Baseado no DECRETO 49/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais
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Inglés

1. MP0156. Inglés (contidos básicos)
BC1. Análise de mensaxes orais.


Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás:

Terminoloxía específica do sector. Código FAO
Código FAO1 de especies pesqueiras comerciais
A pesca está historicamente estendida polo mundo. As especies pesqueiras non só
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teñen distintos nomes en cada idioma, senón que ademais en cada zona noméanse de
diferente forma (xarda ou rincha), ou a mesma especie ten nomes distintos
dependendo do seu estado de desenvolvemento (xouba ou sardiña). O código
proposto pola FAO pretende ser unha ferramenta universal para nomear as especies
pesqueiras. É de moita utilidade para o comercio, pero tamén para a investigación ou
para o control coordinado das capturas. En moitos casos, este código de tres letras
baséase no nome común en inglés.
Código –

Nome científico –

Code

Scientific name

ALB

Nome común

Common name

Thunnus alalunga

Bonito

Albacore

BET

Thunnus obesus

Atún patudo

Big-eye tuna

COC

Cerastoderma edule

Berberecho

Cockle

COD

Gadus morhua

Bacallao

Cod

CTC

Sepia officinalis

Choco

Common cuttlefish

ELX

Anguilla spp.

Anguías

Eels

HKE

Merluccius merluccius

Pescada

European hake

HOM

Trachurus trachurus

Xurelo

Horse mackerel

MAC

Scomber scombrus

Rincha, Xarda

Mackerel

PIL

Sardina pilchardus

Sardiña

Pilchard

SBR

Pagellus bogaraveo

Ollomol

Sea bream

SCR

Maja squinado

Centola

Spider crab

SLO

Palinurus elephas

Lagosta

Sea lobster

SWO

Xiphias gladius

Peixe espada

Swordfish

1

O código FAO é un codigo internacional de uso xeralizado que serve para nomear de forma práctica e
sinxela a multitude de especies da pesca comercial. É un código de 3 letras baseado normalmente no
nome común da especie en inglés.

BC2. Interpretación de mensaxes escritas.

Terminoloxía específica do sector. Inglés marítimo portuario
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A bordo

Aboard

Frota

Fleet

Amarras

Moorings

Gardacostas

Coast guard ship

Anclaxe ; Fondeo

Anchorage

Facer escala nun porto

To call at a port

Estaleiros

Shipyard; Dockyard

Facerse á mar

To put off

Babor

Port

Hélice

Propeller ; Screw

Barco

Boat

Ir á deriva

To drift

Barco grande ; Buque

Ship

Lancha

Launch

Barco recreo

Pleasure boat

Mar

Sea

Barco transbordador

Ferry boat

Mariñeiro/a ; Marino/a

Sailor

Barcos de guerra

Warships

Peirao

Quay

Bote salvavidas

Lifeboat

Naufraxio

Shipwreck

Compás

Compass

Navegar

To navigate

Buque mercante

Merchant ship

Pasaxe clase turística

Tourist class ticket

Calma chicha

Dead calm

Piloto

Mate

Camarote

Cabin

Popa

Stern

Canoa

Canoe

Porta avions

Aircraft carrier

Capitán

Captain

Proa

Bow

Chaleco salvavidas

Life jacket

Porto

Harbour ; Port

Club náutico

Sailing club

Porto de escala

Port of call

Compañía de navegación

Shipping company

Porto pesqueiro

Fishing harbour

Con rumbo a

Bound for

Remo

Oar

Cruceiro

Cruise / Cruise ship

Remolcador

Tug boat

Cuberta

Deck

Rompeolas

Breakwater

Desembarcar(persoas)

To disembark

Sala de máquinas

Engine room

Dique

Dike

Salvamento

Life saving

To cast anchor ; To drop

Sinal de socorro

Distress signal

anchor

Servizo regular

Regular service

Embarcacións deportivas

Sports boats

Submarino

Submarine

Embarcar (persoas)

Embark

Tempestade

Storm

Escotilla

Scuttle

Timón

Rudder

Marine station ;

Transatlántico

Passenger liner

Maritime station

Tripulación

Crew

Estribor

Starboard

Velero

Sailing ship

Faro

Lighthouse

Iate

Yacht

botar anclas, fondear, anclar

Estación marítima

Marketing na actividade
comercial

2. MP1226. Marketing na actividade comercial (contidos básicos)
BC4. Definición das políticas aplicables ao produto ou servizo.


Marca: concepto, tipos, finalidade e regulación legal.

Marcas e selos de calidade no sector pesqueiro
7

O sector pesqueiro ao igual que outros sectores agroalimentarios dispón de marcas e
selos de calidade que axuda a que o consumidor poida distinguilos no mercado e que
sirvan como garantía de que o produto que está adquirindo cumpre coas
características de frescura, calidade, trazabilidade, de respecto ao medio ambiente e
de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas.
A marca e os selos de calidade son ademais ferramentas que se poñen a disposición
do propio sector pesqueiro para poder diferenciarse nun mercado actual cada vez mais
competitivo e que son o mellor aval para a sostenibilidade.
En Galicia existen distintas marcas e selos,
entre elas atopamos:A marca pescadeRías
¿de onde se non? é un selo de identidade
para a promoción e defensa dos peixes e
mariscos procedentes da frota artesanal cuxa fama de variedade
e calidade traspasan as nosas fronteiras. Xorde desde a
Consellería do Mar da Xunta de Galicia no ano 2008 coa idea de
que os produtos do mar procedentes da frota artesanal poidan
ser claramente diferenciados, dentro da variada oferta que
presenta un mercado cada vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos.
Todos os produtos PescadeRías proceden do marisqueo ou da pesca de baixura que se
desembarca diariamente nos portos da Comunidade Autónoma de Galicia. Todos eles
teñen, polo tanto, menos de 24 horas fóra do mar no momento da súa primeira venda.
Os métodos empregados para a súa extracción son, ademais, respectuosos co medio
ambiente, e buscan unha pesca sostible pensando nas xeracións futuras. Os produtos

con garantía de calidade PescadeRías atópanse en todos os elos da cadea de
comercialización: lonxas, centros de depuración e expedición, distribuidores, empresas
de transformación e hostalería. As etiquetas dos produtos peixarías conteñen un
código que permite trazar a súa orixe.
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DOP
Mexillón
de
Galicia. Os mexillóns
que
realmente
proceden das rías
galegas poden levar no
seu envase a marca
Mexillón de Galicia. Os
produtos frescos que
utilizan como materia
Mexillón de Galicia
incorporan ademais un
logotipo identificativo
das DOP europeas. E
os
produtos
transformados
incorporan unha lenda
co texto ‘elaborado
con’.

Polbo das Rías (Confraría de
Pescadores de Bueu) é a primeira
marca colectiva de polbo
procedente de pesca artesanal
que garante a súa orixe desde a
súa captura . Detrás de Polbo dás
Rías atópase un nutrido número
de embarcacións de pesca
artesanal dedicadas á extracción
de polbo nas ricas Rías Baixas
galegas, que traballaron durante
os últimos anos na busqueda de
alternativas
que
permitan
diferenciar e garantir a calidade
ao consumidor do polbo que
capturan.

Choco de Redondela (Confraría
de Pescadores de Redondela)
O distintivo de calidade "Choco
de Redondela", inclúe datos
sobre o día e lugar da captura
para garantir así a súa
procedencia e calidade.

Percebe e Navalla das
Cies (Confraría de
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Centolo do Grove

Berberecho de Noia

Pescadores de Cangas)

A Merluza Galega do

Selo gastronómico Km 0

Pincho, Porto de Celeiro

MarGalaica.
polo

Fresco & Salvaje
Organización de Productores

(Friend of the Sea ao

Promovido

GALP

Costa Pesqueros de pesca fresca de

100%- selo de

Sostible e o xeodestino Ría de Vigo (OPPF-4). Identifica os

sustentabilidade)

Muros-Noia. Esta marca garante peixes que son frescos e
que os restaurantes que a posúen procedentes da pesca extractiva
ofrecen

produtos

que

foron

descargados en portos e lonxas
situados

a

menos

de

cen

quilómetros de distancia. (2019)

BC7. Identificación das accións e técnicas que integran a política de comunicación.
 Publicidade.

Publicidade específica do consumo de peixe
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Lofoten é unha produtora de peixe no norte de Noruega.
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Xestión dun pequeno
comercio

3. MP1227. Xestión dun pequeno comercio (contidos básicos)
Unidade formativa 1: Plan de creación dun comercio.

BC1. Obtención de información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de
creación dunha pequena empresa.
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Plan de empresa: idea de negocio.

