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O Consello Regulador ten como función 
estratéxica a defensa e a promoción do 

Mexillón de Galicia. Por este motivo, as máis 
das veces, centra a súa acción no canal de 
comercialización, principalmente de cara ao 
consumidor, concentrando os esforzos e os 
recursos na participación en campañas de 
promoción nos puntos de venda e en feiras 
profesionais da distribución alimentaria. 

O Consello tamén está presente en todos 
aqueles organismos e centros de decisión nos 
que a defensa do produto ou do sector se fai 
necesaria para acadar melloras, e naquelas 
reunións ou foros, ás veces lonxe, onde se 
decide o futuro do mexillón, tanto se afectan 
ás actividades de cultivo como á transforma-
ción ou á comercialización. Un exemplo é o 
seguimento que se está a facer actualmente 
da revisión da Política Común de Pesca en 
Bruxelas, unha reforma que deseñará cambios 
transcendentes no futuro do sector. 

Asemade, o fomento da calidade e o seu con-
trol lévanos a centrarnos nos aspectos operati-
vos de control nos peiraos e nas investigacións 
científicas do departamento de I+D+i. 

Todas estas accións non sempre son ben co-
ñecidas polas empresas da comercialización, 
da transformación e do cultivo inscritas no 
Consello Regulador; probablemente, pola falta 
de canles de comunicación directas que nos 
permitan trasladar a información sobre as me-
lloras acadadas a todos os axentes implicados. 

Para cubrir este baleiro, nace este boletín que 
teñen nas súas mans. Trátase dunha aposta 
informativa con vocación de permanencia no 
tempo, que dará conta, cada tres meses, de 
todas as novidades que afectan ás actividades 
do mexillón. O obxectivo é que os membros 
inscritos no Consello Regulador obteñan in-
formación relevante para o seu desempeño, e 
coñezan as condicións de acceso do produto 
ao mercado, a situación comercial e a análise 
do impacto das importacións, entre outros 
aspectos. 

Así pois, desexamos que esta nova publica-
ción favoreza a comunicación de todos os 
participantes no Mexillón de Galicia. Isto tamén 
beneficiará o consumidor, xa que en conxun-
to, melloraremos o desempeño colectivo do 
produto. A aposta é de todos, e a actitude do 
sector será determinante para o éxito conxunto 
do proxecto. 

Unha nova canle
de comunicación

comunicacion@mexillondegalicia.org
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Mexillón de Galicia xera riqueza nas empresas auxiliares. 

Construción dun barco bateeiro nun estaleiro de Boiro

Editorial
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ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, presidente da Xunta de Galicia 

A        mitilicultura foi definida pola Xunta como un sector  
económico básico. Que medidas aplicará o gober-

no galego para apuntalar o cultivo do mexillón?
Dentro do complexo mar-industria galego, o cultivo de 
mexillón é un dos sectores estratéxicos, non só pola 
súa potencialidade económica, senón polo seu carác-
ter social, posto que a propiedade está moi distribuída 
e supón unha adecuada distribución da riqueza e un 
elevado índice de emprego que posibilita a subsisten-
cia de numerosas familias. Así e todo, o sector vén 
marcado por unha serie de problemáticas que se re-
piten ciclicamente e que afectan á estrutura de produ-
ción, á organización e comercialización, sendo algun-
has delas de orixe natural como as biotoxinas. Para 
abordar estas circunstancias e darlle solución a curto 
e longo prazo, o goberno galego vai desenvolver como 
medida punteira o Plan Estratéxico do Mexillón, unha 
ferramenta recollida na Estratexia Galega de Acuicultu-
ra. Este plan pretende dar cabida, ademais de ao eido 
da produción e da comercialización, a outros sectores 
relacionados coa produción de mexillón como os con-
sumidores, a transformación e a industria auxiliar.

