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Varios acontecementos ocorridos 
nas últimas semanas han de servir 
de pedra de toque para quen ten 
a responsabilidade de xestionar os 
intereses do sector do mar. A mani-
festación do pasado 27 de febreiro 
foi a representación do males-
tar dunha industria capital para 
Galicia pola súa relevancia social 
e económica, pero que desde hai 
tempo se sente abandonada e á 
marxe da axenda de prioridades 
das distintas administracións, xa 
sexa a autonómica, a estatal ou a 
europea.

O anteproxecto da Lei de Acui-
cultura foi o elemento aglutina-
dor dese descontento, pero, que 
ninguén se engane, non foi a única 
e principal razón que levou a máis 
de 30.000 persoas a Santiago. 
Ademais dese anteproxecto, que 
pretendía cambiar o modelo pro-
dutivo (a Acuicultura Multitrófica 
Integrada) á medida dos intereses 
das multinacionais, existían unha 
serie de reivindicacións que o 
sector do mar leva reclamando de 
forma infrutuosa desde hai tempo. 
Medios para estudar as mareas 
vermellas, saneamento integral das 
rías, defensa dos produtos galegos e 
concretamente da súa identificación 
e etiquetaxe, defensa dos sectores 
pesqueiro artesanal e marisqueiro, 
cambio no sistema de TACs…

En suma, unha serie de necesida-
des que hai que atender sen tempo 
que perder para garantir o futuro 
do mar e das miles de persoas que 
dependen da actividade que xera. 
Esa idea central entendérona moi 
ben as corporacións municipais das 
localidades nas que o efecto da 
mencionada lei podería ser máis 
nocivo. Todas, á marxe da súa 
ideoloxía, souberon esta vez estar á 

altura das circunstancias e elixir o 
lugar adecuado.
O enorme apoio social conseguido 
reforzou a unión do sector e axu-
dou a lexitimar máis se cabe a pro-
testa, a pesar da manobra de últi-
ma hora da Consellería retirando o 
texto de anteproxecto. Finalmente 
ese intento de desmobilización e de 
deslexitimación fracasou.

SENTENZA
Non será este o único foco de 
atención sobre o que deberá estar 
pendente o departamento do 
Mar. Por iso resulta moi oportuno 
lembrar aquí que no manifesto que 
se leu o 27 de febreiro na praza do 
Obradoiro había un punto no que 
se esixía a defensa dos produtos 
galegos, da súa identificación e 
etiquetaxe. De aí que deba tomar 
boa nota da sentenza da Audiencia 
Provincial de Pontevedra, que rexei-
ta o recurso da conserveira Javimar 
contra o fallo inicial do Xulgado 
do Mercantil que a condenaba por 
competencia desleal.

Por encima doutras consideracións, 
o fallo é un reproche en toda a 
súa dimensión para aqueles que 
miraron cara a outro lado á hora 
de protexer a identidade dos pro-
dutos que deron e seguen dando 
fama e prestixio a Galicia, deixan-
do que determinadas empresas e 
intereses campasen ás súas anchas 
aproveitándose de forma ventaxis-
ta dunha reputación que non é a 
súa, a da Denominación de Orixe 
Protexida Mexillón de Galicia, no 
que constitúe un engano e unha 
fraude ao consumidor. Con esta 
nova sentenza, a Xustiza obriga á 
Administración a facer aquilo ao 
que está obrigada como o resto 
dos cidadáns, algo moi simple: 
cumprir a lei.   
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DATOS DO SECTOR

As cifras de certificación da DOP Mexi-
llón de Galicia seguen o seu camiño as-
cendente. En 2015 a DOP certificou en 
porto 43 millóns de quilos de mexillóns, 
dez millóns máis que no exercicio ante-
rior. Esta cifra representa un incremento 
do 28% respecto de 2014, e referenda 
a mellora progresiva alcanzada durante 
os últimos cinco anos. O maior volume 
das cifras de certificación concentrouse 
no segundo semestre de 2015, sobre 
todo durante os meses de agosto, set-
embro, outubro e novembro.
Respecto ao destino do produto, a 
maioría do mexillón certificado levouno 
a industria transformadora, concreta-
mente o 93%. En canto ao rendemento 
anual, alcanzouse unha media do 19% 
e de 35 pezas por quilo. O 7% restante 
do total certificado acabou no mercado 
de fresco. Foron un total de 3 millóns 
de quilos netos, cunha media anual de 
rendemento do 20% e de 30 pezas por 
quilo.

