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Este documento titulado  EN DEFENSA DO SECTOR DO MAR 
desenvolve  as  reivindicacións  recollidas  no  texto  unitario  lido  na 
manifestación  realizada  o  pasado  27  de  febreiro  en  Compostela.  Foi 
elaborado consensuadamente entre os diferentes colectivos e ten o apoio 
formal das organizacións abaixo asinantes.

Con este manifesto pretendemos trasladar ao conxunto da sociedade 
a situación actual do sector e os grandes problemas que nos afectan e que 
non podemos deixar apodrecer nun caixón porque precisan dunha urxente 
solución. Non estamos falando só dos 33.000 empregos directos, senón de 
todo o tecido socio-económico intimamente vencellado ao sector do mar, 
que dá vida a todas as vilas do noso litoral costeiro e constitúe un sinal da 
nosa identidade e un referente turístico e gastronómico de primer orde.

Ante a convocatoria de  Eleccións Xerais para o vindeiro 26 de xuño, 
valoramos que é preciso trasladar aos partidos políticos as nosas demandas 
sobre unha nova política pesqueira para este país. É vital conseguirmos o 
seu compromiso real e efectivo e que asuman as reivindicacións do sector 
nos programas electorais e nas vindeiras decisións do Goberno Central.
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En ningún país como en Galicia as actividades relacionadas coa pesca, o marisqueo e 
a acuicultura teñen tanta significación socio-económica. Estas actividades ademais 
son  a  base  sobre  a  que  se  ergue  un  entramado  de  empresas  transformadoras  e 
fornecedoras de medios produtivos para o sector que teñen un efecto multiplicador na 
economía e no emprego. Todo isto fai de Galicia unha rexión altamente dependente 
do mar.
 

 

ALGUNHAS CIFRAS

En 2015 o 48,49% da flota española é galega. Na pesca extractiva temos 12.500 empregos  e unhas 4.500 
embarcacións. As descargas en pesca fresca foron de 187 millóns de kgs que xeraron uns 450 millóns de 
euros na primeira venta, representando un 40% de España e un 15% de toda a UE.

O “sector  da pesca” galego emprega a  33.000 persoas:  dous terzos  nas  actividades  primarias  –pesca e 
acuicultura- e o terzo restante na industria transformadora.

En 2014 case o 80% das persoas ocupadas en acuicultura en España están en Galicia.

A actividade de produción de mexillón dá traballo a 3 de cada 4 traballadores da acuicultura galega. Se a  
estes traballadores sumamos os empregados en parques de cultivo mariños, a acuicultura de moluscos xera 
case o 90% dos empregos en acuicultura en Galicia. 

Esta realidade débese a que, en Galicia, o factor humano sumouse ao factor 
natural  para acadar unha explotación sostible  e social  do mar.  Así,  contamos cun 
medio  ambiente  privilexiado  que  tradicionalmente  ven  sendo  explotado  por  unha 
ampla base social mediante actividades de captura maioritariamente artesanais (pesca 
de artes  menores e  marisqueo)  e  acuicultura  extensiva  (principalmente  cultivo de 
mexillón en batea).

Con todo, por causas diversas, nos últimos tempos estamos a sufrir un claro 
retroceso  produtivo  das  nosas  actividades  coa  conseguinte  perda  de  empregos  e 
benestar social.
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ALGUNHAS CIFRAS

Nos últimos 11 anos a flota pesqueira galega reduciuse en mais de 1.200 embarcacións (a meirande parte  
flota artesanal).

En 1986 Galicia contaba con 30.641 tripulantes embarcados nos diferentes segmentos da flota. En 2012 
perdéranse o 59% destes empregos.

Nos últimos quince  anos o número de mariscadoras pasou de 6.551 a 3.826 en 2015.

Especies autóctonas de grande importancia para a flota artesanal, o marisqueo e para a acuicultura vense 
claramente mermadas:

-          O berberecho case desapareceu das rías de Arousa, Pontevedra e Vigo

-          As capturas de ameixa fina reducíronse nun 23% en 2015, con relación á produción media do período 
2003-15

-          As capturas de reló supoñían case o 20% da produción de bivalvos mariscados en Galicia a principios  
de século. Hoxe o reló non se pode explotar debido a súa contaminación por chumbo.

-      Segundo datos do IGE, referidos a Galicia, as capturas de crustáceos descenden desde 2007.

