 8ª,
relativa ao naufraxio do cerqueiro “Sin querer 2” e as medidas a tomar polo
Goberno galego para garantir a seguridade nas costas galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 19 de decembro o barco cerqueiro “Sin Querer 2” con base en
Portonovo, pertencente á armadora Vixa de Meaño naufragou a 4.5 millas do
Cabo Fisterra.
Este tráxico accidente saldouse co triste balance de tres mariñeiros mortos
e un a día de hoxe aínda desaparecido, todos do concello de Cambados, sendo
rescatados con vida os outros seis mariñeiros que formaban a tripulación do
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barco.
Este novo drama pon en evidencia o desprotexidas que están as nosas
costas, a falta de medios, e o dilatado dos tempos de resposta dos servizos de
salvamento. O risco que supón que uns 40.000 buques pasan a apenas uns
quilómetros das nosas costas, polo chamado “corredor de Fisterra”, arredor do
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

80% con mercancías perigosas e que cada día centos de barcos saen a faenar e
precisan protección.
No que vai do século XXI xa son máis de 100 barcos os que levan
afundido nas costas galegas, os máis deles pesqueiros.
Neste contexto a base de salvamento marítimo de Rubio en Lires, Cee
pechada desde hai catro anos, arredor de dous millóns de euros malgastados nun
heliporto e nunha nave inoperativas e coas instalacións pechadas, ao que hai que
sumar os trece millóns de euros da adquisicións dun helicóptero que agora ten a
súa base en Santiago a 70 quilómetros da costa, todo un despropósito.
Ao igual que o material para a loita contra a contaminación estea nunha
nave en Fene e non na Costa da morte.
Haberá que agardar as conclusións das distintas investigacións postas en
marcha, tanto polo Xulgado nº 2 de Instrución de Corcubión como pola
Comisión de Investigacións de Accidentes Marítimos, mais hai cuestións
relevantes que deben ter resposta por parte do Goberno galego, que teñen a ver
co dispositivo de emerxencias e rescate. A seguridade das xentes do mar debe ser
unha prioridade para o Goberno galego, non poden xogarse a vida continuamente
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cando saen ao mar.
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión
8ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a realizar de inmediato
todas as accións precisas para que na Costa da Morte estea operativa a base de
salvamento marítimo, con medios aéreos e humanos que actúen durante as 24
horas do día os 365 días do ano.”

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 21/02/2019 18:00:06

Ana Pontón Mondelo na data 21/02/2019 18:00:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/02/2019 18:00:12

Olalla Rodil Fernández na data 21/02/2019 18:00:13

Noa Presas Bergantiños na data 21/02/2019 18:00:14
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/02/2019 18:00:16
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Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día
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46885(10/PNC-003769)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co artigo 10 do actual
Regulamento do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca co fin de
outorgar seguridade xurídica á concesión de achegas ao sector
marítimo-pesqueiro
Publicación da iniciativa, 441, 06.03.2019

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta
Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e
Marisqueo.

Exposición de motivos:
Durante o ano pasado, a Consellería do Mar, cumprindo con rigorosidade o que a UE
establece en relación a axudas públicas a confrarías, acordou a inadmisión das
solicitudes de axudas a proxectos colectivos que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña, presentadas polas confrarías de Carril,
Vilaxoán, Aldán, Rianxo e Ferrol- Barallobre.
Todos sabemos que a Xunta de Galicia non actuou nin de forma desproporcionada, nin
falto de criterios, nin de xeito arbitrario, tal como teñen manifestado os diferentes
grupos da oposición neste asunto, que, como resposta, propuxeron alternativas que
nalgúns casos rozaban a ilegalidade.
Por outra banda, dende o primeiro momento fomos plenamente conscientes dos
prexuízos que a aplicación destas normas poderían ocasionar ou ocasionan ás
confrarías.
Por iso, a Consellería do Mar traballou e traballa para que esta situación non volva
acontecer, argumentando xurídicamente esta situación co apoio de informes propios e
externos para continuar traballando tanto diante do goberno Central coma diante da
Unión Europea.
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O obxectivo é lograr unha interpretación máis flexible e acaída á realidade da nosa
actividade e que permita outorgar axudas con plena seguridade xurídica.
Tendo en conta esta situación, e sendo conscientes dos prexuízos que esta indefinición
lle pode supoñer non só ás cinco confrarías afectadas, senón a todas as existentes en
Galicia, presentamos a seguinte proposición non de lei en comisión:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a pedir do Goberno do Estado a
formulación dunha interpretación do artigo 10 do actual regulamento do FEMP por
parte de Bruxelas e á consecuente adopción de medidas de claridade e adecuación da
prohibición contemplada no sinalado artigo, de forma que se outorgue seguridade
xurídica á concesión de achegas ao sector marítimo-pesqueiro”.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/02/2019 12:29:45
Teresa Egerique Mosquera na data 26/02/2019 12:30:06
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/02/2019 12:30:18
Alberto Pazos Couñago na data 26/02/2019 12:30:26
Martín Fernández Prado na data 26/02/2019 12:30:46
Jaime Castiñeira Broz na data 26/02/2019 12:31:01
Marta Rodriguez Arias na data 26/02/2019 12:31:09
María Soraya Salorio Porral na data 26/02/2019 12:31:30
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Daniel Vega Pérez na data 26/02/2019 12:31:39