VALOR ECONÓMICO DE PRIMEIRA 
VENDA
Os 43 millóns de quilos certificados 
representan un valor económico de pri-
meira venda de 20,03 millóns de euros. 
Dese total, 18,08 millóns corresponden 
a mexillón certificado con destino á 
industria, mentres que os 1,95 millóns 
restantes son de mexillón en fresco. 
Estas cifras supoñen un incremento no 
valor económico do 33,81% en relación 
a 2014.

CONTROL DA PRODUCIÓN 
E COMERCIALIZACIÓN
Durante o ano 2015, os técnicos 
da DOP realizaron 11.461 con-
trois de calidade, dos cales 4.418 
optaron á certificación DOP. 
Pola súa banda, Bureau Veritas, 
que colabora co Consello Regula-

dor na certificación e inspección, 
realizou 63 auditorías a empresas 
e 240 a bateas e produtores.
Por último, a 31-12-2015 consta-
ban nos rexistros da DOP 1.150 
bateas certificadas, 35 empresas 
comercializadoras e 7 titulares de 
marca.

AS CIFRAS DE CERTIFICACIÓN DE MEXILLÓN DE 
GALICIA AUMENTARON UN 28% NO 2015
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ETIQUETAXE    Competencia desleal 

O fallo, que é firme e crea xu-
risprudencia, constitúe un sólido 
recoñecemento da posición da nosa 
marca como única garante da orixe 
e a calidade do Mexillón de Gali-
cia. Ademais comporta de forma 
explícita unha maior seguridade 
xurídica para os consumidores, que 
ven reforzados os seus dereitos a 
unha información veraz acerca dos 
produtos que adquiren. 
En outubro de 2014 o Consello 
Regulador presentou unha deman-
da no Xulgado do Mercantil de 
Pontevedra contra Javimar polo uso 
na etiquetaxe de mencións á orixe 
galega como “de las Rías Gallegas”, 

“elaborado en Galicia”ou “envasado 
en Galicia” nos produtosde mexillón.
O 15 de xullo de 2015, o Xulgado 
ditou sentenza na que condenaba 
á conserveira pola utilización na 

etiquetaxe das mencións antes 
sinaladas sen estar amparadas pola 
DOP Mexillón de Galicia, vulneran-
do deste xeito a normativa da DOP, 

e por actos de competencia desleal.
Contra esta sentenza Javimar pre-
sentou Recurso de Apelación ante a 
Audiencia Provincial de Pontevedra.
O pasado día 22 de xaneiro, a Au-
diencia Provincial resolveu o recurso 
dando a razón ao Consello Regu-

lador. A sentenza establece como 
fundamento xurídico o Regulamento 
Europeo 1151/2012 sobre a pro-
tección legal aplicable aos produtos 
con DOP, e ten varios aspectos de 
moi alta relevancia:
1º Ratifica integramente a Sentenza 
do Xulgado do Mercantil e condena 
a Javimar a cesar no uso das men-
cións á orixe, a retirar do mercado 
produtos e material publicitario, a 
indemnizar ao Consello Regulador 
coa cantidade de 15.000 euros e a 
pagar as costas do Xulgado do Mer-
cantil e da Audiencia Provincial.

A DOP é a única que 
garante a orixe e calidade 
do Mexillón de Galicia
ASÍ O REFERENDA A AUDIENCIA DE PONTEVEDRA, 
QUE REXEITA O RECURSO DE JAVIMAR CONTRA A 
CONDENA POR COMPETENCIA DESLEAL

O MEXILLÓN EN CONSERVA 
TAMÉN ESTÁ DENTRO DO 
SISTEMA DA PROTECCIÓN DA DOP

O CONSUMIDOR CRE QUE ESTÁ A 
COMPRAR UN PRODUTO CANDO 
EN REALIDADE COMPRA OUTRO

Miguel López, da UCGAL, e Francisco Alcalde, presidente da DOP, dando conta ante a prensa da sentenza
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O prazo para recorrer 
ante o Tribunal Supremo 
expirou o 3 de marzo 
pasado, sen que Javimar 
presentara Recurso de 
Casación, polo que a 
sentenza é firme e crea 
xurisprudencia.

Unha consecuencia moi 
relevante que leva apa-
rellada a firmeza desta 
sentenza é que obriga á 
Administración a cumprir 
e facer cumprir a Lei coas 
directrices establecidas 
polo Tribunal.