 

Para  mudar  esta  situación  e  garantir  un  futuro  para  os  sectores  da  pesca, 
marisqueo e acuicultura galegos requírese:
 

1.- COIDADO E PROTECCIÓN DO MEDIO, O SANEAMENTO INTEGRAL 
DAS RÍAS.

 

Dado que a pesca artesanal o marisqueo e a acuicultura extensiva realízanse en 
augas interiores (principalmente nas rías), a súa viabilidade e sostibilidade dependen 
do bo estado do medio natural, polo que é preciso o seu coidado e protección. A 
calidade e a riqueza dos nosos peixes e mariscos é directamente dependente do bo 
estado das augas.

A Directiva Marco da  Auga obriga ás autoridades  competentes  a  incluír  as 
zonas  de  produción  de  moluscos  no  Rexistro  de  Zonas  Protexidas,  a  definir 
obxectivos medioambientais específicos para estas zonas e a establecer programas de 
medidas que garantan a máxima calidade para estas augas.

Desde  hai  anos  vimos  denunciando  o  deficiente  ou  incluso  inexistente 
saneamento das augas residuais por mor de problemas crónicos non resoltos, tanto 
nos concellos costeiros como nos situados nos ríos. Separación da rede de pluviais da 
de fecais, déficits de mantemento da rede de sumidoiros, das estacións de bombeo e 
das  estacións  depuradoras,  incumprimento  da  obriga  legal  de  depurar  os  vertidos 
industriais,  falta  de  control  e  actuación  eficiente  para  solucionar  os  puntos  de 
vertido... son algúns dos problemas recorrentes que diminúen a calidade das augas de 
Galicia e afectan aos recursos mariños.
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Pese a todo isto, as administracións competentes incumpren a normativa de 
protección  das  augas  e  de  tratamento  correcto  das  augas  residuais  urbanas  e 
industriais, como así o testemuñan as reiteradas sentenzas condenatorias do Tribunal 
de Xustiza da UE. Ademais, no derradeiro Plan Hidrolóxico1 a Xunta incumpre a súa 
obriga de protección específica das augas de cría de moluscos.

Nese Plan, a propia administración galega recoñece que hoxe máis da metade 
das  masas  de  auga costeira  e  un  60% das  augas  de  transición non cumpren cos 
obxectivos  medioambientais  xerais  establecidos  na  normativa  vixente,  debido  a 
problemas  de  contaminación  microbiolóxica,  de  contaminación  química  ou  polo 
enriquecemento de nutrintes.

A isto hai que sumar unha mala xestión dos encoros, que non ten en conta aos 
bancos  marisqueiros  situados  augas  abaixo.  Está  probado  que  se  producen 
mortalidades  por  caídas  de  salinidade  orixinadas  pola  apertura  dos  encoros,  e 
ademais, como recoñece Augas de Galicia, non existe ningún protocolo de actuación 
nin control ambiental das lamas e refugallos que alí se acumulan  e que chegan aos 
bancos marisqueiros.
         Na  mesma  boca  da  ría  de  Arousa,  nas  proximidades  da  Illa  de  Sálvora 
(coordenadas 42º24´30´´N y 09º02´00´´W) se acumulan 5 millóns de metros cúbicos 
de  sedimentos  e  refugallos  produto  do  dragado  das  radas  portuarias  e  canles  de 
acceso. A elección deste punto de vertido, a finais dos anos 90 non foi sometida a 
exposición pública nin foi avalada por informes ambientais coñecidos. Así pois, non 
existen estudos que garantan que, en épocas de afloramento, esta montaña submarina 
de sedimentos e refugallos non está reintroducindo no interior da ría mais produtiva 
do mundo, os contaminantes alí depositados.
         Por  último,  diversas  administracións  teñen  promovido  e  permitido  o 
establecemento e continuidade nas augas galegas de actividades que poñen en risco o 
medio natural e as actividades de pesca artesanal, marisqueo e acuicultura extensiva 
galegas.  O  complexo  ENCE-ELNOSA  da  ría  de  Pontevedra, os  depósitos  de 
almacenamento de hidrocarburos na ría de Arousa e as gaiolas de salmón na ría de 
Muros-Noia son algúns exemplos; tamén o é o intento de promover a piscicultura 
intensiva industrial e o modelo de acuicultura AMTI nas rías.

