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A recolección da cría de mexillón é un dos pro-
cesos máis descoñecidos do cultivo do Mexillón 
de Galicia, por iso quixemos dedicarlle a portada 
deste número. Os bateeiros comparten cos per-
cebeiros o risco no seu traballo, xa que, coma 
os percebes, a cría de mexillón medra salvaxe en 
zonas de mar batente e para apañala utilízanse 
técnicas que enfrontan o home cara a cara co 
mar. 
A orixe da mexilla responde a ciclos totalmente 
naturais, fronte a métodos de cría e de selección 
intervidos, que a longo prazo poderían dar lugar 
a problemas de adaptación. 
Grazas ás boas prácticas dos mitilicultores  e ás 
excelentes condicións ambientais das rías, na 
costa galega prodúcense millóns de quilos de 
mexillón cada ano. 
Na primavera, xorde no mar unha explosión 
de vida. O mexillón lanza ao mar os seus ga-
metos,  células reprodutoras que navegan ao 
pairo, seguindo a dirección das correntes. Estas 
células forman larvas, que irán tomando forma 
de mexillón e buscarán superficies adecuadas 
para a súa fixación,  convertendo ás rías no máis 
potente criadeiro  —hatchery— de produción 
natural de mexilla.
O desove da gran poboación de mexillón das 
bateas garante o mantemento da súa propia  
biodiversidade  xenética, e o medio selecciona 
de forma natural aqueles exemplares que mellor 
se adaptan.
A dinámica das correntes conduce a mexilla 
a fixarse nos colectores das bateas, pero en 
moita máis cantidade nas rochas do litoral, que 
acumulan cada ano multitude de exemplares. 
Pasado o tempo, entre decembro e abril, cando 
o mar está máis bravío, os bateeiros acudirán  a 
estes lugares a recolectar a mexilla, aproveitando 
as grandes secas.
Na recolección da cría, por terra ou por mar, 
entra en xogo a experiencia e o esforzo dos 
bateeiros, especialistas no cultivo e coñecedores 
como ninguén do mar. Certo é que a mellora das 
condicións materiais —embarcacións, motores, 
neoprenos— supuxo avances na seguridade. 
Pero a recolección continúa sendo unha activi-
dade que entraña riscos e na que se extrema a 
cautela.
A recompensa é a obtención da mellor cría de 
mexillón do mundo, a semente dun produto na-
tural do mar, que diferencia o Mexillón de Galicia 
dos moluscos doutras latitudes.

As rías, unha 
‘hatchery’ de cría

2   Mexillón de Galicia  nº 9, febreiro 2015

Edita: Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida 
Mexillón de Galicia, con enderezo en Avda. da Mariña, 25 - 1º - 
36600, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e teléfono 986 507 416.

www.mexillondegalicia.org

Depósito legal: PO 23-2013 

Coa axuda dunha ‘raspa’, os bateeiros extraen a mexilla, que 
logo encordarán para que medre nas bateas

Editorial

A mexilla medra salvaxe en zonas de mar batente. Os lugares 
de extracción están regulados pola administración

Recolectando

O período de extracción de cría de mexillón esténdese dende 
o 1 de decembro ata o 30 de abril

LABELLING

www.facebook.com/mejillondegalicia

 http://youtu.be/98S1qvmzb_Y



 nº 9, febreiro 2015 Mexillón de Galicia   3

Fíxaste na orixe das conservas? 
Ás veces, a información pode 
resultar confusa. Dámosche as 
claves para acertar na compra.

CONSERVAS
LABELLING

A presenza do selo da De-
nominación de Orixe garante 
que o mexillón enlatado foi 
cultivado, transformado e ela-
borado en Galicia. 

A DOP é a única mención 
legal á orixe galega do mexi-
llón. A rotulación desta conser-
va cumpre a normativa.

Molusco mal etiquetado

Mexillón de Galicia

A expresión ‘Fabricado 
en Galicia’ infrinxe a nor-
mativa de protección da 
DOP, xa que non conta 
coa certificación (infrac-
ción normativa     ).

Ademais,  pretende 
confundir o consumidor, 
porque a denominación 
comercial debería ser 
‘chorito’, xa que o seu 
contido, tal e como se 
indica nos ingredientes, é 
Mytilus chilensis (infrac-
ción normativa    ).

•

•

O nome que debe utilizarse para comercializar os 
produtos do mar está regulado pola normativa de 
etiquetaxe. A denominación ‘mejillón’ só pode ser 
usada por aquelas conservas que conteñen Mytilus 
galloprovincialis, o mexillón cultivado en Galicia, ou 
Mytilus edulis, do Norte de Europa. 