Actividades de diversificación sector pesqueiro
A diversificación pesqueira e acuícola preséntase hoxe como unha importante
oportunidade para a xeración de riqueza e emprego no sector pesqueiro. Aproveitar o
seu potencial resulta fundamental para o presente dun sector que mira cara ao futuro
con novas saídas laborais e máis fontes de ingresos. Todo iso en prol dunha maior
competitividade e sustentabilidade da pesca e a acuicultura española, en consonancia
coas directrices que marca a Política Pesqueira Común, e co Fondo Europeo Marítimo
e de Pesca (FEMP)
Neste sentido, a Secretaría General de Pesca, a través da Dirección General de
Ordenación Pesquera, impulsou como primeira actuación nesta materia a elaboración
do “Plan Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola” (DIVERPES 2013-2020).
Neste documento establecéronse as principais liñas estratéxicas no camiño cara á
diversificación e o emprendemento pesqueiro e acuícola, en busca de fórmulas que
permitan dinamizar estes sectores, xerando maiores beneficios e novos postos de
traballo.
Para dar continuidade a este labor, créase o Observatorio
de Diversificación Pesquera y Acuícola, co que se persegue
solicitar información sobre a diversificación en España e
realizar un seguimento das iniciativas e proxectos postos
en marcha en diferentes puntos da xeografía española.
Dentro do Observatorio da Diversificación Pesquera y Acuícola creouse a web
"Observatorio en cifras", concibida como unha plataforma

online para a

recompilación de información sobre proxectos de diversificación nas áreas de Turismo,

Transformación e Comercialización, Medio Ambiente e Social, a fin de poder levar un
rexistro e seguimento das iniciativas postas en marcha neste sentido nas diferentes
Comunidades Autónomas.
Pódese realizar a procura de proxectos de diversificación nesta web, ben a través do
mapa, por Comunidades Autónomas, ben seleccionando unha das catro áreas
temáticas establecidas no Plan Estratéxico de Diversificación Pesqueira e Acuícola (Plan
14

DIVERPES).

TURISMO

Aquelas actividades e produtos ofrecidos aos visitantes tanto
das zonas costeiras ligadas ao medio pesqueiro como das de
interior ligadas á acuicultura. Inclúen actividades e produtos
relacionados co ocio, a pesca turismo, a gastronomía, rutas
turísticas, feiras relacionadas coa pesca, etc.

TRANSFORMACIÓN E
COMERCIALIZACIÓN

Actividades que teñen como obxectivo a mellora da
transformación, os canles de distribución e a comercialización.
Aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros a través
de novas formas de presentación de produtos, inversión en
nova maquinaria para aumentar a competitividade,
adaptación ás novas tecnoloxías para a venda online, etc.

MEDIO AMBIENTE

Actividades e proxectos encamiñados á sustentabilidade
ambiental, concienciación da necesidade de contribuír á
preservación dos recursos mediante a sustentabilidade
ambiental da actividade pesqueira e a mitigación das capturas
accidentais, aforro enerxético, conservación dos espazos
naturais, etc.

SOCIAL

Medidas que fomenten a igualdade de oportunidades, a
inserción laboral dos colectivos máis desfavorecidos como
xoves, a mellora da calidade de vida das zonas costeiras, a
formación da poboación relacionada co sector pesqueiro, así
como aquelas actividades que ofrezan servizos á comunidade.

OUTROS

Actividades de diversificación que pola súa natureza non se
poidan incluír na clasificación anterior.

BC2. Determinación da forma xurídica da empresa e dos trámites para a súa creación
e posta en marcha.


Obrigas fiscais e laborais da empresa.

Impostos, taxas e facturas específicas do sector pesqueiro
O sector pesqueiro conta con moitos procedementos, impostos e taxas específicas que
15

nada teñen que ver co xeito de traballar en terra. A continuación recollemos os
procedementos e taxas con maior relevancia:
-

Taxa de pesca fresca: Uso das embarcacións pesqueiras en actividade, da
zona de servizo do porto das obras e instalacións portuarias que permiten o
acceso marítimo ao porto en atracada ou fondeo, así como a utilización pola
pesca fresca e os seus produtos que accedan por mar ou terra ás zonas de
manipulación e venda, vía, circulación, estacionamento e prestación de servizos
comúns.

-

Taxas a buques: é relativa á utilización polos buques das augas da zona de
servizo do porto e das obras e instalacións portuarias que permiten o acceso
marítimo ao posto de atracada ou de fondeo que lles fora asignado e a estancia
nos mesmos nas condicións que se establezan. Así mesmo constitúe o feito
impoñible desta taxa a prestación dos servizos comúns de titularidade da
respectiva Autoridade Portuaria dos que se benefician os usuarios sen
necesidade de solicitude, relacionados cos anteriores elementos do dominio
público.

-

Tarifa de residuos MARPOL: A Autoridade Portuaria cobrará unha tarifa
fixa a cada buque en cada escala no Porto independentemente de se fai ou non
uso do servizo.

-

Tarifa de almacenaxe de pertrechos: Esta tarifa será esixible pola posta a
disposición e uso de espazos, chairas, alpendres, andrómenas, almacéns, locais
e edificios, para a almacenaxe de mercadorías e vehículos dentro dos portos
pesqueiros.

-

Taxa de sinalización marítima (axudas á navegación e servizo de
sinalización marítima): págase unha vez ao ano á autoridade portuaria e a súa
contía depende do tipo de embarcación:
a) Taxa a buques mercantes, conxeladores
b) Taxa a buques de pesca de altura ou gran altura.
c) Taxa a buques de pesca de baixura ou litoral.

-
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Despacho de buques pesqueiros: este procedemento permite xestionar as
solicitudes de cambio de tripulación (enroles e desenroles, cambios de cargo a
bordo, etc.) a bordo dos buques de 3ª e 4ª lista. (3ª lista son aqueles buques de
construción nacional ou importados dedicados á pesca con fins comerciais/4ª
lista son aqueles buques auxiliares de pesca ou de actividades de acuicultura,
por exemplo os mexilloeiros). Este proceso leva aparellado altas e baixas na
Seguridade Social. É necesario que Capitanía Marítima comprobe que o buque
cumpre os seguintes requisitos:
o Que o solicitante se atopa autorizado para o buque sobre o que solicita a
xestión da súa solicitude.
o Os requirimentos asociados aos tripulantes afectados polo cambio
(titulacións, certificados, cargo a bordo, recoñecemento médico, etc.). 2

Se a documentación está completa e correcta, Despacho de Buques dá o
visto e prace total ou parcialmente aos cambios solicitados na
tripulación do devandito buque, xerando unha nova lista de tripulantes a
bordo, así como os documentos de enrole/desenrole dos tripulantes
afectados, os cales deben manterse adxunto ás Libretas de Inscrición
Marítima dos tripulantes ata o seu referendo pola Capitanía Marítima
correspondente, o cal deberá ser formalizado no prazo máximo de 5 días
hábiles desde a data de enrole/desenrole indicada no mesmo.

2

A Libreta de Inscrición Marítima tamén é coñecida como “Cartilla de Embarque“. Trátase dun pequeno
libro no que se anotan os títulos profesionais, os certificados e os embarques como tripulante en buques
españois.

BC3. Elaboración dun proxecto de creación dun pequeno comercio.


Análise do mercado e o contorno comercial: situación, accesibilidade e
proximidade á clientela, zona de influencia, perfil da clientela e competencia.

Importacións/exportacións no sector pesqueiro
Conforme o disposto no Tratado constitutivo da Comunidade Europea, existe unha
17

clara diferenza entre comercio intracomunitario e exportación3.
 As operacións de comercio intracomunitario, denominadas expedicións,
engloban só a circulación de produtos entre Estados membros da UE e
documéntanse a través da declaración INTRASTAT.
 Para as operacións de comercio exterior, denominadas exportacións, que son
aquelas realizadas por estados membros con destino a terceiros países alleos á
UE, subsiste a obrigación de presentar o correspondente DUA ante a aduana e
contabilízanse, por tanto de forma directa.
A fin de garantir que se manteña a harmonización entre os estados membros, os
produtos de orixe animal deben producirse en establecementos autorizados,
normalmente baixo a supervisión dun veterinario oficial. No lugar de destino final, é
posible que tamén leven a cabo controis aleatorios dos produtos.
En canto ás exportacións, os requisitos difiren dependendo do país de destino da
mercadoría.. Para coñecer a información sistemática das barreiras de entrada a
terceiros países, existe a seguinte ferramenta operativa, considerada como unha das
máis importantes na UE na súa estratexia de acceso a mercados exteriores: O Market
Access Database (MADB).
Os países que máis destacan en canto ao volume de saídas extracomunitarias de
produtos pesqueiros e acuícolas desde territorio español son Tailandia, Ecuador,
Mauricio, Seychelles, Costa do Marfil, Exipto, Rusia, Nixeria, Brasil, Xapón, China e
Marrocos. Os países que máis destacan en canto ao volume das expedicións

3

GUÍA DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS DESDE ESPAÑA
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/02-Guia_Exportacion_tcm7248579_tcm30-285783.pdf

intracomunitarias de produtos pesqueiros e acuícolas desde territorio español son
Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Grecia, Alemaña, Países Baixos, Romanía, Bélxica,
Bulgaria, Malta e Polonia.
As exportacións totais de peixes e mariscos teñen diminuído no ano 2019 nun 4.19%,
aínda que a tendencia dos últimos 5 anos é de aumento das exportacións totais de
peixe e marisco a ritmo dun 4% en volume e un 25% en valor.
18

Conforme o disposto no Tratado constitutivo da Comunidade Europea, existe unha
clara diferenza entre as definicións de comercio e importación.
 Por comercio intracomunitario enténdese só a circulación de produtos entre
Estados membros da UE.
 Por importación enténdese só a introdución de produtos nos Estados membros
procedentes de terceiros países alleos á Unión Europea.4
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Os países que máis destacan en canto ao volume das introducións intracomunitarias
de produtos pesqueiros e acuícolas en territorio español son Portugal, Países Baixos,
Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Grecia, Bélxica, Lituania e
Alemaña.
España, como Estado da UE, participa no sistema comunitario para previr, desalentar e
eliminar a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (INDNR). Este control esixe
a todos os produtos do mar capturados por frotas extracomunitarias ou en caladoiros
estranxeiros que garantan a adecuación á normativa comunitaria da pesca para
poderen ser comercializados no territorio europeo. Esta labor de control é cordinada
dende a Secretaría General del Mar, dependente do Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

4

GUÍA DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS A ESPAÑA
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/calidad-seguridad-alimentaria/01Guia_Importacion_tcm7-248568_tcm30-285782.pdf

Consultar información completa sobre importación e exportación de produtos
pesqueiros e acuícolas desde e para España en:
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Prezos de venda dos produtos: lista de prezos de venda ao público.