Para  preservar  o  auténtico  sector  do  mar  galego,  se  debería  establecer  un 
estatus de protección específico para aquelas áreas onde se practican a acuicultura 
extensiva,  o  marisqueo  e  a  pesca  artesanal,  prohibindo  nelas  a  implantación  e 
desenvolvemento de calquera actividade que as poña en risco.

1  Plan Hidrolóxico Galicia-Costa 2016-2021.
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En resumo:
1) Esiximos o saneamento integral das rías e o cumplimento exhaustivo da normativa 
vixente nos vertidos incontrolados, nas emisións das EDAR e nos vertidos industriais.
2) Requerimos  o establecimento dun estatus de protección específico para as áreas 
xeográficas adicadas á pesca artesanal, ao marisqueo e á acuicultura extensiva.
3) Demandamos unha correcta xestión dos encoros que non prexudique aos bancos 
marisqueiros.
4) Reclamamos a eliminación do punto de vertido na boca da ría de Arousa.

 

2.-  O CAMBIO DO OBSOLETO SISTEMA DE TAC´s2  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, flotas que faenan en augas comunitarias e nas artes menores.
         Estamos dacordo en que se estableza o Rendemento Máximo Sostible (RMS) 
para cada especie porque evitamos o esgotamento do recurso e promovemos unha 
pesca sostible.  Pero os problemas xorden cando se aplican criterios políticos para 
repartir esa cota entre os estados membros da UE ou cando o goberno español reparte 
a cota entre as comunidades autónomas discriminando a Galicia.
         Galicia é unha comunidade altamente dependente da pesca aínda que a UE non 
lle recoñeza ese status que foi definido antes da entrada de España na Comunidade 
(1986).
         É necesario e  urxente que o Estado español e a Xunta de Galicia actúen para 
mudar o criterio de reparto das cotas pesqueiras na UE, que se realiza en base ao mal 
chamado  “principio”  de  Estabilidade  Relativa  (PER)  e  que  discrimina  ao  Estado 
Español -e sinaladamente a Galicia- porque entrou na CE con posterioridade ao seu 
establecemento.
         O sistema  de  cotas  transferibles  individuais  (ITQ)  son  outra  ameaza  para  a 
sostibilidade da nosa flota  porque significa  a  transferencia  da cota  a  un mercado 
especulativo  de  compra/venda  que  favorece  ao  capital  multinacional.  Con  este 
sistema acádase a privatización do mar, eliminando o principio básico de que o peixe 
é un recurso público.
         O inxusto reparto de cotas na UE vese agravado polos criterios de distribución 
do Goberno de España,  que premia de xeito discriminatorio aos buques que máis 
pescaron nos últimos anos nas augas do caladoiro nacional Cantábrico-Noroeste. É 

2  Totais Admisibles de Capturas.
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necesario  que  se  faga  un  reparto  xusto  da  cota  que  lle  toca  ao  estado  español, 
atendendo ao tamaño da flota de cada comunidade autónoma e  maioritariamente a 
criterios socio-económicos e non  a  históricos.  É necesaria a xestión conxunta da 
cota galega, mediante un reparto equitativo que garantice a súa viabilidade, que é 
como sempre se xestionou en Galicia ata a chegada deste actual reparto individual 
por históricos.

3.- UNHA MAIOR DEFENSA DO SECTOR PESQUEIRO ARTESANAL.
 

A pesca artesanal estase vendo especialmente prexudicada pola aplicación do 
sistema de TAC´s e cotas, que se agrava coas capturas accidentais, que deben quedar 
excluídas do sistema.
         Esta pesca é a que máis se reduce tanto en empregos como en buques. E isto 
resulta especialmente preocupante porque se está desmantelando xustamente a pesca 
que  se  recoñece  como  máis  sostible,  tanto  para  o  medio  natural  como  para  a 
sociedade.  Esta  pesca é  a que asenta  poboación no litoral  e produce alimento de 
calidade para consumo humano e non peixe para pensos. Trátase da pesca de menor 
impacto  e  mellor  adaptada  ás  condicións  do  medio,  que  precisa  ser  recoñecida 
oficialmente como actividade de interese público. Ademáis, fai unha función cultural 
e de asentamento de poboación en lugares alonxados respecto dos centros industriais, 
que  no  caso  da  súa  perda  o  efecto  demográfico  e  de  riqueza  nesas  zonas  sería 
terrible.  