As organizacións fortes e con capacidade de decisión 
dinamizan os sectores produtivos. Cre necesario forta-
lecer o asociacionismo no eido da comercialización? 
O asociacionismo neste sector está firmemente im-
plantado e conta cunha gran tradición, pero está moi 
atomizado e cómpre avanzar para superar a fragmen-
tación. Neste sentido, é prioritario buscar fórmulas que 
eviten esa dispersión e adoptar medidas para desen-
volver unha concentración das distintas asociacións en 
entidades de ámbito maior, de xeito que representen e 
posicionen o sector no lugar que merece como rexión 
punteira. Tamén sería desexable a constitución de en-
tidades de tamaño suficiente que permitan a axeitada 
representación nos ámbitos decisorios nacionais e 
comunitarios.

Actualmente estase reformando a Política Pesqueira 
Común. Como lle vai afectar ao sector do mexillón? 
A proposta da futura Política Pesqueira Común reco-

ñece como un trazo diferencial a acuicultura e dálle un 
papel igualitario ao da pesca extractiva, o que indica 
que vai supor un beneficio para o cultivo de mexillón 
en Galicia. A maiores, o novo Fondo Europeo Marítimo 
destina un volume importante de fondos específicos 
para a acuicultura, advertindo que se destinarán a 
proxectos innovadores e sostibles, e que estamos 
seguros que van redundar no cultivo de mexillón.

Nun mercado global, a diferenciación é un instrumento 
de competitividade e de revalorización dos produtos. 
Cal considera a mellor ferramenta para diferenciar o 
Mexillón de Galicia?
Evidentemente nun mundo globalizado é necesario 
diferenciar aqueles produtos que por factores como a 
súa calidade e características de cultivo con respecto 
á sustentabilidade poidan inducir ao consumidor final 
a realizar unha compra cun valor maior. Para conse-
guir esa diferenciación e competir con vantaxe, tanto 
nos mercados nacionais como internacionais, unha 
ferramenta fundamental é a Denominación de Orixe 
Protexida do Mexillón de Galicia, que dende o pun-
to de vista da Xunta, debe defenderse, protexerse e 
potenciarse para dar prestixio á calidade do mexillón 
procedente da nosa comunidade. Neste sentido, é 
preciso que a DOP aglutine a todo o conxunto do sec-
tor e supere a problemática que no pasado e actual-
mente está condicionando a súa plena implantación. A 
maiores, hai outros instrumentos de diferenciación que 
son de perfecta aplicación ao mexillón galego, como 
a produción ecolóxica, que deben compatibilizarse e 
complementarse coa DOP.

Que perspectivas ten a Xunta para o futuro do sector?
A Xunta ten moi presente a riqueza actual e o potencial 
futuro deste sector. Por iso ten posta a súa mirada no 
impulso a esta área da acuicultura, de xeito que, unha 
vez que finalice o actual contexto de crise económica, 
sexa un  dos sectores punteiros e dos que primeiro 
despegue en Galicia, posto que ten todas as cuali-
dades e posibilidades para competir con forza nos 
mercados.

“É preciso que a DOP aglutine a 
todo o conxunto do sector”

O xefe do Executivo galego amósase optimista con respecto 
ao futuro do sector do mexillón e confía en que sexa unha 

das actividades que primeiro despegue en Galicia, unha vez 
superada a crise. Para competir con vantaxe, recoñece a im-
portancia da Denominación de Orixe Protexida (DOP) e pide 

que o sector se aglutine en torno a esta ferramenta.
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On line

Facebook
Mexillón 
de Galicia 
deu o salto 
ás redes 
sociais co 
lanzamen-
to dunha 

páxina en facebook. O 
obxectivo é dar a coñe-
cer as excelencias do 
molusco galego entre os 
consumidores, dunha 
forma directa. A primeira 
promoción dirixida aos 
fans titúlase ‘I love Meji-
llón de Galicia’ e premia 
cun lote de produtos con 
DOP a mellor frase que 
responda á pregunta 
‘Que é o que máis che 
gusta do Mexillón de 
Galicia?’. Ao peche desta 
edición, o concurso aínda 
non concluíra. facebook.
com/mejillondegalicia

web
A web oficial www.
mexillondegalicia.org 
loce desde outubro novo 
deseño e contidos. No 
sitio atoparán as últimas 
actividades do Conse-
llo, receitas e unha lista 
actualizada dos comer-
cializadores de Mexillón 
de Galicia certificado. Pó-
dese consultar en galego, 
castelán e inglés.