Venda directa pescador/a - consumidor final
Antigamente os pescadores realizaban as vendas das súas capturas nada máis chegar
ao porto. Este proceso de venda directa foise perdendo, aínda que algunhas Confrarías
están en proceso de recuperación. En Vigo, por exemplo, ata o ano 2019, que a Lonxa
de Canido sufriu un derrube, era unha práctica habitual a venda directa a particulares
e hostalería da zona. Ao inicio do ano 2020, dúas Confrarías iniciaron a venda directa
das súas capturas á veciñanza: a Confraría de Arcade e Redondela. Os prezos destes
produtos do mar son similares aos do mercado, pero a frescura e calidade son
incomparables.
Así mesmo, o sector chega a acordos con compradores para algúns produtos que
carecen de poxa propia como pode ser o caso das algas, cada vez máis introducidas na
nosa gastronomía.

Unidade formativa 2: Xestión e contabilidade dun comercio.
BC1. Xestión da documentación comercial e de cobramento e pagamento.


Facturación das vendas: características, requisitos legais e tipos de facturas.

Impostos, taxas e facturas específicas do sector pesqueiro
Respecto á facturación relacionada co sector pesqueiro, existen grandes diferencias no
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ámbito da primeira venta, xa que son tidas en conta diferentes taxas e comisións que
non son reflectidas ao longo da cadea de produción:
- Comisión subasta en lonxa
- Comisión provedor
- Taxas por servizos
- IVE

A continuación se presenta un modelo de factura que é utilizada pola Confraría de
Pescadores de Vigo, responsables da primeira venda dos seus asociados/as na Lonxa
de Mariscos de Vigo:
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Técnicas de almacén

4. MP1228. Técnicas de almacén (contidos básicos)
BC1. Planificación das tarefas diarias das operacións e os fluxos de mercadorías do
almacén.


Almacén: concepto e tipos, atendendo a diversos criterios.

Xestión de stocks de produtos perecedoiros
24

Un produto perecedoiro é aquel que pola súa composición, características físicoquímicas e biolóxicas, pode experimentar alteración de diversa natureza nun tempo
determinado e que, por tanto, esixe condicións especiais de proceso, conservación,
almacenamento, transporte e expedición. Estamos a falar de produtos lácteos, carnes,
aves, peixe, embutidos, froitas e verduras e algúns alimentos preparados. Entran nesta
categoría tamén as flores frescas.
No caso particular dos alimentos perecedoiros do sector pesqueiro, o seu adecuado
almacenamento é fundamental para reducir as posibilidades de contaminación e
crecemento de microorganismos que poidan alterar o produto e, por tanto, a
seguridade do/a consumidor/a final.
Os establecementos deberán incluír un modelo de circulación dos produtos
proxectado de maneira que se eviten posibles fontes de contaminación, redúzanse ao
mínimo as demoras nos procesos que puidesen dar lugar a unha ulterior diminución da
calidade e evítese a contaminación cruzada dos produtos acabados coas materias
primas. O peixe, os mariscos e outros

invertebrados acuáticos son alimentos

sumamente perecedoiros, que deben manipularse con coidado e arrefriarse sen máis
dilación. Por conseguinte, os establecementos estarán proxectados de modo que
permitan o tratamento rápido e o almacenamento seguinte:
1. Para facilitar a limpeza e a desinfección
 as superficies das paredes, os tabiques e os pisos deberán estar feitas de
materiais impermeables e atóxicos;

 todas as superficies coas que puidese entrar en contacto o peixe, os mariscos e
os seus produtos deberán estar feitas de materiais resistentes á corrosión e
impermeables, de cor clara, lisos e fáciles de limpar;
 as superficies das paredes e tabiques deberán ser lisas ata unha altura
apropiada para as operacións;
 os pisos deberán estar construídos dunha maneira que facilite a súa drenaxe;
 os teitos e accesorios situados en lugares elevados deberán estar construídos e
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terminados de maneira que se reduza ao mínimo a acumulación de sucidade e
a condensación, así como o esparexemento de partículas;
 as xanelas estarán construídas de maneira que se reduza ao mínimo a
acumulación de sucidade e, cando sexa necesario, dispoñerán de redes móbiles
de protección contra insectos, que se poidan limpar. De ser necesario, as
xanelas serán fixas;
 a superficie das portas será lisa e impermeable;
 as unións de chans e paredes estarán construídas para facilitar a limpeza
(unións redondeadas).
2. Para reducir ao mínimo a contaminación
 a disposición dos establecementos estará proxectada para reducir ao mínimo a
contaminación cruzada, o que poderá conseguirse mediante unha separación
física ou cronolóxica;
 todas as superficies das zonas de manipulación deberán ser de materiais non
tóxicos, lisas e impermeables e acharse en bo estado de maneira que se reduza
ao mínimo a acumulación de baba, sangue, escamas e vísceras de peixe e
diminúase o risco de contaminación física;
 as superficies de traballo que entren en contacto directo co peixe, os mariscos
e os seus produtos deberán acharse en bo estado e ser duradeiras e fáciles de
manter. Estarán feitas de materiais lisos, non absorbentes e atóxicos, e inertes
para o peixe, os mariscos e os seus produtos, os deterxentes e os
desinfectantes en condicións normais de traballo;
 dispoñerase de instalacións adecuadas para a manipulación e o lavado dos
produtos, cunha subministración suficiente de auga fría potable a eses efectos;

 dispoñerase de instalacións adecuadas e suficientes para o almacenamento ou
a produción de xeo;
 as lámpadas dos teitos estarán cubertas ou dotadas de protección idónea para
impedir que se produza contaminación por medio do vidro ou outros materiais;
 haberá suficiente ventilación para eliminar o exceso de vapor, fume e cheiros
desagradables, e evitaranse a contaminación cruzada por aerosois;
 dispoñerase dos medios necesarios para lavar e desinfectar o equipo, cando
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cumpra;
 as tubaxes de auga non potable deberán identificarse claramente e separarse
das de auga potable, a fin de evitar a contaminación;
 todos os canos e condutos de evacuación de refugallos estarán en condicións
de soportar unha carga máxima;
 reducirase ao mínimo a acumulación de refugallos sólidos, semisólidos ou
líquidos para impedir a contaminación;
 cando cumpra, identificaranse claramente os recipientes para refugallos e
materiais de refugallo, os cales estarán convenientemente dotados dunha tapa
que encaixe perfectamente e construídos con material impermeable;
 dispoñerase de instalacións separadas e adecuadas para evitar a
contaminación do peixe por:
o substancias venenosas ou nocivas;
o materiais almacenados en seco, envases, etc;
o refugallos e materiais de refugallo.
 dispoñerase de instalacións adecuadas de lavabos e retretes, illadas da zona
onde se manipula o peixe;
 impedirase a entrada de aves, insectos, e outros animais, pragas e parasitos;
 o sistema de abastecemento de auga estará provisto dun dispositivo de refluxo
cando cumpra. [Código de prácticas para o peixe e os produtos pesqueiros5]

5

Código de prácticas para o peixe e os productos pesqueiros. http://www.fao.org/3/i2382s/i2382s.pdf

BC2. Aplicación de técnicas de recepción e disposición de mercadorías no almacén.


Mercadorías especiais.

Especificacións dos viveiros. Especies vivas, Frigoríficos e
almacéns de peixe
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Os peixes e mariscos chegan ao consumidor principalmente de tres formas: frescos,
conxelados e en conserva, aínda que tamén existen outros tipos de presentación:
afumados, desecados, en salgadura...
Se nos centramos nas tres primeiras formas de presentación, un diagrama de fluxo
xeral no que se recollen as etapas de tratamento do peixe ata que chega ao
consumidor, podería ser o seguinte:

Fonte: Calidad e Higiene en la Manipulación de Alimentos

A continuación imos ver algunhas das máis importantes contaminacións que poden
sufrir os peixes e os mariscos ao longo de toda a cadea e as medidas máis eficaces para
previlas ou controlalas:
Xa desde o momento da captura ou cría, os peixes e mariscos poden sufrir
contaminacións de orixe:
 Físico: algúns moluscos con cuncha poden conter restos de area ou pedras no
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seu interior.
 Químico: os peixes de maior tamaño (atún, peixe espada, quenlla) poden
acumular ao longo da súa vida cantidades importantes de metais pesados
como chumbo ou mercurio, presentes na súa dieta e no medio no que viven.
Isto fainos impropios para o consumo. Outros peixes son tóxicos por propia
natureza. En ocasións, os moluscos como mexillóns ou ameixas conteñen
toxinas mariñas e son causa de graves intoxicacións. No caso de animais
procedentes de acuicultura, tamén poden conter restos de medicamentos
veterinarios.
 Biolóxico. Podemos distinguir:
-

Parasitos. O máis frecuente é o Anisakis, un verme redondo que orixina
quistes en tecidos de peixes mariños e mariscos e que en caso de ser consumido
vivo (peixe cru) pode producir graves trastornos nalgunhas persoas. Este
parasito destrúese co cociñado e coa conxelación.

