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Sector do Mar 
Dada a importancia estratéxica para o noso país do sector pesqueiro e extrativo a situación 
de crise sanitaria que estamos a vivir a nivel global ten unhas importantísimas repercusións 
no tecido económico e social galego que deben ser corrixidas á maior brevidade posible. A 
adopción urxente destas medidas respondería, en primeiro lugar, a protexer a saúde dos 
traballadores e traballadoras dun sector esencial como é o da alimentación, e doutra banda, 
evitar o peche definitivo, desmantelamento da propia actividade ou auxiliares e a 
consecuente perda dunha cantidade inxente de postos de traballo. 

 

1. Subministro de Equipos de Protección Individual (EPIs) para mellorar as 
condicións de seguridade sanitaria nas embarcacións e nas lonxas. Articular 
protocolos de desinfección nos portos de titularidade autonómica. 

2. Posta en marcha de medidas sanitarias que protexan a saúde das persoas 
traballadoras das conserveiras, como a distancia de seguridade entre os postos e 
ringleiras de produción, dotación de material como mascarillas e redución de 
persoas por quenda de traballo. 

3. Interrupción de actividade para todo aquel sector e operador que o solicite, co 
obxectivo de poder acceder en pé de igualdade ás axudas polo paro obrigado de 
actividade de toda esta industria, incluídas as redeiras. 

4. Declaración de peche da actividade do marisqueo e dos recursos específicos, 
para que as/os mariscadoras/es poidan acceder ás prestación e axudas, ante a 
imposibilidade de vender o produto por mor do peche da hostalería e a enorme 
baixada de prezos rexistrada.  

5. Estudo e aplicación de mecanismos por parte da Administración para establecer 
uns prezos mínimos; garantir aos armadores axudas directas para que non 
cesen a actividade por mor das perdas (compensación de prezos, 
bonificacións nas cotas á Seguridade Social, etc.). 

6. Control dos puntos de primeira venda, para mellorar os protocolos de protección 
establecidos para os traballadores e traballadoras e a seguridade sanitaria dos 
alimentos. 

7. Retirada de especies cando non se rexistren prezos mínimos e utilizalas para o 
seu consumo interno en hospitais, residencias, etc. 



Galicia en Común - Anova Mareas 
Propostas para enfrontar a crise sanitaria do Coronavirus  

 

 

 

8. Reivindicación de que a cuota sobrante de este ano sexa trasladada ao 2021, e 
valorar, baixo informes técnicos, a reapertura de pescarías que cumpran criterios de 
sostibilidade de caladoiros. 

9. Axudas diretas ás confrarías de pescadores, dirixidas a paliar a falta de 
actividade, a atención ás necesidades das persoas e sectores que as compoñen, e o 
acceso e mellora dos mecanismos alternativos de atención ao público e venda. 

 

  