e-mail
Se queren recibir as co-
municacións do Consello 
Regulador por correo 
electrónico, só teñen que 
subscribirse enviando os 
seus datos (nome, direc-
ción, e-mail e teléfono) a:
info@mexillondegalicia.org

MEXILLÓN CERTIFICADO
Nove empresas súmanse á DOP

Durante o ano 2012, 
incorporáronse ao 

sistema de certificación 
da Denominación de 
Orixe Protexida (DOP) 
nove compañías: Luis 
Escurís Batalla, Conser-
vera Gallega, Isidro de 
la Cal, Remagro, Con-
servas de Cambados, 
Jelopa-Los Peperetes, 
Conservas Daporta, o 
cocedeiro Serafín San-
tórum e Delicias Bomar. 
Con estas novas adhe-

sións, a DOP Mexillón 
de Galicia rexistrou o 
ano pasado o maior 
crecemento dende que 
foi creada, a mediados 
do 2008. As empresas 
mencionadas súmanse 
ás outras 9 compañías 
que xa viñan traballando 
coa DOP: Boiromar, os 
cocedeiros Barrañamar 
e Suárez, Grupo Calvo, 
Conservera de Rianxo-
Cortizo, Mariscos Lina-
mar, Mejillones Ría de 

Arosa, Mejillones Nidal e 
Pescadona. No exer-
cicio 2011, o Consello 
Regulador incrementou 
a cantidade de molusco 
certificado nun 61%, de 
xeito que certificou 22 
millóns de quilos, fronte 
aos 8,6 millóns do 2010. 
A falta de pechar os da-
tos do 2012, o Consello 
confirmou que a curva 
da demanda segue en 
ascenso.

Opleno do Consello 
Regulador, o máxi-

mo órgano de dirección 
da entidade, acordou 
iniciar os trámites para 
reforzar a representación 
das empresas conservei-
ras e de produtos trans-
formados. Ata o momen-
to, estas empresas tiñan 
asignada unha función 
de asesoramento, pero 
unha vez que se mo-
difique o regulamento, 
pasarán a ser membros 
do pleno con voz e voto. 
Esta modificación res-
ponde á necesidade de 

adaptarse á dinámica do 
mercado, xa que actual-
mente son as empre-
sas transformadoras e 
conserveiras as que máis 
demandan a certificación 
da DOP, e consecuen-
temente, as que máis 
volume de produto certi-
ficado están poñendo no 
mercado. 

A modificación do regu-
lamento servirá tamén 
para revisar o seu conti-
do ao completo e adap-
talo ás novas circunstan-
cias, para o que queda 
aberto ás achegas que 
poidan facer todos os 
membros inscritos no 
Consello Regulador.

O Consello reforza 
os transformadores

O consumidor ten á súa disposición unha gama cada vez máis ampla de produtos certificados

NOTICIAS



FRANCISCO ALCALDE, presidente do Consello Regulador 
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De que maneira lle afecta a normativa de etiquetaxe 
europea ao Mexillón de Galicia?

O artigo 42.2 da Organización Común de Mercados 
(OCM) establece a obriga de indicar a orixe e a espe-
cie que contén a conserva. A supresión deste artigo 
vai permitir que conservas anónimas procedentes de 
terceiros países se aproveiten do prestixio dos produ-
tos galegos da pesca, do marisqueo e da acuicultura. 
Se non o evitamos, teremos o mercado inundado de 
conservas foráneas, produtos locais de calidade des-
protexidos e un consumidor privado de información. 
Na práctica, a falta de información levará ao engano 
do consumidor, que comprará algo que non é o que 
quería, tal como recoñecen organizacións como a 
Unión de Consumidores de Galicia, a OCU, a CECU e 
a Organización Europea de Consumidores. Ademais, a 
medida provocará o deterioro da industria conserveira 
e transformadora local, con repercusión no emprego, 
con deslocalización ou peche de empresas, e á súa 
vez, repercutirá negativamente no sector primario 
produtor e extractivo. Tamén o ven así os sindicatos, 
que expresaron a súa opinión ao respecto. E todo isto 
levará a un empobrecemento de amplas zonas litorais.
 