-

Virus. Os moluscos de cuncha poden transmitir virus, como o da hepatite A, se
son criados en augas contaminadas.

-

Bacterias. As máis perigosas son a Salmonella, o Clostridium botulinum, Vibrio,
etc.

Xeralmente, todas estas contaminacións teñen a súa orixe na cría de peixes e moluscos
en augas contaminadas. O control do medio mariño nas áreas de produción e a
depuración dos bivalvos son indispensables para garantir a salubridade dos produtos
pesqueiros.

O transporte e almacenamento
O peixe e o marisco son produtos delicados que requiren un esmerado coidado na súa
manipulación, desde a pesca ou cultivo ata a venda ao consumidor, para evitar
alteracións que os fagan impropios para o consumo.
Algúns mariscos (centolas, lagostas, ameixas, etc.) poden venderse vivos, asegurando
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así a súa frescura. No caso do peixe, o método máis corrente de conservación é a súa
refrixeración con xeo ou con salmoira arrefriada. En calquera caso, é importante que o
peixe non alcance temperaturas ambiente en ningún momento do seu almacenamento
e transporte, xa que isto supoñería a súa rápida deterioración.
As temperaturas de transporte habituais recóllense na seguinte táboa:

Método de conservación

Temperatura

Refrixerados

Próxima á fusión do xeo (0°C)

Conxelados

-18°C con oscilacións de ±3°C

Conxelados en salmoira

-9°C

Os vehículos destinados ao transporte de peixes e mariscos frescos, ou á súa venda
ambulante, deben ser exclusivos para este fin,

isotermos no caso de pequenas

distancias ou refrixerados se os desprazamentos son maiores.
Ademais, deben manterse en perfectas condicións de hixiene, debendo desinfectarse
todas as superficies periodicamente.
Unha vez que o peixe chega ao seu destino, ben sexa á peixaría para a súa venda
directa ao público, ben a unha planta de procesado, debe ser inspeccionado para
comprobar o seu bo estado. No caso das industrias, poderán realizarse exames físicoquímicos ( histamina, metais pesados, biotoxinas...).
No caso das peixarías, o control adoita reducirse a un exame organoléptico, é dicir,
compróbase a súa cor, cheiro, firmeza e presenza en xeral, a documentación e a
etiquetaxe.
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Xestión de compras

MP1229. Xestión de compras (contidos básicos)
BC3. Tramitación da documentación de compra de mercadorías.


Contrato de subministración.

Subministros específicos do sector pesqueiro
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O sector pesqueiro conta cuns subministros especiais polas características propias da
súa actividade:
 GASÓLEO: Servizo encargado de facilitar e xestionar a reposición de
combustible dos buques da frota en portos españois, estranxeiros e alta mar.

 SUMINISTRO DE VÍVERES E “ENTREPOT”: Servizo de víveres e “entrepot”
proporciona subministración aos buques de todo tipo de produtos de
alimentación, limpeza ou droguería, así como tabaco e bebidas.

 EFECTOS NAVAIS, ARTES DE PESCA E APARELLOS: Servizo de subministración
aos buques de todo tipo efectos navais, artes de pesca e aparellos.

 XEO: Subministro de xeo aos buques, aos almacéns, ás empresas
comercializadoras de xeo para a conservación de peixes e moluscos.

 SERVIZO DE SUMINISTRO, ALQUILER E LAVADO DE CAIXAS DE PEIXE: Servizo
de subministro de caixas para o almacenamento a bordo de peixe, así como o
traslado a almacéns e frigoríficos.

BC2. Desenvolvemento de actividades relacionadas co proceso de venda de inmobles.

Venda de produtos do sector pesqueiro: Sistema de poxa
Antes de que sexan vendidos os produtos do mar nas nosa lonxas, é necesario que os
nosos mariñeiros/as e mariscadoras e mariscadores fagan o seu labor extractivo.
Os produtos do mar (peixe e marisco), son clasificados e etiquetados para ser expostos
32

nas diferentes lonxas, especializadas nos diferentes produtos. No caso de Vigo, a
principal lonxa é a do Berbés, xestionada polo Porto de Vigo, un dos maiores portos
pesqueiros de Europa onde se subastan múltiples especies de orixes diversas.
Ademais, sobreviven pequenas lonxas na ría dedicadas á primeira venda da pesca local
artesanal, como a Lonxa de Canido, xestionada pola Confraría de Vigo ou a Lonxa de
Mariscos de Vigo, tamén no Porto de Vigo, dependente da Xunta de Galicia, e utilizada
por todas as Confrarías da Ría de Vigo.
No caso das Lonxas de peixe, normalmente cada caixa de forma individual, pasa por
unha fila transportadora, ata que lle toca a súa quenda de poxa. Na actualidade existen
pantallas coa imaxe do peixe e a información sobre o mesmo. Cada comprador/a ten
un mando, para poder parar a poxa no momento que desexe quedarse coa mercancía
a ese prezo. Esta poxa especial por ser unha “poxa á baixa”, é dicir, o prezo inicial é
alto pero comeza a baixar rapidamente ata que o comprador o para e realiza a compra.
A caixa chega ao final da fila transportadora e emite a etiqueta. (Nas Lonxas de marisco
non soen existir fitas transportadoras, senón que as caixas do produto están en
exposición sobre mesas). Esta etiqueta acompaña a todos os produtos pesqueiros, e
recolle a información máis importante:
1. Zona de captura: especifica a zona da que procede o peixe ou o marisco
correspondéndolle a Vigo a subzona CEIM IX – Á as augas ibéricas desde
Fisterra ata o Golfo de Cádiz. Nalgúns casos especifícase a zona de Galicia á que
pertence, “Zona II Pontevedra”.
2. Información do expedidor: datos de contacto
3. Nome común e científico da especie
4. Peso

5. Método de produción e presentación: especifica se o produto é salvaxe
(capturado) ou de acuicultura (criado) e se vai enteiro ou eviscerado.
6. Código QR onde se recolle toda la información da etiqueta
7. Datos do buque e a arte de pesca: neste apartado infórmannos sobre o nome
e/ou matrícula do barco que realizou a captura así como a arte de pesca
empregado (nasa e trampas, enmalle, cerco…)
8. Data de captura e expedición da etiqueta
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9. Marca PescadeRías e código de trazabilidade: Se a lonxa conta coa marca de
calidade da Consellería do Mar “PescadeRías, de onde se non?” o seu logo
aparecerá na etiqueta do produto así como o código QR de trazabilidade.

O xeito de realizar a poxa ten cambiado moito nos últimos anos, coa chegada das
novas tecnoloxías facilitouse o proceso. Antigamente o Xefe de lonxa «cantaba» os
prezos e produtos. Este sistema aínda segue convivindo coas novas tecnoloxías en
moitas das lonxas galegas.
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Dinamización do punto de
venda

5. MP1231. Dinamización do punto de venda (contidos básicos)
Unidade formativa 1: Organización da superficie comercial e merchandising.

BC1. Organización da superficie comercial.

Especificacións dos produtos pesqueiros.

Presentación e

etiquetado.
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Os/as profesionais deben de colocar e tratar a súa mercadoría de forma que conserve
todas as súas calidades, garantindo que chega ao consumidor/a nas mellores
condicións de salubridade. Para iso debe seguir as pautas que se expoñen a
continuación:
 Manter o peixe nun ambiente fresco, conservalo na cámara frigorífica e
expoñer unicamente as cantidades necesarias. Para manter as baixas
temperaturas do peixe exposto debe utilizarse xeo en boas condicións
sanitarias.
 Clasificar e ordenar a mercadoría por especies, indicando nas etiquetas os
datos obrigatorios.
 Se se utilizan adornos, asegurarse de que estean limpos e desinfectados.
 Evitar a exposición sobre vexetais e hortalizas.
 Evitar a manipulación excesiva.
 Non picar os portaprecios directamente sobre a mercadoría.
 Eliminar convenientemente os residuos: vísceras, pescados non válidos, restos
de escamas e sangue...
 Manter as superficies de manipulación e os utensilios limpos. Lavar os coitelos
e táboas de corte despois de cada uso. Non utilizar trapos ou bayetas para
limpar as mesetas e superficies ou asegurarse de que estean en perfecto
estado.
 Se se utilizan caixas de madeira, estas deben ser dun só uso e atoparse en
perfecto estado. Son preferibles as de plástico ou poliestireno.
A Política Pesqueira Común (PPC) é a política pesqueira da Unión Europea.
Establece cotas para limitar a cantidade de peixe de cada especie que os estados

