
1Situación e perspectivas do sector do marisqueo a pé en Galicia

antecedentes

De conformidade coas competencias atribuídas ó 
Consello Económico e Social de Galicia pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, 

previa análise pola Comisión Sectorial nº 1: Economía, emprego e sectores
productivos, e de acordo co procedemento previsto 
no Regulamento de Réxime Interior do CES-Galicia, 
o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, 

na súa sesión 8/01, do 19 de xullo, 
acorda aprobar por maioría o presente informe sobre a

SITUACIÓN E PERSPECTIVAS 
DO MARISQUEO A PÉ EN GALICIA

• Xénese do informe

A Lei 6/1995, de 28 de xuño, atribúe ó Consello Económico e Social de Galicia, entre
outras, a función de redactar por propia iniciativa informes ou estudios sobre a elaboración de
planos ou programas dirixidos a favorece-lo desenvolvemento económico e social de Galicia.
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No ámbito destas funcións, o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, na súa
sesión 4/00, de 26 de xuño, adoptou o acordo de proceder á elaboración dun informe por propia
iniciativa sobre a situación actual e as perspectivas do subsector do marisqueo a pé: “ Situación
e perspectivas do marisqueo  en Galicia”.  Na mesma sesión acordouse que o traballo se levara
a cabo pola Comisión Sectorial nº1: Economía, emprego e sectores productivos.

• Obxecto do informe

O obxecto do informe do Consello Económico e Social de Galicia é aproximarse á realida-
de do marisqueo a pé cun enfoque integral como subsector económico básico e característico da
economía galega. O marisqueo a pé en Galicia é, actualmente, un subsector económico debil-
mente estructurado debido ó difícil equilibrio existente entre a necesidade de racionalizar pro-
ductivamente os recursos de dominio público limitados e a necesidade de dar alternativas socio-
laborais ós mariscadores, que lles permita unha explotación rendible para aqueles para os que o
marisqueo a pé constitúe o seu medio fundamental de vida. 

O capítulo I do informe trata do marco xurídico xeral e as competencias das diferentes
administracións sobre o dominio público marítimo-terrestre. O marisqueo a pé é unha activida-
de que se desenvolve nunha zona de dominio público marítimo-terrestre e que se debe reali-
zar dentro dun marco xurídico de defensa do dominio público e de necesidade de títulos
administrativos habilitantes para exerce-la actividade. 

O capítulo II trata de cuantifica-las posibilidades reais dos recursos productivos cos que
se conta e a súa evolución. É necesario coñece-la capacidade, calidade e producción dos recur-
sos de marisqueo de cada unha das zonas productivas de Galicia como base da súa racionali-
zación productiva. 

No capítulo III do informe estúdiase a actividade planificadora da administración autonó-
mica, coa que se tenta consegui-lo equilibrio entre a racionalización dos recursos productivos e
a forte demanda social para explotalos.

O capítulo IV realiza un estudio dos modelos de xestión actuais e futuros. A necesidade
dunha xestión equilibrada e integrada dos recursos e a demanda social fan necesario que a admi-
nistración promova os mellores modelos de xestión que permitan un sector competitivo que pau-
latinamente poida desligarse da tutela financeira da Administración. 

No capítulo V, o informe trata de aproximarse á realidade socioeconómica da poboación
costeira de Galicia para a que, dun ou doutro xeito, a explotación dos recursos do marisqueo a
pé constitúe, en moitos casos, o medio fundamental de vida. A través dos indicadores econó-
micos e sociais deste subsector inténtase cuantifica-la incidencia que unha correcta planificación
dos recursos e o fomento de modelos de xestión axeitados poidan supoñer para o desenvolve-
mento socioeconómico e a xeración de emprego estable dos concellos costeiros de Galicia. 
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As consideracións consensuadas dos membros do Consello sobre os aspectos máis salien-
tables do informe pechan o contido do mesmo.

• Metodoloxía e alcance do informe

No que respecta ó alcance do informe, a Comisión Sectorial nº 1: Economía, emprego e
sectores productivos, na súa sesión nº 3/00, do 26 de xullo de 2000, acordou acota-lo alcance
do informe ó marisqueo a pé.

Para cumprir co obxecto do informe, antes descrito, o CES solicitou a 40 asociacións e
confrarías de pescadores información sobre o volume da súa producción así como sobre o valor
da producción en primeira venda ó longo do ano 1999. 

O CES contou tamén co  informe sobre “Ordenación integral  do espacio marítimo-terres-
tre de Galicia” elaborado pola Fundación Empresa-Universidade de Galicia (Feuga), que con-
centra nunha obra única tódolos datos relevantes sobre os espacios marítimo e marítimo-terres-
tre.

Neste informe do Consello inclúese así mesmo a información remitida pola Consellería de
Pesca, Marisqueo e Acuicultura, que consistíu fundamentalmente no “Informe Plan Galicia”.
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