A quen beneficia entón a supresión da información de 
orixe? 
Aos grandes lobbies que defenden a unha minoría moi 
poderosa, con intereses deslocalizados en terceiros 
países e que subministran principalmente a marcas 
brancas, que son as que en última instancia van 
obter un maior beneficio, polo seu poder de negocia-
ción. 

Que está  a facer o Consello para defender a súa 
posición?
Trasladámoslles as nosas propostas en defensa do 
Mexillón de Galicia e do consumidor á Consellería, ao 
Ministerio e á Comisión Europea e estamos asistindo a 
todas as reunións -sexan do grupo político que sexan- 
ás que somos invitados. Mantivemos unha xuntanza 
en Bruxelas co presidente da Comisión de Pesca 
do Parlamento Europeo, Gabriel Mato, e tamén nos 

reunimos coa Comisaria de Pesca, María Damanaki, 
quen nos comunicou o apoio ás nosas pretensións, 
pero tamén nos deixou claro que a decisión sobre a 
etiquetaxe está nas mans dos gobernos dos Estados 
membros, a través do Consello de Ministros da UE, 
e dos políticos do Parlamento Europeo, que serán 
os que negocien a normativa final. Este foi o motivo 
polo que xunto cos representantes das confrarías de 
Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, mantivemos 
unha xuntanza co Director General de Ordenación 
Pesquera, Andrés Hermida Trastoy, na que se acadou 
o compromiso de que, unha vez avalíen a información 
sobre etiquetaxe que lles entregamos, nos comunica-
rán a súa resolución, e se fose o caso, elevarán unha 
nova posición ao Consello de Ministros da UE.

A etiquetaxe é unha vella batalla do Consello...
Sufrimos unha competencia desleal de produtos mal 
etiquetados, que intentan beneficiarse do prestixio 
adquirido polo Mexillón de Galicia. Nalgúns casos, 
incluso se chega a cometer delito, fraude ao consu-
midor, comercializando produto foráneo como se fose 
galego. E coa supresión do artigo 42.2 da OCM, o 
engano vaise legalizar.
A mal etiquetaxe explica a penetración no mercado 
de conserva e de transformados de mexillón foráneo, 
aproveitando a notoriedade do Mexillón de Galicia. 
Isto orixinou unha forte caída da demanda de mexi-
llón galego na industria transformadora (entre 80 e 
100 millóns de quilos ao ano), o que provocou unha 
sobreoferta de produto no mercado do fresco, que 
levou aparellada un descenso dos prezos. A situación 
vense agudizando dende 2007, cando se eliminaron 
os aranceis das importacións de mexillón de Chile. 
E cada vez hai máis irregularidades sistemáticas na 
etiquetaxe, ante a ausencia de controles das adminis-
tracións.

E logo, con que garantías conta o consumidor?
A única garantía de estar a comprar un produto autén-
tico 100% das rías galegas é a etiqueta da Denomina-
ción de Orixe Protexida.

“Sufrimos a competencia desleal 
de produtos mal etiquetados”

O Consello Regulador está a seguir de preto a revisión 
da Política Común de Pesca (PCP) que se está a  efec-
tuar en Bruxelas. Un dos temas que máis lle afecta ao 

Mexillón de Galicia é a normativa de etiquetaxe das 
conservas, un asunto que aínda non está pechado e do 
que nos informa con detalle o presidente do Consello, 

Francisco Alcalde García.

ENTREVISTA CON



Promocións

O Consello Regulador 
asistiu durante o 2012 a 
seis importantes eventos: 

Fórum
O calendario de feiras 
arrincou co Fórum Gas-
tronómico celebrado en 
febreiro en Santiago de 
Compostela.

Salón Gourmets
Mexillón de Galicia 
promocionouse como 
produto “delicatessen” no 
Salón de Gourmets que 
tivo lugar en marzo en 
Madrid.