2º Reforza o alcance 
da protección da DOP 
Mexillón de Galicia, ex-
presando que “da simple 
lectura resulta evidente 
que o emprego do mesmo 
produto baixo unha forma 
de comercialización 

diferente – en conserva-, 
resulta incluído no ámbito 
de protección das DOPs”.
O Tribunal establece 
varios conceptos claros: 
que a protección da DOP 
acada ao mexillón en 
conserva, pasteurizado, 
conxelado, etc.; que as 
mencións “elaborado 
en Galicia”, “de las Rías 
Gallegas”, “fabricado en 
Galicia”, etc.  son de uso 
exclusivo dos produtos 
amparados pola DOP; 
que o uso destas men-
cións nos produtos do 
mexillón sen o amparo 
da DOP, aínda que a súa 
orixe real sexa Galicia, 
constitúe unha infracción 
da normativa europea das 
DOPs e, por último, que a 
infracción da protección 
das DOPs causa prexuízos 
indemnizables.
3º Tamén establece que 
as mencións a Galicia 
se non están amparadas 
pola DOP constitúen 
competencia desleal ás 
empresas que utilizan a 
DOP Mexillón de Galicia 
honestamente e contra os 
dereitos das persoas con-
sumidoras por prácticas 
de confusión e engano.

ANTECEDENTES 
       Cando algunhas conserveiras 
galegas empezaron a utilizar nos 
seus produtos molusco importado, o 
resto da industria, consciente de que 
esa práctica constituía unha usurpa-
ción do prestixio do mexillón galego, 
empezou a utilizar a mención “de las 
rías gallegas” buscando identificar e 
diferenciar o seu produto. Pronto as 
conserveiras que procesaban molusco 
foráneo acabaron utilizando tamén a 
mesma mención. Unha ilegalidade que 
ninguén impediu  que se convertese 
nunha fraude ao consumidor e nun-
ha práctica de competencia desleal, 

todo elo coa conivencia de Anfaco e a 
tolerancia da Administración. Actitude 
que seguiron mantendo trala aproba-
ción da DOP Mexillón de Galicia pola 
Comisión Europea no 2007,  trans-
mitindo ás empresas interpretacións 
interesadas como que a protección 
da DOP non acadaba ao mexillón en 
conserva. Interpretacións contrarias ao 
que establece a normativa europea, 
como acaba de deixar definitivamente 
claro esta sentenza. 
E todo para compracer só a unha 
parte da industria conserveira. Agora  
moitas empresas vense agobiadas pola 
situación creada inducida por tales 
interpretacións.

Qué significa que crea xurisprudencia?
Todos os xulgados da provincia de Pontevedra haberán de someterse 
aos criterios establecidos nesta sentenza, e o resto dos xulgados 
deberán ter en consideración esta resolución en futuras sentenzas

ESTAS ACTITUDES 
CAUSAN PREXUIZOS 
INDEMNIZABLES 
ECONÓMICAMENTE

A SENTENZA OBRIGA 
Á ADMINISTRACIÓN 
A CUMPRIR E FACER 
CUMPRIR A LEI

   Competencia desleal    ETIQUETAXE



  Fotos: Studioa4

O 27 de febreiro de 2016 quedará nos 
anais da Historia como a data na que o 
mar chegou a Compostela. Non se tratou 
dun tsunami, senón da expresión de des-
contento dun sector que leva demasiado 
tempo en retroceso, abandonado á súa 
sorte, sen que os responsables desta 
situación se dean por aludidos.

Foi así como unha marea de máis de 
30.000 persoas decidiu tomar a iniciativa. 
Milleiros de persoas de distintas sensi-
bilidades unidas por un sentir común: a 
defensa do mar como medio de vida.

O detonante desta protesta xurdiu cando 
a Consellería do Mar deu a coñecer o 
borrador da Lei de Acuicultura, un texto 
que, de aprobarse, daría o golpe de 
graza aos sectores do mar. A partir de aí 
púxose en marcha unha mobilización sen 
precedentes que se articulou a través 
de reunións e asembleas informativas. 

Pero tamén se buscou o apoio das 
institucións, e máis concretamente dos 
concellos, fundamentalmente daquelas 
localidades onde os efectos da Lei pode-
rían ser máis significativos. Ese respal-
do traduciuse na aprobación unánime 
dunha moción na que se instaba á Xunta 
á retirada do anteproxecto. A moción 
tamén foi apoiada pola Deputación de 
Pontevedra.