Reunión da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
Día: 22.03.2019
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Orde do día
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46889(10/PNC-003771)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coas medidas establecidas pola
Unión Europea para evitar o sometemento das pesqueiras aos
efectos das denominadas "especies de estrangulamento", así
como respecto da posibilidade de aplicación das medidas
adicionais propostas
Publicación da iniciativa, 441, 06.03.2019

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta
Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e
Marisqueo.

Exposición de Motivos:
A Xunta sempre defendeu a necesidade de evitar progresivamente os descartes de
pesca, a práctica de devolver ao mar as capturas non desexadas, en base a estudos
rigorosos feitos especie por especie, caladoiro a caladoiro e buscando outras
alternativas de pesca.
Tendo en conta a diversidade de especies que se atopa a nosa frota nos diversos
bancos nos que operan, sempre sinalamos que a política de descartes cero resulta de
difícil implementación a curto ou medio prazo, e por iso sempre entendemos que se
necesitarían máis estudos técnicos e unha maior flexibilidade temporal na súa
aplicación.
Galicia participou activamente na Mesa Estatal para a Eliminación dos Descartes para
analizar plans de acción a desenvolver para minimizar os descartes e tamén obter o
máximo aproveitamento deles.
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Con todo, e pese aos importantes avances na busca de medidas que permitan avances
na súa implementación de forma flexible, chegamos ao 2019 e todo parece indicar que
existen aínda factores e realidades que fai posible que nos enfrontemos cunha
situación de bloqueo da actividade pesqueira europea debido, fundamentalmente, á
existencia das “choke species”.
En particular, faise necesario verificar o alcance para a nosa frota en cinco aspectos: a
influencia da rebaixa da pescada no Cantábrico Noroeste, a situación da cigala no
caladoiro nacional, os intercambios de cotas entre distintas zonas, a determinación da
eliminación do TAC para o ochavo, e por último, a importancia de eliminación do TAC
do ollomol e alfonsinos para Gran Sol e Cantábrico – Noroeste.