Alimentaria
En marzo, o Consello ta-
mén viaxou a Barcelona, 
onde convidou  a unha 
degustación aos respon-
sables de compras de 
alimentación das cadeas 
de distribución.

SeaFood
Mexillón de Galicia estivo 
presente en abril na feira 
internacional de produ-
tos do mar SeaFood, 
en Bruxelas. Máis de 
150.000 compradores 
asistiron a este evento.

Salimat
O Consello tivo unha 
participación activa no 
Salón da Alimentación do 
Atlántico, celebrado en 
Silleda en xuño.

Conxemar
O plan de promoción 
anual concluíu en Vigo 
con Conxemar, onde o 
Consello presentou a súa 
nova imaxe de marca.

O Consello Regulador 
renovou o distintivo 

da Denominación de 
Orixe Protexida Mexillón 
de Galicia, na procura 
dunha maior diferencia-
ción e claridade á hora 
de identificar no mercado 
os produtos que proce-
den realmente de Galicia.
A maior oferta de 
envasados con DOP 
Mexillón de Galicia levou 
ao Consello a redeseñar 
a identidade da marca, 
para facela máis versátil 
e adaptala ás actuais 
tendencias de packa-

ging. Así, o novo deseño 
responde ás necesida-
des das novas empresas 
comercializadoras, ao 
tempo que dá cumpri-
mento aos requisitos 
gráficos plantexados 
polas compañías que xa 
estaban traballando co 
logotipo nos seus enva-
ses de mexillón.
A nova marca mantén 
con respecto ao deseño 
anterior as estrías da
cuncha do mexillón, e 
como novidade, presén-
tase envolta nun marco 
rectangular. Ademais, 

na inscrición, a palabra 
‘Galicia’ adquire maior 
protagonismo, mediante 
unha tipografía de maior 
tamaño, para resaltar 
o prestixio vinculado á 
zona de procedencia.
O obxectivo do novo 
deseño é que o consu-
midor recoñeza perfec-
tamente a marca como 
distintivo de calidade e 
garantía de orixe e que, 
ao mesmo tempo, sexa 
unha ferramenta que lles 
axude aos comercializa-
dores a vender. 

O  Tribunal de Contas 
arquivou definiti-

vamente a denuncia 
da Consellería do Mar 
contra o Consello Re-
gulador por supostas 
irregularidades no uso 
dos fondos entre os 
anos 2005 e 2009. O 
Tribunal considera que 
non existe nada ilegal 
nas finanzas do Conse-
llo, polo que finaliza así 
un duro proceso que se 
prolongou durante dous 
anos e medio.
Tanto o fiscal como 
o propio Tribunal de 
Contas sinalaron que 
non se apreciaba nada 
ilegal na execución dos 
convenios por prestación 
de servizos á administra-

ción (servizos de traza-
bilidade nos peiraos e 
promoción), acordando 
o arquivo da causa o 
pasado 25 de novem-
bro. Así que o caso foi 
pechado definitivamente 
con todos os pronuncia-
mentos favorábeis a prol 
do Consello Regulador.
O cuestionamento da 
xestión do Consello 
danou a imaxe pública 
de Mexillón de Galicia e 
causou un desequilibrio 
financieiro na entidade.
O Consello Regulador 
expresou reiteradamen-
te o correcto uso dos 
fondos, coa garantía 
das auditorías externas 
e independentes que 
anualmente veñen super-

visando as contas dende 
1996.
Con esta decisión, o 
Tribunal de Contas des-
trúe a opinión dos que 
cuestionaron a xestión e 
as finanzas da entidade, 
poñendo en perigo a 
súa viabilidade, e avala a 
labor do Consello Regu-
lador, que segue a ser o 
único instrumento de di-
ferenciación do Mexillón 
de Galicia e de defensa 
dos seus intereses, 
“unha tarefa na que que-
da moito camiño por fa-
cer”, sinalou o presidente 
da entidade, Francisco 
Alcalde. “Agora é o mo-
mento de aunar esforzos 
para conseguir un futuro 
mellor para todos”.