DESCONTENTO
O descontento, ao que se uniron outras 
sensibilidades como organizacións de 
consumidores, sindicatos ou ambien-
talistas, plasmouse na convocatoria da 
manifestación, que evidenciou de maneira 
clara a unión das xentes do mar á hora de 
reclamar un cambio de rumbo no actual 
estado das cousas. 
A Consellería do Mar anunciou o día 23 a 
retirada do borrador da Lei de Acuicultura, 

cando días antes afirmara no Parlamento 
que “non había nada que retirar”, porque 
non había nada presentado. A xente 
do mar percibiuno como una manobra 
desesperada e que xerou unha maior 
desconfianza no anteproxecto, polo que a 
mobilización mantívose. 

Pero ademais había outras razóns, e 
tamén moi poderosas, para facerse sentir 
en Santiago. E así se fixo.

Era necesario facer saber que o retroce-
so produtivo e económico que sofren os 
sectores do mar esixe solucións, entre 
elas o saneamento integral das rías, que 
se leva reclamando desde os anos 90 
e que resulta absolutamente necesario 
para garantir a calidade dos mariscos e 
peixes que deu notoriedade a Galicia; 
recursos para avanzar no coñecemento 
das mareas vermellas, que cada vez 
teñen unha maior incidencia e afectan a 
máis especies de moluscos; a defensa 
dos produtos galegos, da súa identifica-
ción e etiquetaxe, para que o patrimonio 
comercial que supoñen os mariscos e 
peixes de Galicia deixe de ser espoliado.

Así mesmo requiriuse á Administración 
medidas para cambiar o sistema de TACs 
e de cotas que só enriquecen a uns pou-
cos; unha verdadeira defensa do sector 
pesqueiro artesanal e do marisqueiro; 
apoio da Consellería do Mar ás propostas 
do sector; así como un cambio de rumbo 
das administracións pesqueiras galega e 
española.

O MAR DEIXOU A SÚA 
PEGADA EN SANTIAGO
A PRESIÓN OBRIGOU Á CONSELLERÍA A RETIRAR NAS 
VÉSPERAS DA PROTESTA O ANTEPROXECTO DA LEI 
DE ACUICULTURA

XUNTOS NA DEFENSA DO MAR

O SECTOR AMOSA A SÚA UNIÓN NUNHA MOBILIZACIÓN HISTÓRICA 
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O latexo do mar 
de Galicia
Alguén dixo algunha vez que Santiago non 
tiña mar. Pois ben, o mar decidiu vir ata 
Santiago. Velaquí estamos. Grazas a todos 
por asistir de forma tan masiva a esta 
chamada a prol da defensa do sector do 
mar e pola retirada do anteproxecto da Lei 
de Acuicultura.

Hoxe é un día histórico, de celebración 
da unidade dos que eliximos o mar como 
a nosa forma de vida. Esa unión tivo 
como primeiro resultado botar abaixo 
un anteproxecto de lei prexudicial para o 
conxunto do sector. Pero tamén estamos 
aquí porque nos sentimos abandonados 
e indignados. Nin a Xunta, nin o Goberno 
Central, nin a Unión Europea nos defen-
den como merecemos. Sentímonos trata-
dos con desigualdade e as súas políticas 
nos levan cara a unha morte segura, algo 
que non estamos dispostos a consentir.

O pasado mes de outubro a Conselleira 
Rosa Quintana pretendeu cambiar o 
rumbo do noso destino co anteproxec-
to de Lei de Acuicultura. Sen embargo 
cometeu un erro: minusvalorarnos, crer 
que nos íamos resignar, pensar que nos 
quedaríamos de brazos cruzados mentres 
oficiaban o noso propio funeral.

Foi ao Parlamento de Galicia a dicir que o 
anteproxecto non se podía retirar porque 
non se iniciara ningún trámite e, ao pouco, 
nos medios de comunicación desmíntese 
a se mesma e afirma que o retira. Engana 
por partida dobre: ao Parlamento de Gali-
cia e aos homes e mulleres do mar. Non 
podemos confiar na súa palabra. Mesmo 
a retirada do anteproxecto no último 
momento foi unha manobra pretendendo 
desconvocar esta manifestación. 

Pero o obxectivo de apoiar a implantación 
da peixecultura intensiva industrial segue 
vixente. Por iso é necesaria esta manifes-
tación. Os sectores do mar están en claro 
retroceso produtivo, a pesar das nosas 
demandas de solución, e isto é responsa-
bilidade da Consellería, que está desacre-
ditada.Por iso é tan necesario que o latexo 

do mar de Galicia sexa ben perceptible 
hoxe nesta praza do Obradoiro. Pero 
tamén por máis motivos. 