Cada especie polo seu nome

Mytilus galloprovincialis........ Mejillón

Denominación 
comercial

Especie de 
molusco

Mytilus edulis........................ Mejillón

Mejillón canarioPerna perna..........................

Chorito ou Mejillón 
de ChileMytilus chilensis....................

Mejillón verdePerna canaliculus..................

Mejillones del 
Pacífi co, ou verdes 
ou de Nueva Zelanda

Perna spp..............................

Mytilus galloprovincialis........
(con certifi cación DOP)

Mejillón de Galicia ou
Mexillón de Galicia

Por outra parte, a DOP Mexillón de Galicia está 
amparada pola normativa europea das Denomina-
cións de Orixe Protexidas, que reserva o uso exclu-
sivo das mencións que fagan referencia a ‘Galicia’ a 
aqueles produtos certificados pola DOP. Así, unha 
conserva, aínda que estea indicando a orixe verdadei-
ra do marisco, non pode rotular o envase con referen-
cias galegas se non conta coa certificación da DOP.

Esta conserva utiliza 
a expresión de las “rías 
gallegas” pero non conta 
coa certificación da DOP. 
A orixe non está garanti-
da así que está facendo 
uso da mención a Galicia 
de forma ilegal (infracción 
normativa     ).

Ademais, se fose 
mexillón foráneo, esta-
ríamos ante unha fraude 
(infracción normativa     ).

•

•
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A  análise do mexillón cocido e en 
conserva seguirá procedemen-

tos diferentes aos do mexillón fres-
co, para evitar os problemas que se 
estaban dando dende a aplicación 
do método químico. 
Dado que o mexillón sufre unha des-
hidratación durante o seu procesa-
do, o mesmo produto que en fres-
co resultaba apto para o consumo, 
unha vez transformado podía au-
mentar os valores de biotoxina por 
riba dos niveis permitido. Esta dife-
rencia estaba ocasionando proble-
mas ao sector, que reclamaba unha 
solución técnica que mellorara a 
seguridade xurídica das operacións 
comerciais.
En resposta, o LCR de Vigo propuxo 

unha solución técnica, que foi acep-
tada por consenso polo grupo de 
traballo de moluscos bivalvos dos 
Estados da UE. A solución proposta 
consiste en rehidratar a mostra an-
tes de analizala, engadindo líquido 
en cantidade distinta dependendo 
do proceso de transformación:
-mexillón cocido: un 30% da mostra 
será auga engadida
-mexillón en conserva: un 50% da 
mostra será líquido (salsa ou auga 
engadida)
-mexillón embolsado ao baleiro: re-
hidrátase a mostra co líquido que 
conteñen as bolsas
Este protocolo será de aplicación 
aos transformados comercializados 
na UE, incluídas as importacións. 

A Unión Europea, a través do Laboratorio Comunitario de Referencia 
(LCR) de Vigo, modificou o protocolo de detección de biotoxinas li-
pofílicas nos produtos transformados.

• Novo protocolo de análise química 
para os transformados

• Mexillón Mobile
O  Consello Regulador puxo en 

marcha unha novidosa campaña 
de comunicación para dar a coñecer as 
condicións de cultivo do Mexillón de Ga-
licia a través de microvídeos gravados 
cos teléfonos móbiles. Son os propios 
bateeiros os encargados de rexistrar 
momentos cotiáns do seu traballo coas 
cámaras dos seus teléfonos. E logo, 
dende o Consello, edítanse os vídeos 
e cólganse nunha canle de Youtube 
para que poidan ser visualizados (para 
acceder á canle, só teñen que buscar 
“mexillón de galicia” no youtube). Con 
esta iniciativa, que se prolongará varios 
meses, o Consello quere poñer en 
valor un dos atributos que diferencian o 
Mexillón de Galicia, as súas condicións 
de produción, totalmente naturais, en 
harmonía co medio e baseadas en em-
presas familiares cuxo saber se transmi-
te de xeración en xeración. A campaña 
está aberta á colaboración, poden envíar 
os seus vídeos a: 
comunicacion@mexillondegalicia.org

Nesta imaxe cedida pola familia aparecen os tres bateeiros que 
naufragaron: o patrón, de camisa branca á esquerda, e os dous 
mariñeiros, encordando cría á dereita

O     pleno do Consello Regulador do 
Mexillón de Galicia, na reunión cele-

brada o 16 de febreiro, elixiu como vice-
presidente a  Manuel Dieste Mos, direc-
tor comercial da depuradora grovense 
Remagro S.A.