Neste senso, Galicia elevou diferentes informes e peticións ao Goberno do Estado
durante a súa etapa como representante das CCAA no Consello de Ministros de Pesca
da UE durante o segundo semestre de 2018, indicando os argumentos que
sustentaban cada unha das peticións e as afectacións que para a flota galega e
española podía ter estas cuestións. En consecuencia, durante as negociacións
fixéronse avances, mais algunhas das peticións non foron recollidas nos termos
solicitados, polo que cómpre reiterar as mesmas.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a pedir do Goberno do Estado que
demande da UE a necesidade de verificar a eficacia das medidas dispostas para evitar
o sometemento das pesquerías aos efectos perniciosos das chamadas “especies de
estrangulamento” (choke-species), ademais de verificar a posibilidade de aplicación
das medidas adicionais propostas, con especial incidencia de:
 Aplicación do rango superior do nivel RMS para a pescada no Cantábrico y
Noroeste (HKE/8C3411) cando entre en vigor o plan plurianual para as
poboacións de peixes nas augas occidentais.
 Determinación de alternativas que complementen as campañas centinela no
Cantábrico e Noroeste (UF 25 e 31), de forma que se poidan confirmar os datos
que leven a reabrir a pesquería desta especie.
 Aumento das porcentaxes de flexibilidade nos intercambios de cota entre zonas,
con especial atención ao aumento das cifras marcadas para a anchoa e o xurelo
entre as zonas VIIIc e IXa.
 Determinación de eliminación de TAC para ochavo ou reloxo (BOR/678-).
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 Determinación da eliminación do TAC de ollomol e alfonsinos para Gran Sol e
Cantábrico e Noroeste (SBR/678-) (ALF/3X14-)”.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/02/2019 12:47:51
Teresa Egerique Mosquera na data 26/02/2019 12:48:05
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/02/2019 12:48:21
Alberto Pazos Couñago na data 26/02/2019 12:48:34
Martín Fernández Prado na data 26/02/2019 12:48:59
Jaime Castiñeira Broz na data 26/02/2019 12:49:13
Marta Rodriguez Arias na data 26/02/2019 12:49:23
María Soraya Salorio Porral na data 26/02/2019 12:49:42
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Daniel Vega Pérez na data 26/02/2019 12:49:54
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47471(10/PNC-003845)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co impacto do Real decreto
28/2019 nas cotizacións á Seguridade Social dos traballadores
do mar
Publicación da iniciativa, 444, 13.03.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araujo, Flora Miranda Pena, Carmen Santos Queiruga e do seu
deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Coa aprobación do Real Decreto 28/2018, do 28 de decembro, para a
revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social,
laboral e de emprego, modificáronse as cotizacións á seguridade social tamén
para os traballadores do mar, con especial incidencia aos pertencentes ao Grupo
II de cotización ao Réxime Especial do Mar incluíndo ás mariscadoras e
pescadores artesanais, con incremento que en moitos casos poden supoñer
enormes riscos para a continuidade da actividade, sobre todo de determinadas
mariscadoras e pequenas embarcacións.

A pesar de que en principio advertíase da exclusión deste incremento ás
embarcacións inferiores a 10 toneladas, na realidade esta exclusión non se levou
a cabo na aplicación nin redacción definitiva do decreto.
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Estes colectivos non foron escoitados, xa que non consensuaron con eles
ningunha destas medidas porque non se abordou na mesa de negociación das
comisións executivas do ISM e, ademais, denuncian que non recibiron
información clara e previa por parte deste organismo polo que non tiñan prevista
a contía que recibiron das novas cotas da seguridade social.

Un dos incrementos máis importantes nas cotizacións das mariscadoras e outros
colectivos, ten a ver co incremento das bases de cotización das continxencias
profesionais polo feito de ter coeficientes redutores para a xubilación, pero esta
tense feito de forma lineal sen contemplar os diferentes coeficientes de cada
sector, sendo polo tanto unha suba inxusta.

A mellora das prestacións que contempla o decreto, como é o incremento da
prestación por cese de actividade ou a exención de pago de cotas unha vez
superados os 60 días de baixa médica, non compensa o brutal incremento dos
custes para as mariscadores e pescadores artesanais como ben se pode comprobar
na seguinte táboa:

2018

2019

Bases 1335€

Base 1419€

Cota
194,26
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Cota mensual 240,05€

mensual
Conceptos

Tipo

Cota

Tipos

Cota

26,5%

117,93€

Continxencias Comúns

26,74%

126,48

2,60

12,45

I.T Comúns

1,56%

7,38

1,65%

22,03

I.T de A.T

3,45%

48,96

1,70%

22,70

I.M.S de A.T.

3,70%

52,50

0,70

9,35

Formación Profesional

0.1%

1,42

2,2%

9,79

Protección cese actividade

0,7%

3.31%

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

Primeiro.- Demandar do Goberno Central

a negociación

dun acordo cas

confrarías para mellorar as condicións dos traballadores do mar que contemple as
novas cotas de cotización e as melloras nas prestacións.

Segundo.- Deixar sen efecto a parte relativa ao incremento da custes de
cotización para o sector do mar, namentres non se chegue a un acordo co
conxunto do sector.

Terceiro.- Realizar un estudio para saber cal é a situación dos traballadores do
mar en Galicia tendo en conta as diferentes continxencias profesionais e, en base
a este, demandar ao goberno central proteccións para eles.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Flora Miranda Pena
Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira

CSV: MYROweD6l1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputadas e Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 07/03/2019 16:44:16

Flora María Miranda Pena na data 07/03/2019 16:44:33

Carmen Santos Queiruga na data 07/03/2019 16:44:41

CSV: MYROweD6l1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Villares Naveira na data 07/03/2019 16:44:51