Hoxe vimos a esixir!!!!!:  

-Cambio do obsoleto sistema de TAC’s 
e de cotas que só enriquece a unha 
minoría. A escaseza de cotas obriga a 
amarrar barcos, perdendo capacidade de 
xerar riqueza e emprego, especialmente 
no cerco, no arrastre de litoral, na volanta, 
no palangre e nas artes menores.

-Una maior defensa do sector pesquei-
ro artesanal, que se está vendo espe-
cialmente prexudicado pola aplicación do 
sistema de TAC’s e cotas, que se agrava 
coas capturas accidentais, que deben 
quedar excluídas do sistema.

-O saneamento integral das rías. Leva-
mos desde os anos 90 solicitando inver-
sións para preservar a calidade do medio 
mariño. A calidade dos peixes e mariscos 
que teñen dado notoriedade, prestixio e 
riqueza a Galicia o precisan. Requírense 
máis actuacións reais, máis compromiso 
e menos posta en escena. 

-Unha verdadeira política en defensa 
do marisqueo tería evitado a mortanda-
de masiva dos moluscos, investigando 
as súas causas. É necesaria a rexene-
ración de zonas marisqueiras de baixo 
rendemento e garantir o subministro de 
semente autóctona.

-Recursos para avanzar no coñecemen-
to de fenómenos como as mareas ver-
mellas, que teñen cada vez unha maior 
incidencia nas nosas augas e afectan a un 
maior número de especies de moluscos. 
A Xunta debe pór a disposición dos secto-
res produtivos os recursos necesarios que 
nos permitan coñecer as causas destas 
mareas e atopar solucións para atallalas. 
Ademais necesitamos dotar de  segurida-
de xurídica ó protocolo de control destas 
mareas en todas as súas fases, desde 
a toma de mostras ata a súa análise e 
interpretación.

-A defensa dos produtos galegos, da 
súa identificación e etiquetaxe. Esta-
mos fartos de que no mercado abonde 
a información falsa. Todo o patrimonio 
comercial dos peixes e mariscos de Ga-
licia está sendo espoliado sen que, quen 
debería defendernos, mova un dedo. Moi-
tos produtos foráneos chegan ao mercado 
identificados como “das Rías Galegas” o 
que constitúe unha burla e un engano aos 
consumidores.

-Que a Consellería do Mar e a Secre-
taría Xeral de Pesca escoiten e apoien 
as propostas que xurdan do sector e non 
gobernen ás nosas costas. Queremos 
participar na toma das decisións que nos 
afecten.

-Un cambio de rumbo da Adminis-
tración pesqueira galega e española. 
A normativa reguladora é excesiva e 
complexa e a súa capacidade de resolver 
conflitos, escasa. A política de desguaces 
debe ser reorientada a financiar paradas 
biolóxicas para a recuperación das espe-
cies e o mantemento da flota, así como 
para o potenciamento de sectores como 
o da sardiña ou o marisqueo. É preciso 
crear alternativas de futuro que faciliten 
a incorporación de novas xeracións e o 
asentamento de poboación.

Estamos hoxe aquí porque queremos que 
a nosa xente siga a traballar e vivir do mar. 

Queremos barcos con cota!!
Queremos emprego con condicións de 
salario dignas!!!

Galicia é unha comunidade altamente 
dependente da pesca. Nós defendemos 
o sector do mar e a súa xente, loitando en 
Santiago, en Madrid e en Bruxelas, para 
ter máis cotas pesqueiras, e, en definiti-
va, máis emprego e riqueza para Galicia. 
Hoxe estamos aquí porque o mar é o 
noso futuro. Santiago non tiña mar, e o 
mar decidiu vir a Santiago. Aquí estamos 
e aquí seguiremos, vixiantes, porque 
estamos convencidos que nos asiste a 
forza da razón.

A prol do sector do mar!!
O mar é o noso futuro!!

Manifesto consensuado polo sector do mar 

Santiago, 27 de febreiro de 2016

MANIFESTO A PROL DO MAR E POLA RETIRADA DA LEI DE ACUICULTURA

XUNTOS NA DEFENSA DO MAR

www.mexillondegalicia.org
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06 
Outubro

09 
Decembro

11 
Decembro

14 
Xaneiro

22 
Xaneiro

PRESENTACIÓN DO 
ANTEPROXECTO DA 
LEI DE ACUICULTURA

O sector xa manifesta 
o seu rexeitamento á 
norma. O periodo de 
alegacións faise curto 
e o sector consigue 
amplialo.