Paradoxicamente esta actividade é a que recibe menos axudas e atención por 
parte das administracións.

Para  a PPC o criterio para determinar si un barco é de baixura ou industrial é a 
eslora:  as  embarcacións  menores  de  12  metros  considéranse  pertencentes  á  flota 
costeira artesanal. Sen embargo ese criterio non é xusto porque hai moitos buques que 
son artesanais e son maiores de 12 m.. Os criterios para calificar un barco como da 
flota  costeira  artesanal  non  deberían  basarse  na  eslora;  nós  defendemos  que  os 
criterios para calificar a pesca como costeira artesanal deben ser: pola proximidade 
dos caladeiros nos que pesca, que fagan mareas de menos de 24 horas, que traballen o 
produto fresco,  que sexan empresas familiares,  que utilicen artes tradicionais,  que 
teñan  arraigo  nos  pobos  costeiros  e  que  fagan  unha  pesca  selectiva  e  sostible 
ambientalmente. 
         A pesca artesanal  debe estar exenta do sistema de TAC´s e cotas por empregar 
artes pasivas e selectivas, porque coas súas artes captúranse especies variadas e teñen 
unha  alta  porcentaxe  de  pesca  accidental.  Esta  última  leva  a  situacións  tan 
esperpénticas como que moitos mariñeiros vense obrigados a tirar o peixe ao mar, de 
especies que agotan a súa cota.
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         Pero, mentres non se consegue esta reivindicación do sector, o goberno español 
debe  explicar  por  que  mantén   criterios  disconformes  e  pouco  transparentes  coa 
maioría do sector. 

O reparto da cota debe facerse co criterio de garantir a actividade, atendendo ao 
tamaño da flota de cada comunidade autónoma e a criterios socio-económicos  e non 
en base aos dereitos históricos; ou sexa, débese perseguir a viabilidade do barco e dos 
tripulantes,  cun reparto máis  xusto  e equitativo. Trátase dun recurso público para 
manter a flota. 

Asemade a pesca artesanal enfróntase á diminución de capturas de recursos tan 
importantes como crustáceos e cefalópodos. Neste contexto de escaseza urxe regular 
e  controlar  a  pesca  recreativa  e  deportiva  para  dimuir  o  seu  impacto  sobre  os 
recursos, fixando topes de captura e reducindo os días de actividade.

  

4.- A NORMATIVA XERALISTA DA UE NON É XUSTA PARA A PESCA 
ARTESANAL.
 

Tendo en conta as grandes diferenzas entre o marisqueo e a pesca artesanal coa 
pesca industrial, está claro que os grandes lobbies en Bruselas son os das grandes 
corporacións industriais e non dos pescadores artesanais. Por outra banda, si ambos 
tipos de pesca son tan distintos, non é posible que unha única PPC sexa axeitada para 
tódalas modalidades de pesca. 

Neste sentido cabe destacar dous exemplos claros que inflúen nas nosas flotas:
 

1-    O proxecto de Regulamento que eliminaba as redes de enmalle á 
deriva non reguladas, e que con él prohibía a pesca co arte do xeito, 
unha arte tradicional galega que está regulada no decreto de artes de 
Galicia  por  levar  usándose  desde  moitos  anos  nas  nosas  rías.  E 
ademáis por non ter en conta o escaso impacto desta pesqueira no 
recurso da sardiña. 

 

2-    A  normativa  de  obligación  de  desembarque  (prohibición  dos 
descartes)  incluída  na  nova  PPC,  que  vai  ter  un  gran  impacto  en 
tódalas  pesqueiras,  especialmente daquelas  zoas  como Galicia  con 
escasas cotas. Xa empezou no 2015 para algunhas flotas pero cando 
no ano 2019 entre en vigor para tódalas pesqueiras, a obrigación de 
desembarcar  tódalas  especies  pero  que  unha  parte  delas  non  se 
destinen  a  consumo  humano  vai  repercutir  nos  ingresos  dos 
pescadores e na dispoñibilidade das cotas, xa bastante escasas. 

         Este exemplo da aprobación de obriga de desembarque é un exemplo claro que a 
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Comisión Europea cedeu ós intereses da industria do norte de Europa que destina 
unha grande parte da súa pesca a fabricación de fariñas e non a consumo humano e 
non ós intereses do sector pesqueiro, que era a quen debería servir. En Galicia nin 
siquiera os portos están preparados para tratar e dar un destino a eses produtos. 