membros poden capturar e fomenta a industria pesqueira mediante varias
intervencións no mercado.
Dentro da Política Pesqueira Común inclúese a organización común de mercados
no sector dos produtos da pesca e da acuicultura (OCM) que establece un réxime
de prezos e de intercambios comerciais, así como normas comúns en materia de
competencia. Actualmente as normas sobre o etiquetado de produtos pesqueiros
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está regulado mediante o Regulamento Europeo 1379/2013, polo que se establece
a organización común de mercados no sector dos produtos da pesca e de
acuicultura.
No capítulo IV relativo á información do consumidor recóllense a información
obrigatoria e a información voluntaria adicional.
En relación á información obrigatoria, a partir do 13 de decembro de 2014 é
necesario indicar ademais da información xa obrigatoria pola normativa previa, a
arte de pesca utilizado na pesca extractiva, clasificándose nas seguintes categorías:
Redes de tiro, redes de arrastre, redes de enmalle e similares, redes de cerco e
redes izadas, sedelas e anzois, rastras ou nasas e trampas.
Ademais da información obrigatoria esixida, poderase facilitar a seguinte
información con carácter voluntario:
 Data de captura
 Data de desembarque dos produtos de pesca
 Información máis detallada sobre o tipo de arte de pesca
 Información sobre o buque que capturou os produtos
 Información ambiental
 Información de natureza ética ou socia
 Información sobre técnicas e prácticas de produción
 Información sobre o contido nutritivo do produto.
Non se poderá mostrar ningunha información voluntaria que mingüe o espazo
dispoñible para a información obrigatoria na etiquetaxe.
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Fonte: Guía de bolsillo sobre las nuevas etiquetas de la UE para los productos de la
pesca y de la acuicultura
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Proceso de venda

6. MP1232. Proceso de venda (contidos básicos)
Unidade formativa 2: Desenvolvemento do proceso de venda.
BC4. Desenvolvemento de entrevistas de venda.


Formas de venda: tradicional, autoservizo, sen tenda, televenda, venda en liña,
etc.
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Primeira venda
As lonxas son as instalacións nas que se efectúa obrigatoriamente a primeira venda de
todos os produtos da pesca e o marisqueo. O control do desembarque e a primeira
venda é responsabilidade dos titulares da autorización ou concesión das lonxas como
as confrarías, as cooperativas, as vendedurías, ou mesmo a propia Autoridade
Portuaria nalgúns casos.
É na primeira venda cando se lle pon prezo de saída ao produto e etiquetase por
primeira vez. Neste proceso é cando o produto procedente da pesca de baixura e do
marisqueo de mellor calidade acada a marca de diferenciación que o distingue do
resto. Dita marca poderá acompañar ao produto durante todo o proceso de
comercialización sempre que os demais operadores da cadea sexan tamén usuarios
certificados. As persoas que participan nas poxas das lonxas deben estar en posesión
dunha licenza que acredite a súa actividade comercial xa sexa como almacenista,
comerciante polo miúdo ou en calidade de propietario dun establecemento hostaleiro.
Vídeo da poxa da Lonxa de Burela
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Aplicacións informáticas
para o comercio

7. MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio (contidos básicos)
Unidade formativa 2: Aplicacións informáticas habituais no comercio.

Novas tecnoloxías para a venda online. Ferramentas de
interese.
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-

Woocommerce. O plugin de WordPress para tendas

online. É unha

ferramenta moi sinxela e intuitiva que permite montar unha tenda online
pequena (por exemplo cuns 50 produtos).
-

Inbound Marketing. O Inbound Marketing é un conxunto de técnicas de
márketing non

intrusivas que nos permiten conseguir captar clientes

achegando valor, a través da combinación de varias accións de márketing
dixital como o SEO, o márketing de contidos, a presenza en redes sociais, a
xeración de leads e a analítica web.
-

Estratexia SEO y SEM. Se no SEO o obxectivo é lograr resultados orgánicos,
no

SEM (Search

Engine Marketing) búscase obter maior visibilidade

mediante campañas de anuncios de pago. É dicir, anunciar os produtos ou
servizos da nosa web en Google para lograr os nosos obxectivos.
-

Facebook Ads. é o sistema polo cal poderás promocionar unha Páxina de
Facebook, Sitio web, Evento ou Aplicación. Grazas a el, podes crear anuncios
de texto, gráficos e de vídeo, que se mostrarán no inicio, perfil e fotos dos
usuarios, pagando soamente polos clics recibidos.

-

Canva. Deseño de publicacións para publicidade en redes sociais
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Servizos de atención
comercial

8. MP1234. Servizos de atención comercial (contidos básicos)

Aspectos de especial interese para os/as consumidores/as de
produtos pesqueiros
Un bo servizo de atención comercial debe considerar as características particulares do
sector económico no que traballa e ha de estar informado e coordinado coas outras
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áreas da empresa. Algunhas características dos produtos pesqueiros e do sistema
portuario marcan a comunicación cos clientes e outros usuarios.
A cadea ata o consumidor final ten actores variados que conviven no sistema
portuario: pescadores, confrarías, armadores, viveiros, peixerías, restaurantes,
supermercados, conserveiras, exportadores, etc. As súas motivacións son distintas, así
que as súas peticións e consultas tamén varían.
A frescura é un factor determinante na calidade e no valor dun produto pesqueiro. A
pesca fresca é altamente perecedoira, cando non se comercializa en vivo. Este feito
obriga a axilizar o proceso de comercialización, cun curto marxe para o
almacenamento, expedición e transporte. A comunicación e a atención comercial debe
contribuír a facilitar este proceso e colaborar no mantemento ou mellora do grao de
satisfacción dos clientes.
Ademais da frescura, os consumidores valoran nos produtos da pesca que sexan sans
e nutritivos, que sexan seguros e que saiban ben. Pero ademais, valórase, a maiores,
que a produción sexa local e tradicional, que se respecte o benestar ambiental e
animal, e que teña unha boa presentación, cunha boa información de todo o anterior.
Comunicar ben o valor do noso produto para que o consumidor perciba esas virtudes é
unha tarefa fundamental na atención comercial asociada á pesca.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO SECTOR PESQUEIRO
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 O consumidor debe sentir que se respectan os seus dereitos e
tense en conta as súas opinións.

 Hai un marco legal para achegar información veraz e contrastable
que dá valor engadido ao produto: Sustentabilidade – SaúdeÉtica.

 As redes sociais superan as limitacións do packaging físico e
establecen novas canles de comunicación.



A innovación segue sendo un factor fundamental para competir,
dentro e fóra da UE
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Comercio Electrónico

9. MP1235. Comercio electrónico (contidos básicos)
Unidade formativa 2: Venda en liña.
BC1. Realización de accións de compravenda en liña.


Control loxístico das mercadorías vendidas en liña.

Loxística e transporte dos produtos pesqueiros
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É relevante tamén o feito de que o número de páxinas web de venda online de peixe
conxelado en exclusiva é moito menor que o de produtos frescos, isto quizais poida
verse influído pola dificultade que implica o transporte destes produtos garantindo a
cadea de frío en todo momento, entre outros factores.
O aspecto do transporte no sector do ecommerce é fundamental para asegurar a
maior rapidez de entrega posible facendo que o proceso sexa rápido e cómodo para o
consumidor final. No caso dos produtos de alimentación o transporte do produto ata o
consumidor final é un punto crítico no que se ha de garantir as condicións óptimas
para cada produto, no caso dos produtos conxelados este punto é especialmente
problemático, xa que se ha de garantir as condicións de temperatura adecuadas para o
seu transporte sen romper en ningún momento a cadea de frío para asegurar así a
calidade do produto, xa que, unha vez que se producen desviacións de temperatura,
estas xa non poden reverterse, comprometendo a integridade do produto.
O transporte de peixes e mariscos conxelados ha de realizarse entre -18º C e -20º C.
Ademais o tema do transporte é fundamental para optimizar a venda online de
produto conxelado, xa que nos debería de permitir ter os produtos nos nosos
domicilios en 24 horas. Actualmente, este aspecto, como xa se comentou, é crítico xa
que non hai demasiadas empresas que se dediquen ao envío de paquetes a domicilio
que poidan transportar produtos conxelados, leste é un ámbito no que habería que
ampliar o abanico de empresas de transporte que puidesen realizar envíos a domicilio
de produtos conxelados e poder dar saída así a un incremento na demanda de
produtos conxelado a través da venda online.

As grandes empresas de envío a domicilio a nivel nacional, como son Seur e MRW,
non ofertan a opción de transporte de conxelado, si o transporte en frío (para
produtos que han de manterse a temperaturas entre 2º C e 8º C) pero este transporte
non resolvería o caso do produto conxelado.
Algunhas empresas que ofertan servizo de transporte de mercadoría conxelada son:
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 Stef: é unha empresa de transporte, cuxa división
Stef Seafood (Tradimar) céntrase no sector da loxística de produtos do mar
constituíndo unha ampla rede europea.

 Logifrío: empresa de transporte multitemperatura.
Realiza reparticións a nivel nacional e internacional
de produto refrixerado e conxelado.
 Rías Altas Express: no ano 2002 establece un acordo
de colaboración co grupo

Logifrío mantendo a

independencia identitaria. Esta empresa centra a súa actividade na loxística
alimentaria a temperatura controlada en refrixerado, conxelado e seco.
Distribúen a grandes superficies, canle HORECA e tamén pequenos
destinatarios.
 Fred express (Barcelona): empresa de transporte
con sistema de envío

exprés en conxelado,

respectando a cadea de frío e con entrega a domicilio.

