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Xénese do informe

O Consello Económico e Social de Galicia,
creado pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, ten entre
as súas funcións a de elaborar por propia iniciati-
va informes ou estudios sobre os sectores que
teñen unha maior incidencia no desenvolvemento
económico e social de Galicia.

No ámbito destas funcións, e diante da pro-
posta da Comisión Europea para a reforma da
Política Común de Pesca, o Pleno do Consello
Económico e Social de Galicia, na súa sesión
5/02, de 24 de xullo, acordou por maioría proce-
der é elaboración dun informe a iniciativa propia

sobre o sector pesqueiro en Galicia. Na mesma
sesión aprobouse que a realización dese informe
se levara a cabo pola Comisión Sectorial nº 1:
Economía, emprego e sectores productivos.

Obxecto do informe

O Pleno do Consello, consciente da fonda pre-
ocupación que as propostas de reforma da
Política Común de Pesca (PCP) presentadas ó
Consello de Ministros e ó Parlamento Europeo
polo Comisario de Pesca da UE, en data 28 de
maio de 2002, espertaron nos sectores econó-
micos e sociais afectados e coñecedor da impor-
tancia que a actividade pesqueira representa para
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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 nº1: 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 8/02,

do 12 de decembro, acorda por unanimidade emitir, 
por propia iniciativa, o presente informe sobre

O SECTOR PESQUEIRO EN GALICIAO SECTOR PESQUEIRO EN GALICIA



Galicia, ten o convencemento de que unha parte
das propostas de reforma avanzadas van a ter un
impacto negativo para o sector, mantendo un
grado de discriminación que non se corresponde
co principio de equidade que debe presidir a for-
mulación das políticas sectoriais europeas.

O Pleno do CES parte dunha primeira e preli-
minar reflexión sobre os seguintes puntos:

1. España, a partir do 1º de xaneiro de 2003,
integrarase con plenitude na PCP, de acordo co
disposto nas Actas de Adhesión e, a pesar diso,
non poderá ter acceso a un novo reparto das
cotas, as que se lles vai a seguir aplicando o ante-
rior criterio de “estabilidade relativa”.

2. A política estructural pactada e programada
ata o año 2006 debe respectarse en todo caso, e
modificarse tan só co acordo unánime de tódolos
países afectados.

3. A reducción do esforzo pesqueiro debe
conseguirse a través de adecuadas políticas de
conservación e xestión da totalidade dos recursos
pesqueiros europeos, que deben basearse en
información científica sólida e suficientemente
contrastadas, e non a través da supresión de axu-
das. A reducción do esforzo pesqueiro proposto
debe acompañarse de políticas estructurais de
compensación. 

4. Tanto o criterio de “estabilidade relativa”
como a totalidade das cotas (TACs) establecidas
entre 1986 e 2003 deben negociarse dende o
punto de vista técnico, xurídico, científico e
social. A proposta avanzada, de mante-lo anterior
sistema proteccionista das TACs,  vulnera a equi-
dade no reparto das posibilidades de pesca e acce-
so ós caladoiros e é discriminatoria cos países que
se incorporan de pleno dereito á  PCP en 2003.

5. Na negociación da nova PCP, non pode uti-
lizase, como moeda de cambio, o proceso de eli-
minación das actuais axudas estructurais do IFOP
(renovación, modernización, constitución de
empresas mixtas e traspaso de buques pesquei-
ros). Estas axudas, aínda que con incidencia na
PCP, baséanse en políticas de cohesión territorial

e non deben confundirse coa propia PCP que, ante
todo, debe basearse  nas políticas de conservación
e xestión de tódolos recursos pesqueiros europeos
e no seu reparto equitativo. 

6. Os instrumentos e as medidas da nova PCP
deben ser globais, coherentes e o suficientemente
equilibradas para logra-lo acordo de tódolos paí-
ses afectados. A regulación da actividade pes-
queira debe protexer, de forma equilibrada, non
só o producto e o medio mariño senón tamén ás
persoas e as consecuencias socioeconómicas nas
rexións que viven de dita actividade. 

Galicia debe considerarse, a tódolos efectos
que correspondan na nova PCP, como unha
rexión altamente dependente da pesca. O obxecto
deste informe sobre o sector pesqueiro de Galicia
é aportar unha análise da dependencia da comu-
nidade do sector pesqueiro para o seu desenvol-
vemento económico e social.

Metodoloxía e alcance

As limitacións ó alcance do informe sobre o
sector pesqueiro en Galicia veñen dadas pola non
existencia dunha desagregación estatística sufi-
ciente en determinadas áreas de estudio.

Neste senso, o cambio de metodoloxía da
Enquisa de Poboación Activa provoca que ás
serie temporais introducidas no informe non
podan estenderse máis alá do período 1996-2001,
xa que actualmente o IGE non proporciona datos
mais antigos e o INE utiliza a EPA 2002 (meto-
doloxía revisada) na que o grao de desagregación
xeográfico é limitado. Outra das limitacións neste
campo é o feito de que a Enquisa de Poboación
Activa publicada polo INE, en moitos casos,
aporta datos conxuntos do sector primario, sen
distinguir agricultura e pesca.

No que respecta ó ámbito da producción do
sector pesqueiro, os datos proporcionados polo
servicio de estudios Ardán só considera as
empresas con domicilio social en Galicia, das
que se teñen datos nos dous últimos anos con-
secutivos, e que presentan unha facturación
superior ós 240.404,84 euros. Dada a importan-
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cia da actividade de distribución dentro do sec-
tor pesqueiro non se utilizaron os datos de pro-
ducción proporcionados pola Central de
Balances do IGE, xa que este campo non se ten
en conta.

O informe sobre o sector pesqueiro en Galicia
divídese en dúas partes diferenciadas. Nunha pri-
meira parte analízase a situación actual do sector
en Galicia, facendo especial incidencia en aspec-
tos tales como os recursos pesqueiros, a estructu-
ra do sector, demografía, emprego e cobertura
social, a producción e comercialización e, final-
mente, unha análise da táboa input-output do sec-
tor pesca-conserva galego para o ano 1995.

Cómpre explicar que, aínda que na data de
aprobación deste informe están publicadas as
táboas de inputs intermedios e inputs primarios
para o sector pesqueiro referidas ó ano 1999, a
non existencia da táboa input-output do sector
para o ano 1999 completa impide facer unha
comparación entre ámbalas dúas, o que permitiría
ter unha visión da evolución do sector. Esta com-
paración realizarase e publicarase na páxina web
do Consello cando esté dispoñible a táboa input-
output 1999 completa.

Na segunda parte do informe estúdianse as
políticas de desenvolvemento pesqueiro, tanto na
Comunidade Autónoma como dentro da Política
Común de Pesca, onde se fai especial referencia á
prevista reforma da mesma.

O informe péchase coas consideracións dos
membros do Consello en base ó contido do
mesmo. ■■
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