5.- UNHA VERDADEIRA POLÍTICA EN DEFENSA DO MARISQUEO.
 

Unha verdadeira  política  en  defensa  do marisqueo  tería  evitado a  caída  na 
produción marisqueira autóctona que vimos sufrindo, investigando as súas causas e 
procurando solucións.

Algúns  dos  factores  que  afectan  negativamente  a  esta  actividade  son: 
enfermidades posiblemente introducidas como consecuencia da ausencia de controis 
sanitarios  nas  importacións  de  semente  para  repoboación  ou  en  experiencias 
científicas  desenvolvidas  no  medio  aberto  con  especies  foráneas,  peche  da 
explotación  de  reló  por  contaminación  por  chumbo,  perda  de  zonas  produtivas, 
incremento  nos  peches  orixinados  polas  mareas  vermellas,  persistencia  da 
contaminación microbiolóxica (dezaseis zonas de produción clasificadas C de xeito 
continuado ou estacional e unha zona D pechada á actividade marisqueira).
         Ao mesmo tempo que diminúen as capturas, aumenta a presión económica  e 
administrativa sobre as embarcacións da flota marisqueira  e de pesca artesanal, por 
exemplo coas taxas abusivas como a dos faros (que só se aplica á flota pesqueira e 
non á de lecer e recreo), renovación de títulos ou de cursos de formación básica (que 
non fan reciclaxe); tamén obrigas que non están adaptadas á nosa realidade, como 
levar extintor nunha pequena lancha foraborda, ou a obriga de levar botiquín clase C 
(cando debería estar aprobada unha  clase D dacordo ao tamaño das embarcacións)...

En resumo, queremos decisións políticas que fortalezan ao sector marisqueiro 
galego:
1)Esiximos  a  rexeneración  de  zonas  marisqueiras  de  baixo  rendemento  e  a 
recuperación de zonas improdutivas.
2)Demandamos a produción e subministro de semente autóctona.
3)Reclamamos  que  se  evite  a  introdución  e  dispersión  de  patóxenos  e  especies 
foráneas.
4)Esiximos unha boa calidade das augas para os nosos recursos.
5)Requerimos o apoio á identificación diferenciada do produto autóctono.
6)Demandamos  a  revisión  das  taxas  e  obrigas  administrativas  das  embarcacións 
artesanais.
 

EN DEFENSA DO MAR 9



6.- RECURSOS  PARA  AVANZAR  NO  COÑECEMENTO  DAS  MAREAS 
VERMELLAS.
         

         As mareas vermellas teñen cada vez unha maior incidencia nas nosas augas e 
afectan a un maior número de especies de moluscos. As administracións deben pór a 
disposición dos sectores produtivos os recursos necesarios que nos permitan coñecer 
as súas causas e atopar solucións para atallalas.
         Ademais,  as normativas emanadas da Unión Europea permiten certo grao de 
adaptación  segundo  as  particulares  circunstancias,  a  cada  zona  xeográfica,  aos 
distintos modelos de produción, etc. En calquera caso, isto non pode ser interpretado 
para provocar desigualdades na súa aplicación da norma, como está a suceder na 
actualidade.
         Igualmente resulta necesario que o sistema de control sobre as importacións de 
moluscos de terceiros países sexa exhaustivo, esixindo o cumprimento dos mesmos 
niveis  sanitarios  (biotoxinas,  microbiolóxicos,  contaminantes)  e  de  calidade 
comercial no produto e nos procesos que os que se aplican na UE.

 

7.- MEDIDAS DE APOIO E RECOÑECEMENTO PARA A MITILICULTURA.
 

A acuicultura  galega,  líder  en  España  e  na  UE,  é  sinónimo  de  cultivo  de 
mexillón. As 250.000 tn de mexillón que se colleitan anualmente nas nosas bateas 
supoñen o 95% de toda a acuicultura de Galicia e case o 80% da produción española.

A mitilicultura galega está baseada nun modelo propio de produción extensiva, 
amigable co medio ambiente e con marcada significación socio-económica. Unhas 
2.400 familias están directamente implicadas nesta actividade, que ten un importante 
efecto  multiplicador  na  economía  e  no  emprego  local  (13.000 postos  de  traballo 
directos e indirectos).