• O Consello elixe vicepresidente

O Paquito nº 2  fixo a súa última viaxe o 16 de decem-
bro de 2014, levando con el a vida de tres bateei-

ros de Cabo de Cruz. O barco afundiu fronte á costa de 
Corrubedo, cando se dirixía á ría de Muros. A bordo ían o 
patrón, Germán Fernández Triñanes, de 52 anos, Santiago 
Blanco Treus, de 47, e Juan Antonio Hermo Torrado, de 38 
anos. Ata o momento, só se atopou o corpo do patrón e 
permanecen desaparecidos os dous mariñeiros.
O Consello Regulador do Mexillón de Galicia expresa o seu 
sentido pesar ás familias dos tripulantes. Con estas fotos, 
quere renderlle homenaxe á tripulación do Paquito, e a to-
dos os que perderon a vida no mar.
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IN MEMORIAM: Paquito Nº 2



ENTREVISTA

‘O FEMP está orientado á 
piscicultura intensiva industrial’

— En termos xerais, como se presenta o novo 
período de axudas para a acuicultura?

B ruxelas vai destinar á acuicultura un total de 1.161 
millóns de euros a través do Fondo Europeo Marítimo 

e da Pesca (FEMP). Desta cantidade, Galicia recibirá 371 
millóns, ademais  das achegas que poidan facer o Estado 
e a Xunta. En canto á orientación, nunha recente compa-
recencia no Parlamento de Galicia, o secretario xeral do 
Mar expresou que para o período 2014-2020, o FEMP 
estará orientado cara a unha acuicultura sostible, baseada 
no coñecemento, ecolóxica, eficiente no uso dos recursos, 
innovadora e competitiva. En todo caso, cada Estado xunto 
coas Comunidades Autónomas decide as liñas estratéxicas  
que pretende potenciar.

— Cales son logo esas liñas estratéxicas?
Para determinar as liñas estratéxicas, elaborouse un Plan 
Estratéxico Plurianual de Acuicultura Española, que de-
talla as medidas de ordenación dos cultivos e selecciona 
os investimentos, privados ou públicos, destinatarios das 
axudas. Ademais, contempla aspectos como facilitar o 
acceso á lámina de auga ás empresas de acuicultura e a 
proposta de axilizar o outorgamento de novas concesións, 
cunha clara orientación cara ao crecemento da piscicultura 
intensiva a escala industrial. Así por exemplo, contémplanse 
axudas para a implantación de sistemas multitróficos. 

— En que consiste a acuicultura multitrófica?
É un método de cultivo de cría de peixes que utiliza a mes-
ma zona de produción de moluscos ou a mesma batea/
gaiola. Os moluscos, como o mexillón, son usados de 
filtros e tamén poden destinarse á alimentación dos peixes 
ou para consumo humano. Ademais, poden optar a axudas 
por acuicultura ecolóxica, xa que poderán levar este selo. A 
acuicultura ecolóxica tamén está contemplada como desti-
nataria de axudas á transformación, aínda que os produtos 
amparados poderán ser de terceiros países, xa que o selo 
ecolóxico non require vinculación coa orixe xeográfica. Isto 
podería favorecer terceiros países, fortalecendo os compe-
tidores do mexillón producido en Galicia.

— Qué liñas irán destinadas ás empresas mitilícolas?
O mexillón é a principal especie da Unión Europea, e 
Galicia o maior produtor, e por lóxica debería ser un dos 
principais sectores apoiados. Pero non é así. O programa 
do FEMP detense en analizar as debilidades das empresas 
de acuicultura: falta de dimensión das empresas, dificultade 
de acceso ao crédito, pouco poder de negociación fronte 
a grandes clientes e dificultade para acceder á I+D+i. E 

sen embargo, expresa a necesidade de apoiar a creación 
de novas empresas acuícolas. Na miña opinión, a mellor 
solución sería fortalecer as estruturas sectoriais colectivas 
xa existentes, mellorar a cooperación entre empresas, a 
nivel produtivo, comercial e promocional, e a colaboración 
en proxectos de I+D+i. Esta actuación debería complemen-
tarse coa modernización dos elementos produtivos (batea, 
embarcacións, maquinaria), xa que melloran a rendibilidade 
e a seguridade laboral, aforran enerxía e son respectuosos 
co medio ambiente.