AS CONFRARÍAS DE 
AROUSA E A PDRA 
ANUNCIAN O INICIO 
DE ACCIÓNS PARA 
FREAR A LEI

ASEMBLEA EN 
VILAGARCÍA: 
REXEITAMENTO 
A TOTALIDADE. O 
DEBATE CHEGA Ó 
PARLAMENTO

O GOBERNO 
DE VILANOVA 
MANIFESTASE 
CONTRA A LEI.
INICIANSE A 
APROBACIÓN DE 
MOCIÓNS NAS 
CORPORACIÓNS 
MUNICIPAIS

Nas semanas 
sucesivas, esta moción 
sería aprobada polos 
plenos dos concellos 
das comarcas 
costeiras.

A ASEMBLEA DE 
BATEEIROS DE 
AROUSA ANUNCIA 
A CONVOCATORIA 
DUNHA 
MANIFESTACIÓN SE 
MAR MANTÉN A LEI

Non foi casual que un grupo de 
nenos encabezasen a masiva mani-
festación celebrada en Santiago o 
27 de febreiro.

A pesar da súa curta idade, 
sentían que o seu deber era estar alí 
ese día. Tiñan un labor da máxima 
importancia que cumprir: reivindi-
car o seu futuro. E para facelo era 
preciso trasladar a quen pretende 
condicionar a actividade da que 
depende o seu modo de vida a súa 
firme determinación para loitar por 
ese porvir.

Esa posición á fronte da mani-
festación adquire ademais un gran 
valor porque son precisamente eses 
nenos os que escenificaban o futuro 

do mar. Se non todos, algúns deles 
tomarán a mesma senda que os 
seus pais ou avós e farán do mar o 
seu medio de vida, o seu signo de 
identidade.

Eles representan a esperanza dun 
sector capaz de proporcionar pros-
peridade pero que sofre dende hai 
tempo un retroceso que é necesario 
afrontar e resolver de forma urxente 
para garantir ese futuro. 
Por iso non lles importou nin o frío 
nin as fortes choivas que acom-
pañaron durante todo o percorrido 
polas rúas de Santiago. Había algo 
poderoso que os fixo estar alí: o seu 
futuro. E así o fixeron saber desde o 
primeiro momento.

REIVINDICAR O SEU FUTURO

XUNTOS NA DEFENSA DO MAR

Fotos: Studioa4
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23 
Xaneiro

27 
Xaneiro

28 
Xaneiro

23 
Febreiro

27 
Febreiro

MULTITUDINARIA 
PROTESTA EN 

SANTIAGO     

24 
Febreiro

PROPONSE O 27 DE 
FEBREIRO PARA A 
MANIFESTACIÓN

FEIJÓO ANUNCIA 
NO PARLAMENTO A 
PARALIZACIÓN DO 
ANTEPROXECTO

O SECTOR DI NON 
Á PARALIZACIÓN. 
MANTÉN A RETIRADA 
DA LEI

MAR ANUNCIA A 
RETIRADA DA LEI

A MANOBRA 
XERA MAIOR 
DESCONFIANZA 
NA ESTRATEXIA 
PARA IMPLANTAR O 
ANTEPROXECTO 

Reitera a necesidade 
da manifestación, 
xa que as súas 
demandas non 
se cinguen 
exclusivamente á 
retirada desta norma.

CRONOLOXÍA DE CATRO 
MESES VERTIXINOSOS

Desde que o 6 de outubro a Consellería do Mar presentaba públi-
camente o anteproxecto da Lei de Acuicultura, ata a multitudina-
ria manifestación do 27 de febreiro hai toda unha cronoloxía de 

acontecementos que ocuparon grandes espazos informativos 
nos principais medios de Galicia.

Ante a imposibilidade de plasmar en toda a súa extensión ese 
relato, condensámolo neste calendario.

Unha parte moi relevante da 
campaña informativa levada a 
cabo para trasladar á poboación 
as consecuencias da Lei de 
Acuicultura sustentouse en 
formatos moi suxerentes e 
novedosos.

O obxectivo era achegar dun 
xeito sinxelo, didáctico e 
accesible para todo o mundo os 
contidos fundamentais desta lei 
e as súas repercusións.

Para conseguilo, elaboráronse 
unha serie de textos claros 
e concisos sobre o que a Lei 
pretendía, por unha banda, e 
as verdadeiras necesidades do 
sector do mar, por outra.
Toda esa información 
complementouse coas 
ilustracións elaboradas por Luis 
Davila, responsable igualmente 
do cartel anunciador da 
manifestación.   