A súa sostibilidade ambiental débese a que se cultiva un organismo autóctono  
situado  no  primeiro  elo  da  cadea  alimentaria,  o  que  permite  un  aproveitamento 
óptimo dos recursos naturais  renovables.  Ademais é unha forma de produción de 
alimentos con baixa pegada de carbono.

A calidade e singularidade da nosa produción, resultado da suma dos factores 
ambientais  e  humanos,  foi  recoñecida  polas  institucións  europeas  coa  primeira 
Denominación de Orixe Protexida outorgada a un produto do mar.

Como  consecuencia  dos  acordos  comerciais  desenvolvidos  pola  UE  con 
terceiros países propiciouse o aumento das importacións de produtos do mar foráneos 
no mercado común, e o mexillón non é unha excepción. Isto provocou unha caída da 
demanda  de  mexillón  galego  por  unha  parte  da  industria  elaboradora  e 
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transformadora, que agora se abastece de molusco foráneo (máis barato e de peor 
calidade) ao mesmo tempo que deslocaliza a súa actividade a terceiros países.

Asemade, constátase no mercado a existencia dunha cantidade significativa de 
produtos  de  mexillón,  principalmente  procesados  e  conservas,  incorrectamente 
etiquetados, que ocultan a súa orixe ou incluso que conteñen produtos foráneos que 
se presentan ao consumidor con información falsa sobre a orixe e a especie.  Isto 
menoscaba  os  dereitos  e  intereses  dos  consumidores  e  supón  unha  situación  de 
competencia desleal para os produtores de mexillón orixinalmente galego e para as 
empresas que elaboran e transforman a súa produción.
Unha verdadeira política de defensa da acuicultura galega:
1)    Debe  protexer  e  fomentar  a  auténtica  acuicultura  galega  (a  mitilicultura), 

garantindo un medio ambiente de calidade e non promovendo actividades que a 
poñan en risco.

2)    Debe garantir e fomentar o correcto etiquetado de todos os produtos de mexillón, 
debe perseguir e castigar con contundencia o fraude e debe obrigar a indicar a 
orixe e a especie nas conservas e elaborados.

3)    Debe promover e apoiar á DOP Mexillón de Galicia, xa que defende tanto ao 
mexillón cultivado en Galicia como a quen o produce, elabora e transforma neste 
territorio, sendo garantía de progreso, benestar e arraigo territorial.

4)    Debe dar  apoios para propiciar  a  investigación e  innovación desde  o propio 
sector para avanzar en procesos, produtos e modelos de xestión sostibles.

8.-  A  DEFENSA  E  FOMENTO  DOS  PRODUTOS  GALEGOS,  DA  SÚA 
IDENTIFICACIÓN E ETIQUETAXE.

 

A situación global  descrita,  de abandono da calidade das nosas augas e  de 
deterioro  progresivo  dos  ecosistemas  litorais,  vai  da  man  dun  devalo  produtivo, 
dunha desvalorización dos nosos produtos e dunha perda constante de empregos nos 
sectores do mar locais (principalmente nas actividades artesanais). Ao mesmo tempo 
que os produtos e sectores galegos do mar merman, facilítase unha entrada constante 
de importacións de peixe e marisco de terceiros países non sempre ben identificados 
ou  incluso  etiquetados  de  xeito  fraudulento  para  aproveitarense  da  reputación de 
calidade  dos  produtos  do  mar  galego.  Tamén  se  promove  a  deslocalización  das 
empresas  e  actividades  locais  que  pasan  a  ser  meras  distribuidoras  de  produtos 
foráneos, coa conseguinte perda de empregos e riqueza no noso territorio.
         As administracións deben defender e fomentar os produtos do mar galegos, os 
seus produtores e as empresas que os elaboran e transforman.
         Débese obrigar á indicación da orixe en todos os produtos do mar, incluídos os 
transformados e elaborados e débese perseguir o fraude.
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         Débese esixir o etiquetado que identifique a calidade e orixe dos produtos locais, 
xa que así se reforza os sectores locais (produtores, elaboradores e transformadores) 
que manteñen emprego e xeran riqueza no noso territorio.
         Débese fomentar o consumo de produtos do mar galegos, frescos, elaborados e 
transformados que teñan vinculación coa orixe, en detrimento dunha imaxe xenérica 
dos produtos do mar, que non protexe a actividade específica do noso país.
         Débese garantir que o nivel de control sanitario sobre os produtos do mar de 
importación sexa igual ao que son sometidos os produtos galegos.
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