CORRECTO USO DOS RECURSOS
O Tribunal de Contas avala a xestión do Consello
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NOVO DISTINTIVO GRÁFICO
Mexillón de Galicia redeseña a súa marca

Busca 
os distintivos 

nos envases de
mexillón!

Dobre selo para o produto fresco Selo para os transformados
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O medio ambiente onde se 
cría o mexillón, e en xeral os 
moluscos bivalvos, deter-

mina a salubridade e a calidade da 
produción e inflúe no bo desenvol-
vemento do cultivo. Coñecedoras 
desta realidade, as autoridades eu-
ropeas adoptaron hai máis de trinta 
anos a Directiva 79/923/CEE, que 
establece un réxime específico de 
protección das augas de cría fronte 
á degradación e a contaminación. 

A Directiva do 79 obriga aos Esta-
dos membros a manter un estrito e 
detallado dispositivo de control da 
calidade das augas onde se crían 
moluscos, que no caso galego é 
desenvolvido polo Intecmar. E ta-
mén require que os Estados estable-
zan programas para reducir a conta-
minación e asegurar o cumprimento 
dos parámetros de calidade fixados. 
De feito, o incumprimento deste últi-
mo requisito na ría de Vigo orixinou 
no ano 2005 unha sentencia do Tri-
bunal de Xustiza Europeo que con-
denou ao Estado español.

Esta importante norma derrogarase 
en decembro deste ano, como es-
tablece a Directiva Marco da Auga 
do ano 2000, o que suporá unha 

redución da protección legal das 
nosas augas. Como resposta a esta 
realidade, o Consello Regulador, a 
través da Asociación Europea de 
Produtores de Moluscos (AEPM), da 
cal somos socios fundadores, leva 
desenvolvendo diversas accións na 
procura da continuidade do réxime 
de protección legal das zonas de 
produción de moluscos. Neste sen-
tido, destacan os informes elabo-
rados polo departamento de I+D+i, 
que defenden a aplicación efectiva 
dos principios xerais de prevención 
e de corrección da contaminación 
na súa orixe.

A posición defendida dende o Con-
sello Regulador foi recoñecida pola 
propia Comisión Europea na súa 
comunicación sobre “Construír un 
futuro sostible para a acuicultura”, 

na que se destaca que a produción 
de moluscos require dun medio am-
biente de calidade como garantía 
de sanidade, seguridade e calidade 
dos nosos produtos. Igualmente, as 
nosas teses foron confirmadas pola 
Autoridade Europea de Seguridade 
Alimentaria (EFSA), que recentemen-
te denunciou que a Directiva Marco 
da Auga é pouco probable que pro-
porcione garantías suficientes para 
a prevención da contaminación por 
virus nas zonas de produción de 
moluscos.
Pese a estes pronunciamentos, 
aínda é necesario que a Comisión 
Europea complemente o marco 
xurídico europeo de protección de 
augas cunha norma específica para 
as augas de cría de moluscos que 
garanta, como mínimo, o mesmo ni-
vel de protección que a Directiva do 
ano 1979. Requirimento que recen-
temente temos reiterado mediante a 
entrega dun novo informe aos comi-
sarios europeos de Medio Ambiente 
(Janez Potocnik), de Asuntos Marí-
timos (María Damanaki) e de Saúde 
e Política de Consumidores (Tonio 
Borg), en cumprimento da nosa 
obriga de defensa do Mexillón de 
Galicia.

A protección legal das augas de cría de moluscos 

En decembro supri-
mirase a directiva 
europea que protexe 
especificamente as 
augas onde se crían 
moluscos. A norma 
que a substitúe non 
garante o mesmo nivel 
de protección. Posto 
que é un tema que 
afecta directamente 
ao Mexillón de Galicia, 
o Consello Regulador 
solicitoulle á Comisión 
Europea que manteña 
as garantías de pro-
tección da calidade 
das nosas augas.
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Defendemos os 
principios de

prevención e de
corrección da 

contaminación na 
súa orixe

Por Ángeles Longa, doutora en   
Bioloxía e investigadora do Consello
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