FORMATOS 
NOVEDOSOS E 
SUXERENTES 
PARA INFORMAR

XUNTOS NA DEFENSA DO MAR



As rexións do espazo Atlántico 
como Galicia, caracterízanse por 
unha economía que depende 
significativamente dunha adecuada 
explotación dos seus recursos 
mariños. Na maioría destas rexións 
localízanse diversas actividades 
relacionadas coa produción, 
transformación, elaboración e venda 
de produtos do mar que contribúen ao 
sostemento económico das devanditas 
rexións. A trazabilidade e a etiquetaxe 
son aspectos moi importantes cando 
se busca diferenciar estes produtos 
que se caracterizan pola súa elevada 
calidade e apreciación por parte dos 
consumidores, fronte a outros que 
sendo aceptables non posúen as 
mesmas características.

O proxecto LABELFISH “Rede 
Atlántica sobre o control xenético 
da etiquetaxe e a trazabilidade do 
peixe e os produtos da pesca” naceu 
co obxectivo de contribuír a unha 
mellor implementación de sistemas 
de trazabilidade e etiquetaxe ao longo 
da cadea de valor dos produtos do 
mar. Este proxecto foi coordinado polo 
Instituto de Investigacións Mariñas 
do CSIC e financiado polo Programa 
Europeo de Cooperación Transnacional 
Espazo Atlántico. No proxecto 
participaron seis países: España, 
Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido 
e Alemaña.
Un dos seus obxectivos foi a análise 
da situación actual da etiquetaxe 
e a trazabilidade dos produtos do 
mar desde distintos puntos de vista, 
tales como o normativo, a etiquetaxe 
nos produtos á venda, a percepción 

dos consumidores da importancia 
de ambos aspectos e o papel da 
administración no control das 
deficiencias na etiquetaxe.

Os consumidores enquisados 
manifestaron un descoñecemento 
importante dos beneficios que 
lles poden outorgar as etiquetas e 
os sistemas de trazabilidade nos 
produtos do mar. As nosas entrevistas 
detectaron ademais unha actitude 
favorable por parte dos consumidores 
cara aos selos de calidade, sempre 
que o organismo certificador sexa 
independente e de confianza. Labelfish 
estima necesario un esforzo maior 
para conseguir facer chegar aos 
consumidores os enormes beneficios 
que se derivan dunha correcta 
implementación das normativas de 
trazabilidade e etiquetaxe.
Neste sentido o control da etiquetaxe 
é unha peza clave na redución 
da etiquetaxe errónea e, para iso, 
numerosos proxectos contribuíron 
ao desenvolvemento de diversas 
metodoloxías analíticas. Con todo, 
é necesario un esforzo que conduza 
á harmonización e estandarización 
das metodoloxías de maneira que se 
poidan establecer criterios de análise 

de resultados idénticos entre os países 
da UE. Labelfish contribuíu a esta 
harmonización avaliando e validando 
un método de identificación de 
produtos da pesca baseado na análise 
de secuencias de citocromo oxidasa I.

En canto á avaliación da etiquetaxe dos 
produtos da pesca, grazas a Labelfish 
foi posible realizar o primeiro estudo 
transnacional en Europa dos últimos 
anos acerca da fraude na etiquetaxe 
nos puntos de venda ao consumidor 
(supermercados, mercados tradicionais 
e peixerías). As mostras de produtos 
analizados obtivéronse en 19 cidades 
europeas entre 2013 e 2014. Entre 
os produtos analizados atopábanse 
produtos frescos, conxelados e 
enlatados, e as especies analizadas 
foron bacallau, atún, abadexo, anchoa, 
pescada, rape, linguado, solla e peixe 
espada. A análise de ADN empregouse 
na determinación da especie de peixe 
utilizada en cada un destes produtos, 
verificándose se coincidía con aquela 
indicada na etiqueta.
Das 1.563 mostras analizadas 77 (4,9%) 
resultaron estar mal etiquetadas. As 
porcentaxes de etiquetaxe errónea 
atopadas nas diferentes especies 
resultaron moi variables, mentres 
que nas semiconservas de anchoa e 
na pescada atopáronse porcentaxes 
de etiquetaxe errónea máis altos, 
15,5% e 11,1%, respectivamente, 
o dos produtos que contiñan 
atún foi do 6,8%. Os valores máis 
baixos corresponderon ao bacallau 
e ao abadexo, co 3,5% e o 3% 
respectivamente.