— Existe algún apoio á Denomi-
nación de Orixe, contémplase o 
control da etiquetaxe?
O Programa do FEMP considera 
unha ameaza as fortes importa-
cións de produtos foráneos e as 
tensións que provocan nos mer-
cados, e considera necesario mellorar a 
información ao consumidor. Sen embargo non se contem-
plan medidas específicas orientadas a paliar as súas con-
secuencias. Diferentes axentes do sector e expertos teñen 
reiterado que a información sobre a orixe dos produtos é 
un arma estratéxica para o sector do Mexillón de Galicia e 
para a súa cadea de transformación. Por esta razón, bótan-
se de menos medidas que obriguen a informar ao consumi-
dor sobre a orixe e a especie dos produtos transformados 
ou a reforzar os controis oficiais sobre o etiquetado, de 
cara a apuntalar a posición dos produtos autóctonos.

— Considera que as empresas mitilícolas reciben 
apoio dabondo dos fondos europeos?
Cada vez máis estanse a limitar as axudas a este sector, 
que considero sistémico para a costa atlántica galega. En-
tendo que o sector vai encontrar dificultades para acceder 
no futuro ás axudas do FEMP. Por outra banda, a adminis-
tración apunta que o sector bateeiro foi beneficiario do pa-
sado Fondo Europeo da Pesca con 18,7 millóns  de euros 
en catro anos, pero foron concedidos a un sector compos-
to por máis de 3.300 bateas, 1.000 embarcacións e miles 
de postos de traballo directos e indirectos.  Independen-
temente da consideración que poida ter das subvencións, 
son moi crítico cando se estigmatiza o sector mitilícola 
como moi subvencionado e protexido. Cómpre subliñar 
que empresas con menor transcendencia socioeconómica 
dispoñen de axudas anuais por importe moi superior ao de 
todo o sector. Basta consultar as publicacións oficiais para 
decatarse.
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O economista Jorge Busto, director da Asesoría del 
Mar, de Vilagarcía de Arousa, está especializado en 
temas marítimo-pesqueiros e conta cunha longa expe-
riencia no sector do mexillón. Nesta entrevista explíca-
nos cales son as principais liñas de axudas do FEMP e 
que impacto terán no sector do Mexillón de Galicia.
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JORGE BUSTO

“O selo 
ecolóxico 

podería favorecer 
terceiros países 
competidores”



Mytiga, acrónimo de “Riscos 
biolóxicos e ambientais no 

cultivo de Mytilus galloprovincialis 
no marco do cambio climático”, é o 
proxecto de investigación co que o 
CSIC en colaboración co Consello 
Regulador do Mexillón de Galicia e 
o Intecmar, entre outros, quere dar 
resposta a algúns dos problemas 
que sufre o cultivo de mexillón en 
Galicia. 

Mytiga consta de varias accións, 
como a análise dos cambios obser-
vados nas condicións bioxeoquími-
cas e na presenza de fitoplancton 
tóxico nas Rías Baixas, que xa está 
en marcha. Nas vindeiras semanas 
ademais iniciarase un dos aspectos 
máis novidosos deste proxecto, que 
é a monitorización estandarizada 
do desenvolvemento do cultivo do 
mexillón. O CSIC e Consello Regu-
lador realizarán un seguimento da 
produción en 5 bateas da Ría de 
Arousa, nas que se supervisará o 
desenvolvemento do mexillón den-
de semente ata tamaño comercial, 
estudando, analizando as respostas 
do mexillón na propia corda (perda 
de peso, debilidade da fixación...) e 
os cambios observados no medio.

Cada 21 días tomaremos mostras 
para o seguimento do crecemento 
do mexillón, a súa condición, a for-

za do biso así como a fauna e flora 
que comparte espazo co mexillón 
nas cordas de cultivo. Ao mesmo 
tempo, diferentes sensores medirán 
de forma continua a apertura valvar 
do mexillón así como o latexo do co-
razón, que nos darán unha idea da 
súa taxa de filtración e da súa ac-
tividade fisiolóxica, respectivamen-
te. En paralelo a estas medidas de 
alta frecuencia e tamén en continuo, 
mediremos diferentes variables am-
bientais (oleaxe, turbidez, salinida-
de...) no entorno da batea.
Con todo, un aspecto inédito que 
nos permite abordar Mytiga é a 
cuantificación e estudio en detalle 
dos desprendementos que sofren 
as cordas de cultivo, así como a súa 
evolución ao longo do ciclo estacio-
nal. 
A integración da información reco-
llida durante o proxecto serviranos 
para, entre outras cuestións, coñe-
cer a enerxía que os mexillóns de-
dican a crear estruturas de protec-
ción (cuncha, biso) ou para engordar 