 Transfrío. É o resultado da unión das empresas máis
importantes do sector do transporte de peixe e
marisco fresco de Galicia que, unindo os seus esforzos, medios e experiencia
culminan coa formación de Transfrio Rias Baixas, SL., situándose desta forma
entre os máis importantes de España.

Comercialización online de produtos pesqueiros. Negocios
electrónicos: tenda en liña, correo electrónico, comercio
electrónico, etc.
Actualmente pódense adquirir todo tipo de produtos a través do mercado virtual, no
que ao sector pesqueiro refírese existen diferentes páxinas web que comercializan
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produtos pesqueiros. Segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambiente, o comercio electrónico de produtos pesqueiros
sitúase en torno ao 0,5%, situándose no 0,7% se falamos de produtos pesqueiros
conxelados ou en conservas.
Para profundar un pouco máis no tema da venda

online de peixes e mariscos

conxelados analizamos algunhas das páxinas web existentes dedicadas a esta
comercialización. Analizamos aquelas que dispoñen de tenda online, xa que a gran
maioría permiten facer pedidos por vía telefónica ou vía email, pero este método é
moito menos áxil que a tenda online e por tanto non é atractivo para os compradores.
Cando realizamos algunha procura de tendas de peixe e marisco online, a maior parte
das páxinas web que aparecen son de comercialización de peixe e marisco fresco,
sendo esta oferta moi superior á de peixe conxelado. Algúns exemplos, a nivel de
galego, de páxinas deste tipo, é dicir, comercializadoras de produtos pesqueiros
frescos son:

“Tulonja.com”
É unha páxina web dedicada exclusivamente á venda online de peixe e marisco da
Lonxa de Coruña. Comercializa todo tipo de peixe e marisco fresco, a oferta vén
determinada pola dispoñibilidade diaria que teñamos diariamente na lonxa. O seu
funcionamento é moi simple: É unha páxina de uso moi intuitivo e visual, polo que
resulta moi fácil de usar para persoas que mesmo non teñan un nivel elevado no
manexo da informática.
Páxina web: www.tulonja.com

“Frescoydelmar.com”
Páxina web que comercializa peixe e marisco fresco de Fair Fishery from Galicia, S.L.,
que é unha empresa situada en Cee que traballa con produtos extraídos de maneira
artesanal na zona da Costa da Morte e Ría de Muros e Noia. Os envíos a domicilio
realizaranse nun prazo de 24 a 48 horas. A oferta de produtos dependerá das especies
pescadas.
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Páxina web: www.frescoydelmar.com

“Bocadodemar.com”
Empresa de venda de peixes e mariscos online, procedentes da Lonxa de Vigo. O
transporte a domicilio realizarase, sempre sen romper a cadea de frío, nun prazo de
24-48 horas. A oferta de produtos na páxina virá determinada pola oferta diaria de
produtos na lonxa.
Páxina web: www.bocadodemar.com

“Galicia marisco”
Tenda online de peixe e marisco fresco con envío a domicilio directamente da lonxa.
Traballan con produtos galegos. Comercializan tamén viños e empanadas de produtos
pesqueiros.
Páxina web: www.galiciamarisco.com

“Gusbuzo”
Páxina dedicada á venda de mariscos e peixes galegos.
Páxina web: www.mariscosgusbuzo.com

“Mariskito”
Páxina web de venda online de produtos pesqueiros frescos das lonxas galegas. Con
envío a domicilio nun prazo de 24 horas.
Páxina web: www.mariskito.com
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“Pescanova”
Pescanova captura, cultiva, produce e comercializa peixes e mariscos, controlando
totalmente a trazabilidad do produto e garantindo a súa calidade. Para realizar
compras

online é necesario rexistrarse na páxina. Na páxina web da empresa

atopamos acceso aos diferentes produtos que comercializa, dentro dos que nos
ocupan temos os seguintes:
- Peixe: Bacallau, Pescada, Salmón e outros ( Panga e Rape).
- Cefalópodos: Lura, Luriña e Sepia.
Páxina web: https://www.pescanova.es/

“Bofrost & Eismann”
É unha páxina web destinada á comercialización de todo tipo de produtos
ultracongelados como son: verduras, xeados, carne, pratos preparados, etc.
No apartado dos peixes e mariscos conxelados comercializa as seguintes especies:
- Peixes: Pescada,Bacallau.
- Cefalópodos: lura e polbo.
O transporte realízase sempre a través de vehículos frigoríficos deseñados para
garantir a cadea de frío ao longo de todo o proceso.
Páxina web: www.bofrost.es

“Congelados la estrella”
É unha tenda física que posúe tamén tenda online a través da súa páxina web
permitindo comprar directamente as seguintes especies de peixe e cefalópodos:
- Peixes: Pescada, marraxo, dourada, robaliza, linguado, emperador, galo, rape, sardiña
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e boquerón.
- Cefalópodos: lura.
No referente ao transporte, leva a cabo por medio da empresa Seur, na modalidade
Seur Frío, a través de caixas illantes con xeo seco no seu interior garantindo que a
temperatura non subirá dos 2º C.
Páxina web: http://www.congeladoslaestrella.com/

“Frezkito”
É unha tenda de conxelados que presenta tamén tenda online. As compras online
serán entregadas a domicilio a través dunha empresa de transporte.
Comercializa todo tipo de produtos conxelados, en canto a peixes e cefalópodos
comercializan:
- Peixes: Acedía, atún, pescada, boquerón, chanquete, bacallau, cazón, rosada,
linguado, peixe espada, rape, sardiña.
- Cefalópodos: polbo e lura.
Páxina web: http://www.frezkito.com/

“Trivaris”
Empresa que se dedica ao procesado e a comercialización de produtos pesqueiros.
Conta con instalacións para a manipulación, procesado e conxelación de produtos
pesqueiros procedentes da pesca extractiva e da acuicultura.
Así mesmo, para ofrecer a mellor calidade nos seus produtos, controla todos os
procesos desde a chegada do produto ás súas instalacións ata a entrega do mesmo aos
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clientes. Para iso posúe unha frota de vehículos frigoríficos que manteñen o produto
entre 0º C e -20º C.
Os peixes e cefalópodos conxelados que comercializa son:
- Peixes: Pescada, Sardiña e Cabala.
- Cefalópodos: Lura e polbo.
Páxina web: http://www.trivaris.net

“Ultracongelados Dona Dona”
A empresa “ Ultracongelados Dona Dona” pertence ao grupo de empresas Cravo
Conxelados, S.A. cuxa planta de elaboración de produtos do mar atópase en Caldas de
Reis. Ademais de produtos do mar comercializan todo tipo de produtos

ultra

conxelados.
Os pedidos almacénanse e transportan ata os domicilios particulares en vehículos
isotermos, por debaixo de -22°C., garantindo a cadea de frío en todo momento. O
servizo a domicilio é gratuíto.
Os produtos do noso interese que comercializan son:
- Peixes: Pescada, rape, abadexo, bacallau, San Martiño, limanda, mendo, boquerón,
fletán, linguado, peixe espada, atún, gallineta, galo, rosada.
- Cefalópodos: Lura, luriña, polbo, sepia, pota.
Páxina web: http://www.donadona.com

“Burruezo congelados”
É unha páxina web que comercializa todo tipo de produtos ultracongelados, non
exclusivamente pescados. Dentro dos produtos pesqueiros teñen:
- Peixes: bacallau, pescada, emperador,

atún, linguado, rape,

cazón, sardiña,

rodaballo, boquerón, dourada, robaliza, chanquetes.
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- Cefalópodos: lura, polbo, sepia.
Páxina web: www.burruezocongelados.es

“Comodísimo”
Tenda de produtos conxelados

online, comercializa todo tipo de produtos

ultracongelados.
- Peixes: abadexo, bacallau, boquerón, chanquete, fletán, limanda, pescada.
- Cefalópodos: lura, pota, polbo e sepia.
No que ao transporte refírese, garanten unha entrega no día e hora fixados sen
romper a cadea de frío en ningún momento.
Páxina web: http://www.comodisimo.es

“Frihogar”
Para realizar compras online nesta páxina é necesario rexistrarse como usuario, unha
vez feito isto xa se pode acceder á tenda

online para realizar os pedidos.

Comercializan todo tipo de produtos tamén, dentro dos peixes e cefalópodos teñen:
- Peixes: Atún, bacallau, fletán, linguado, mendo, pescada e rape.
- Cefalópodos: lura, polbo, sepia e luriña.
Páxina web: www.frihogar.com

“Mariscos chef”
É unha empresa que comercializa peixes, mariscos, carne, verdura, pratos preparados,
etc.
- Pescados: Atún, bacallau, boquerón, dourada, emperador, linguado, robaliza e
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pescada.
- Cefalópodos: Lura e sepia.
Páxina web: http://www.mariscoschef.com

Caben destacar como principais características do comercio online en xeral, e por tanto
tamén dos produtos pesqueiros as seguintes:

-Elimina as barreiras xeográficas.
-Permite un aumento da visibilidade da empresa.
-Menor investimento inicial que un negocio tradicional.
-Maior facilidade e menor investimento de tempo á hora de realizar as
compras.
-Maior facilidade para implementar estratexias de márketing.
-Elimina os horarios de compras, podendo realizar operacións comerciais 24
horas ao día.
-Reduce o número de intermediarios.
-O comercio virtual permite reducir custos operacionais e administrativos, por
iso permiten ofrecer o produto máis barato.
As principais desvantaxes coas que conta o comercio online son:
-A elevada competencia existente, que fai que as empresas teñan que mellorar as súas
ofertas continuamente.

da venda online de produtos pesqueiros
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Formación e Orientación
Laboral

10. MP1236. Formación e orientación laboral (contidos básicos)
Unidade formativa 1: Prevención de riscos laborais.
BC2. Avaliación de riscos profesionais.


Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais,
ergonómicas e psicosociais.
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Riscos asociados ao sector pesqueiro en terra ( Viveiros,
almacéns, portos, lonxas, etc.)
Os tipos de risco que se identificaron fan referencia ao suceso que pode provocar o
dano ou ben á forma en que o obxecto ou a substancia causante poden entrar en
contacto co/a traballador/a. Tendo en conta estas premisas diferenciáronse os
seguintes riscos no sector:
RESPECTO ÁS CONDICIÓNS DE SEGURIDADE:
 Caídas de persoas a distinto nivel. Inclúe tanto as caídas en altura (por exemplo
no caso dos montacargas,...) como en profundidades (aberturas no chan,...).
 Caídas de persoas ao mesmo nivel. Inclúe caídas en lugares de paso ou
superficies de traballo e caídas sobre ou contra obxectos existentes no chan
(caixas en corredores,...).
 Caída de obxectos por esborralle. Comprende esborralles de andeis,
mercadorías almacenadas ou elevadas con pontes guindastre, etc.
 Caída de obxectos por manipulación. Comprende as caídas de útiles de traballo,
mercadorías, etc. sobre un traballador do centro de traballo, sempre que o
propio accidentado sexa a persoa a quen cae o obxecto manipulado.
 Caída de obxectos desprendidos. Comprende a caída de materiais
mercadorías, sobre un traballador, sempre que este non as estea manipulado.
 Golpes contra obxectos inmóbiles. Considera ao traballador como unha parte
dinámica, é dicir que intervén dunha forma directa e activa, golpeándose
contra un obxecto que non estaba en movemento como poden ser andeis.

 Golpes, cortes e contactos con elementos móbiles de máquinas. O traballador
sofre golpes, cortes, rasguños etc., ocasionados por elementos móbiles de
equipos de traballo utilizados no centro de traballo como pinzas de carretillas
elevadoras, montacargas,...).
 Golpes e cortes por obxectos ou ferramentas. O traballador lesiónase por un
obxecto ou materiais como embalaxes de mercadorías así como útiles de
traballo
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(etiquetadoras, cutters,...) que se move por forzas diferentes á

gravidade. Non se inclúen os golpes por caída de obxectos.
 Atrapamento por ou entre obxectos. Inclúe a posibilidade de introducir unha
parte do corpo en aberturas ou mecanismos de máquinas, como en
montacargas, etc.
 Atrapamento por envorco de máquinas. Inclúe os atrapamentos debidos a
envorco de vehículos, principalmente carretillas elevadoras, quedando o
traballador aprisionado por elas.
 Contactos térmicos. Considéranse os accidentes debidos a obxectos a
temperaturas extremas que entran en contacto con calquera parte do corpo.
 Contactos

eléctricos.

Inclúense

todos

os

accidentes

causados

pola

electricidade, sexan contactos directos ou indirectos.
 Incendios. Accións producidas polos efectos do lume ou as súas consecuencias
debidas á propia instalación eléctrica, a existencia de produtos almacenados
inflamables ou ao uso de carretillas elevadoras (de gasoil,...) constitúen en si
factores de risco para que se produza un incendio.
 Explosións. Accións que dan lugar a lesións causadas pola onda expansiva ou os
seus

efectos

secundarios.

Son

debidas

as

instalacións

(eléctrica,

compresores,...) e equipos de traballo como carretillas elevadoras.
 Atropelos, golpes e choques con ou contra vehículos. Comprende os atropelos
de persoas por vehículos (carretillas elevadoras, apiladores mecánicos, etc.) así
como os accidentes de vehículos nos que o traballador lesionado vai sobre o
vehículo. Non se inclúen os accidentes de tráfico.
 Accidentes en tránsito. Están comprendidos os accidentes ocorridos dentro da
xornada laboral, polo desprazamento de vehículos xa sexan furgonetas,

camións de diferente tonelaxe, etc. para a distribución de pedidos.
Denomínaselles accidentes in misión.

RESPECTO ÁS CONDICIÓNS HIXIÉNICAS:
 Ruído. Axente físico que pode chegar a ocasionar unha enfermidade
profesional, debido ao nivel de ruído producido por determinados equipos de
traballo (caso de carretillas elevadoras,...).
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 Vibracións. Axente físico que pode chegar a ocasionar unha enfermidade
profesional, pola utilización de determinados equipos de traballo que
transmiten vibracións aos traballadores, xa sexan de tipo man-brazo ou de
corpo completo, como sería o caso de carretillas elevadoras,...
 Exposición a temperaturas extremas. Serían accidentes causados por
alteracións

fisiolóxicas

ao

atoparse

os

traballadores

nun

ambiente

excesivamente frío ou quente. Cabe destacar neste caso as temperaturas que
existentes no interior das cámaras tanto de conservación como de conxelación.
 Iluminación. Neste caso inclúense os danos causados por unha falta de
iluminación na área de traballo xa sexa de uso ocasional ou non, como pode ser
fatiga visual.
 Axentes biolóxicos. Serían os danos producidos pola posible existencia de
axentes biolóxicos, no caso de manipulación de alimentos tales como o peixe
fresco, etc.
 Inhalación de substancias nocivas. Principalmente faise referencia á posible
inhalación de gases refrixerantes utilizados nas cámaras frigoríficas, en caso de
producirse fugas. Tamén se considera a posible inhalación de fumes en
carretillas de combustión.

RESPECTO Á ERGONOMÍA E RISCOS PSICOSOCIAIS:
 Sobre esforzos. Accidentes orixinados pola manipulación de mercadorías ou
cargas pesadas ou por movementos mal realizados no desenvolvemento do
traballo.
 Riscos psicosociais. Son consecuencia dunhas malas condicións de traballo,
concretamente dunha deficiente organización do traballo.

RESPECTO ÁS ENFERMIDADES PROFESIONAIS, DIFERENCIANSE OS SEGUINTES
RISCOS:
Enfermidades profesionais. Son as contraídas como consecuencia do traballo
executado por conta allea nas actividades que se especifican no cadro do Anexo I do
RD 1299/2006.

Unidade formativa 2: Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social e
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procura de emprego.
BC3. Seguridade Social, emprego e desemprego.


A Seguridade Social como piar do estado social.

Réxime Especial do Mar
Segundo a Lei 47/2015, de 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas
traballadoras do sector marítimo-pesqueiro, de recente aplicación, quedarán
comprendidas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar as
seguintes persoas traballadoras por conta allea:
a) Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade marítimo-pesqueira a bordo das
embarcacións, buques ou plataformas seguintes, figurando no Rol dos mesmos como
técnicos ou tripulantes:
1.º De mariña mercante.
2.º De pesca marítima en calquera das súas modalidades.
3.º De tráfico interior de portos.
4.º Deportivas e de recreo.
5.º Plataformas fixas ou artefactos ou instalacións susceptibles de realizar operacións
de exploración ou explotación de recursos mariños, sobre o leito do mar, ancorados ou
apoiados nel. Non terán a consideración de tales instalacións os oleodutos, gasodutos,
cables submarinos, emisarios submarinos e calquera outro tipo de tubaxes ou
instalacións de carácter industrial ou de saneamento.

b) Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade a bordo de embarcacións ou
buques de mariña mercante ou pesca marítima, enroladas como persoal de
investigación, observadores de pesca e persoal de seguridade.
c) Persoas traballadoras dedicadas á extracción de produtos do mar.
d) Persoas traballadoras dedicadas á acuicultura desenvolvida na zona marítima e
marítimo-terrestre, incluíndo a acuicultura en area e en lámina de auga, tales como
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bancos cultivados, parques de cultivos, bateas e gaiolas.
Quedan expresamente excluídas as persoas traballadoras por conta allea que presten
os seus servizos para empresas dedicadas á acuicultura na zona terrestre, como
criadeiros, granxas mariñas e centros de investigación de cultivos mariños. Así mesmo,
exclúese ás persoas traballadoras dedicadas á acuicultura en auga doce.
e) Mergulladores extractores de recursos mariños.
f) Mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluíndo a
actividade docente para a obtención da devandita titulación.
Quedan excluídos os mergulladores con titulacións deportivas-recreativas.
g) Redeiros e redeiras.
h) Estibadores portuarios.
Para os efectos do seu encadramento neste Réxime Especial só considerarase como
estibadores portuarios, con independencia da natureza especial ou común da súa
relación laboral, a quen desenvolva directamente as actividades de carga, estiba,
desestiba, descarga e transbordo de mercadorías, obxecto de tráfico marítimo, que
permitan a súa transferencia entre buques, ou entre estes e terra ou outros medios de
transporte, que integran o servizo portuario de manipulación de mercadorías
relacionadas no artigo 130 do texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña
Mercante, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, e
independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.