Sen dúbida o futuro das etiquetas dos 
produtos do mar está indisolublemente 
unido a dispoñer de sistemas de 
transferencia de información rápidos, 
fiables e facilmente controlables, 
que permitan aos consumidores 
unha rápida recuperación da historia 
dun produto e decidir que produto 
adquiren. A sustentabilidade e 
proximidade dos recursos pesqueiros 
e de acuicultura é un valor en alza 
desde o punto de vista do consumidor, 
e este só pode ser garantido a través 
dunha correcta etiquetaxe e o seu 
adecuado control.

Carmen González Sotelo.
Investigadora do CSIC e coordinadora 

do proxecto LABELFISH
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I+D    Identificación dos produtos do mar

LABELFISH: ETIQUETAXE E 
TRAZABILIDADE DOS PRODUTOS 
DA PESCA

LABELFISH naceu para 
mellorar a trazabilidade e 
etiquetaxe

  Científicos integrantes do proxecto LABELFISH 
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Como engrandecer as cualidades 
dun produto inigualable como o 
Mexillón de Galicia? 
A esa pregunta deron adecuada res-
posta os alumnos da escola de hos-
talería Carlos Oroza de Pontevedra o 
10 e 11 de decembro. Para conse-
guilo recorreron ao mellor mexillón 
do mundo, ao “Mexillón de Galicia”, 
para elaborar unhas receitas cheas 
de sabor, pero tamén de audacia e 
fantasía. 
A iniciativa “Mexillón de Galicia. A 
etiqueta na túa mesa”, promovida 
polo Consello Regulador da Denomi-
nación de Orixe Protexida “Mexillón 
de Galicia” e o Carlos Oroza co 
obxectivo de incentivar o consumo 
deste bivalvo e facer do “Mexillón de 
Galicia” o produto estrela dos menús 
de nadal, permitiu referendar algo 
xa coñecido: a enorme versatilidade 
deste produto á hora de converterse 
en protagonista gastronómico.
Os alumnos deron unha auténtica 
lección desa versatilidade presen-
tando unhas receitas que alternaron 
tradición e vangarda ao redor dun in-
grediente que comporta sabor único, 
luxo e categoría, o mexillón ampara-
do pola DOP “Mexillón de Galicia”, o 

selo que garante a veracidade da 
orixe e a calidade deste bivalvo.
O primeiro día os futuros cociñeiros 
sorprenderon con Mexillón agrido-
ce con escuma de mar, Tartaleta 
de mexillón e aguacate, Dados de 
mexillón e chourizo ou Cucurucho 
de mexillón con velouté ou cúrcuma, 
entre outras creacións. Na segunda 
xornada referendaron a súa audacia 

para concibir novas receitas e eviden-
ciaron a súa excelente preparación 
técnica para executalas.
O reto non era menor xa que os 
autores presentaron os seus traballos 
nun formato de showcooking ante 
un grupo de invitados entre os que 
se atopaban profesionais da cociña, 
da hostalería, blogueiros gastronó-
micos e representantes de medios de 
comunicación.
Para esta ocasión a proposta estivo 
integrada por catro pratos e ou-
tros tantos cócteles elaborados 
con “Mexillón de Galicia” como 
ingrediente principal. O resultado? 
Mcburger mexillón; Mexillón á gale-
ga con escuma de pataca; Castaña e 
mexillón; e Brotes, algas e falso cevi-
che de mexillón, para comer. E cada 
unha das receitas acompañóuse do 
seu correspondente cóctel: Petrogin; 
Mojito galego; Mar-terra; e Arousa-
blue, respectivamente.
Os futuros cociñeiros debullaron ante 
os concorrentes as razóns que lles 
levaron a realizar as súas receitas e 
os pormenores da súa realización, 
someténdose ademais ás preguntas 
dos invitados.

E á vista dos xuízos emitidos, a sen-
sación é que tanto o produto como 
o seu manexo estiveron á altura do 
esperado.
Gabriela André, responsable de 
Promoción e Márketing da DOP 
“Mexillón de Galicia”, agradeceu 
aos profesores e alumnos do Carlos 
Oroza a colaboración e implicación 
mostrada para que estas xornadas 
se desenvolvesen con éxito, con-
tribuíndo así a reforzar a imaxe de 
excelencia do “Mexillón de Galicia”, 
incentivar o seu consumo en nadal 
e, de paso, contribuír a un maior 
coñecemento do que significa este 
alimento entre aqueles que nun fu-
turo próximo serán os embaixadores 
da cociña galega.

MEXILLÓN DE GALICIA E O 
CARLOS OROZA LEVARON A 
ETIQUETA Á MESA

OS FUTUROS COCIÑEIROS  
DERON UNHA LECCIÓN 
DE BO FACER