en función das súas necesidades e 
das condicións nas Rías, así como 
para determinar cales son os um-
brais fisiolóxicos (dieta, condición...), 
ambientais (correntes, oleaxe...) e 
biolóxicos (competencia con outras 
especies, como anémonas...) que 
poñen en risco a fixación do cultivo 
á corda.
Xunto co traballo de campo, os en-
saios no laboratorio permitiranos 
analizar a importancia específica 
destes factores ambientais así como 
dos propios dos mexillóns, que difi-
cilmente poden ser individualizados 
e illados no medio natural. 
O obxectivo último de todas as 
investigacións que se inician co 
proxecto Mytiga é dispoñer do co-
ñecemento científico estandarizado 
que nos permita determinar e predi-
cir, neste contexto de cambio climá-
tico, os factores que están impac-
tando e poden impactar nun futuro 
sobre o cultivo do mexillón como pri-
meiro paso para buscar estratexias 
de mitigación.
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Mytiga: arranca o monitoring do cultivo de  
mexillón en bateas da Ría de Arousa
Nos últimos anos parece que algo está a cambiar no mar. Os produtores observan 
que o mexillón non crece como sempre ou que o mexillón non se agarra con tanta 
forza ás cordas. Para buscar resposta a estas realidades ponse en marcha o 
proxecto Mytiga.

Por José M. Fernández Babarro, científico titular do CSIC

I+DI+D

José M. Fernández Babarro, investigador principal do proxecto MYTIGA e 

Elsa Mª Silva Caride, axudante de investigación

Disposición radial dos filamentos de biso 
de mexillón secretados en laboratorio



Representantes da cadea do mexillón 
cóntannos as razóns da súa aposta 
pola Denominación de Orixe Protexida.

DOP
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A filosofía  do Grupo Froiz é apostar sempre por produtos cunha alta cali-
dade, para satisfacer as necesidades e expectativas dos nosos clientes. A 
incorporación da DOP Mexillón de Galicia nos nosos supermercados é unha 
mostra máis do noso obxectivo: ofrecer a  mellor calidade ao mellor prezo. O 
Consello Regulador fixo un esforzo importante para ensalzar un produto con 
tan boas propiedades e nós puxémolo a disposición dos nosos clientes.

MANUEL ARÍS, responsable de compras de pesca de FROIZ

Avánzase cara a excelencia en todo tipo de produtos e os comercializado-
res non podemos ser alleos a isto. Un produto con DOP é sinónimo de fres-
cura, polo que garante unha calidade que a ama de casa recoñece e valora. 
No mexillón galego, Remagro seguirá apostando pola DOP, un distintivo 
que, cada un no seu eslabón, temos que afortalar e consolidar no mercado 
nacional e internacional. Estou seguro de que entre todos o conseguiremos.

MANUEL DIESTE, director comercial de REMAGRO

As nosas conservas están fabricadas con exclusivos produtos das Rías Galegas, 
que pasan un estrito control de calidade. Os nosos produtos selecciónanse ma-
nualmente e son empacados peza a peza en cada lata. Baseándonos na filosofía 
de búsqueda da calidade e da seguridade alimentaria, apostamos pola DOP do 
Mexillón de Galicia na fabricación de conservas deste molusco. A DOP permítenos 
manter a diferenciación de calidade fronte á gran maioría de competidores.

LUIS ESCURÍS PÉREZ, director xeral de LUIS ESCURÍS BATALLA

Desde os comezos, Mejillones Nidal apostou pola diferenciación e a expan-
sión a novos mercados, baseándose na orixe e na calidade dos seus mexi-
llóns; unha aposta difícilmente alcanzable sen contar co traballo da DOP 
Mexillón de Galicia, que asegura día a día que cada mexillón que o consu-
midor leva á boca é única e exclusivamente galego. Apoiando o Consello 
Regulador investimos nas nosas rías e, en definitiva, na nosa riqueza.

ROSA SANTÓRUM, xerente de MEJILLONES NIDAL

Eu son da

DOP! 

O Consello Regulador é a mellor arma para defender o noso traballo. 
Temos que apoialo todos. Considero que a DOP é o instrumento idó-
neo para evitar que o mexillón foráneo se venda nos mercados como 
produto das nosas rías. O mexillón debe ter o seu carné de identidade. 
Gustaríame que todo o sector, produtor, depurador e transformador, 
colaborásemos xuntos nesta fin común.

ANTONIO GÓMEZ CAMPAÑA, bateeiro, socio de ASPROMERI

distribucióon

depuracion

transformacioón

producion

transformacioón
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