
Exposición de Motivos

Galiza é a primeira potencia europea na produción de mexillón. Esta actividade produtiva ten 
un importante  encaixe noutros segmentos da economía do noso país,  e é quen de xerar  
aproximadamente 20.000 postos de traballo.  Así,  as preto de 3.400 bateas fondeadas nas  
nosa rías, ordenadas en 47 polígonos, provocan, vinculado ao traballo extractivo, a existencia 
de máis de 1.250 embarcacións auxiliares (co impacto positivo que supón na industria de  
construción  naval,  reparacións  e  repostos),  32  empresas  depuradoras,  11  cocedoiros,  29  
empresas conserveiras coa utilización do mexillón como materia prima, así como un número 
indeterminado de empresas de subministración diversa, aseguradoras, cordelarías, industria  
da  madeira,  transporte,  comercialización  e  servizos  en  xeral,  directamente  implicadas  na 
produción do mexillón.

Non obstante, e malia á aparente fortaleza económica xa descrita, o sector mexilloeiro galego 
enfróntase a unhas dificultades que poden ameazar a súa propia viabilidade de futuro.

Aínda que o mexillón producido en Galiza conta cunhas inmellorábeis condicións obxectivas, e  
cun prestixio internacionalmente recoñecido, debido precisamente á súa orixe galega (en si  
mesmo este é un valor recoñecido no mercado interior e foráneo), a cantidade e calidade da 
vianda que incorpora, as garantías sanitarias, o proceso de elaboración, a súa limpeza, o  
volume  de  produción,  etc.,  está  a  padecer  un  grave  problema  vinculado  ao  intento  de 
ocultación desa mesma procedencia.

De feito, hai xa tempo que se está a evidenciar a progresiva (e nos últimos tempos acelerada)  
substitución  de  mexillón  galego  destinado  á  industria  conserveira  por  outro  foráneo,  
fundamentalmente  chileno,  a  través  da  importación.  Trátase  de  prácticas  comercialmente 
fraudulentas, fundamentadas nunha competencia desleal que induce á confusión deliberada  
ás persoas consumidoras a través de etiquetaxes enganosas, co obxecto de se aproveitaren 
do prestixio adquirido polo mexillón galego.

Neste contexto, o Parlamento europeo aprobou o 12 de setembro pasado o documento da 
Organización Común de Mercado (OCM) dos produtos da pesca e da acuicultura , chamado 
Informe Stevenson, a inserir na futura Política Común de Pesca da UE, que estabelecerá as  
regras  para  este  sector  produtivo  no  período  2014-2020.  O  Parlamento  Europeo  –coa 
oposición  do  BNG-  aprobou  unha  emenda  presentada  pola  deputada  Carmen  Fraga,  do  
Partido  Popular,  que  suprimía  a  exixencia  –inicialmente  contemplada  no  documento  da 
Comisión  de  Pesca-  de  incluír  a  orixe  do  produto  e  a  súa  denominación  comercial  na 
etiquetaxe das conservas.

Pretende así  a  normativa  impulsada polo  PP,  a  legalización desa competencia  desleal,  e  
convértese nunha auténtica bomba de reloxaría para o sector mexilloeiro galego. Non é de  
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recibo  que  unha  representante  “galega”  no  Parlamento  Europeo  deserte  da  súa 
responsabilidade co noso país e actúe ao servizo doutros intereses e doutros países.

Trátase,  daquela,  dun  duplo  problema:  Atinxe  ao  consumo,  por  fraude  e  engano  a  quen 
pretende mercar mexillón galego cando non o é, mais tamén ao sector produtivo, que observa 
como paulatinamente se despraza a súa produción por outra de fóra.

Consumidoras e consumidores teñen dereito a coñecer a orixe dos produtos que adquiren. 
Sobre todo cando falamos de alimentación humana. Máis tamén o sector mexilloeiro galego  
posúe o dereito a vivir dignamente do seu traballo, producindo e comercializando un produto  
único, extraordinario, que é quen de xerar 20.000 postos de traballo que hoxe se encontran  
ameazados.

E por isto que o grupo municipal do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do 
Pleno da Corporación municipal para a adopción do seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a que se dirixa ao Goberno do Estado para que, no 
trámite  de  aprobación  definitiva  do  documento  Organización  Común  de  
Mercado (OCM) dos produtos da pesca e da acuicultura,  defenda a inclusión 
obrigatoria nas etiquetaxes da procedencia dos produtos galegos do mar.

2. Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno 
do Estado e grupos parlamentares do Parlamento Galego.

Ribeira, 25 de setem de 2012.
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