En todo caso, devanditos estibadores portuarios deberán desenvolver as actividades
sinaladas no parágrafo anterior como persoal dunha empresa titular da
correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou de
autoprestación, así como das entidades de posta ao dispor de persoas traballadoras ás
devanditas empresas.
i) Prácticos de porto.
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j) Persoas traballadoras que desenvolvan actividades de carácter administrativo,
técnico e subalterno en empresas marítimo-pesqueiras e de estiba portuaria, así
como nas entidades de posta ao dispor de persoas traballadoras a empresas titulares
de licenzas do servizo portuario de manipulación de mercadorías, a condición de que
desenvolvan

a

súa

actividade

exclusivamente

no

ámbito

portuario,

independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.
Tamén estarán incluídas as persoas traballadoras que desenvolvan ditas actividades ao
servizo das confrarías de pescadores e as súas federacións, das cooperativas do mar
e das organizacións sindicais do sector marítimo-pesqueiro e asociacións de
armadores.
Para os efectos do encadramento neste Réxime Especial das persoas traballadoras de
empresas de estiba portuaria, a empresa deberá ser titular da correspondente licenza
do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou licenza de auto prestación,
independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.
k) Calquera outro colectivo de persoas traballadoras que desenvolva unha actividade
marítimo-pesqueira e cuxa inclusión neste Réxime sexa determinada polo Ministerio
de Emprego e Seguridade Social.

Coeficientes redutores
No Réxime Especial do Mar, existen coeficientes redutores da idade de xubilación dada
a dureza, as condicións de penalidade, a distancia, os horarios de traballo, etc. que se
desenvolve no traballo no mar, que fan posible reducir a idade de xubilación en ata,
como máximo, 10 anos, respecto a a xeral de 65 anos. Os coeficientes redutores que
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se aplican varían considerablemente segundo o tipo e clase de embarcación, os tipos
de navegación e a natureza de traballo que se atopa a xente de mar:
 Nos traballos a bordo de buques da Mariña Mercante, existe un coeficiente
redutor de 0,40 a 0,20.
 Nos traballos a bordo de embarcacións de pesca de 0,40 a 0,15.
 Os estibadores portuarios dispoñen dun 0,30.
 Os mariscadores/as, percebeiros e recolledores de algas cun coeficiente
redutor do 0,10.
O cómputo das bonificacións efectúase totalizando para cada traballador os períodos
da súa vida laboral que dan dereito á aplicación de coeficientes redutores de idade,
agrupados por actividades de idéntico coeficiente. O total de días acreditados en cada
grupo de idéntico coeficiente débese dividir por 365. As fraccións de ano ou que
excedan de 100 días en cada grupo considéranse como un ano completo; ou inferiores
a 100 días nun determinado grupo acumúlanse ao período de tempo acreditado no
grupo co coeficiente inmediatamente inferior e, de non existir este, desprézanse.
O produto ou a suma dos produtos parciais obtidos multiplicando os anos de traballo
polo coeficiente respectivo de cada grupo, co tope máximo de 10 unidades, é o
número de anos ou fracción de ano en que ha de ser reducida a idade mínima esixida
para causar dereito á pensión de xubilación.

As redeiras son un colectivo básico para a pesca, exposto a
condicións de traballo semellantes aos colectivos bonificados
co coeficiente redutor, pero polo momento carecen del.

BC4. Procura activa de emprego.

Mapa de ocupacións no sector pesqueiro
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1.1 ACTIVIDADE EN LONXA ATA A PRIMEIRA

por persoas contratadas en función da

VENDA:

acumulación de tarefas que se poida

1.1.1 COLLA DE PEIXE FRESCO.

producir, dada a variabilidade do volume de
peixe a descargar e almacenar.

1.1.2 PREPARACIÓN E LIMPEZA DO PEIXE
1.3 OUTRAS ACTIVIDADES DEPENDENTES
1.1.3 CONTROL‐INSPECCIÓN DESEMBARCO E

DAS FROTAS EN PORTO (SERVIZOS DIRECTOS

VETERINARIO. Administración Pública

AOS BUQUES):

1.1.4 PERSOAL DA AUTORIDADE PORTUARIA

1.3.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DA

PARA ATENCIÓN DO PORTO PESQUEIRO.

ATRACADA E ESTANCIA DO BUQUE EN

Autoridade Portuaria

PORTO: PRÁCTICOS (PILOTAXE EN RÍA),

1.1.5 VENDEDORES DE PEIXE EN LONXA.

AMARRADORES E VIXIANTES PRIVADOS.

Autónomos que prestan os seus servizos

1.3.2 REDEIROS/AS (EN PEIRAOS

cando as empresas precísano. As súas

PESQUEIROS).

funcións son as de realizar as poxas de lotes
de peixe e así adxudicarllos ás empresas
compradoras. Como contra prestación
polos seus servizos reciben unha comisión
sobre as vendas realizadas, que abonan os

1.3.3 ACTIVIDADES DERIVADAS DO
SUMINISTRO E PERTRECHO DOS BUQUES:
A‐GASÓLEO
B‐SUMINISTRO DE VÍVERES E “ENTREPOT”.

armadores.
C‐EFECTOS NAVAIS, ARTES DE PESCA E
1.1.6 PERSOAL TRANSPORTE CARROS EN

APARELLOS.

LONXA.
D‐XEO
1.2 ACTIVIDADE DESCARGA E ENTRADA
PESCADO CONXELADO ANTES DA PRIMEIRA

E‐SERVIZO DE SUMINISTRO, ALQUILER E

VENDA:

LAVADO DE CAIXAS DE PEIXE.

1.2.1 PERSOAL PARA

1.3.4 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

ENTRADA/ALMACENAMENTO EN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

FRIGORÍFICOS DE PEIXE CONXELADO NA RÍA

BUQUES Y EQUIPOS PESQUEROS.

VIGO. Estes labores adoitan ser realizadas

A‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE

1.4 OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIZOS

MAQUINARIA DE CUBERTA.

DIRECTOS ÁS EMPRESAS ARMADORAS:

B‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE

1.4.1 COOPERATIVA DE ARMADORES DO

MAQUINARIA PROPULSORA.

PORTO DE VIGO, ASOCIACIÓNS E

C‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE PARQUE DE PESCA.
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D‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
EQUIPOS FRIGORIFICOS.
E‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
CARPINTERIA.
F‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
PINTURA.
G‐MANTEMENTO E REPARACIÓN DE
EQUIPOS ELECTRONICOS.

ORGANIZACIÓNS DE PRODUTORES
1.4.2 CONFRARÍAS DE PESCADORES DE VIGO
E A SÚA RÍA.
1.4.3 OUTRAS ORGANIZACIÓNS
RELACIONADAS CO SECTOR EXTRACTIVO E
FROTAS.
1.4.4 ENTIDADES BANCARIAS NO PORTO
PESQUEIRO
1.4.5 SERVIZOS NO PORTO PESQUEIRO E
OUTRAS ACTIVIDADES

O sector de emprego indirecto máis importante sería o que se xera pola
comercialización dos produtos procedentes da pesca extractiva da frota de Vigo, que
incluiría persoal dedicado ás seguintes actividades:
- Distribución desde o porto pesqueiro (Exportadores).
- Transportistas.
- Mercados centrais.
- Comerciantes polo miúdo (Peixarías).
O outro gran sector no cal se xera emprego indirecto é o sector de procesado e
transformación de peixe en terra. Neste sector incluiriamos as seguintes actividades:
- Industrias conserveiras.
- Industrias de elaborados de peixe fresco tales como retractilados para grandes
superficies.
- Industrias de elaboración de peixe conxelado incluíndo, precociñados, produtos
desconxelados, etc.

Emprego indirecto xerado pola pesca extractiva:
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Lexislación específica do
sector pesqueiro

Lexislación específica do sector pesqueiro

Política Pesqueira Común e normas afíns PPC:
 Regulamento (UE) Nº 1380/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11
de decembro de 2013, sobre a Política Pesqueira Común.
 Regulamento (CE) nº 850/1998 do Consello, do 30 de marzo de 1998, para a
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conservación dos recursos pesqueiros a través de medidas técnicas de
protección dos xuvenís de organismos mariños.
Loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada:
 Regulamento (CE) Nº 1224/2009 do Consello, do 20 de novembro de 2009,
polo que se establece un réxime comunitario de control para garantir o
cumprimento das normas da política pesqueira común.
 Regulamento execución (UE) nº 404/2011 da Comisión, do 8 de abril de 2011,
que establece as normas de desenvolvemento do Rglto (CE) nº 1224/2009.
 Regulamento 1005/2008: Sistema Comunitario para previr,

desalentar e

eliminar a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada e Regulamento
1010/2009, que o desenvolve.
 Acordo sobre medidas do Estado reitor do porto, 2009 FAO (Organización de
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura).
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP):
 Regulamento (UE) Nº 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15
de maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Normas internacionais básicas:
 Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar, 1982.
 Código de conduta para a pesca responsable, FAO, 1995.
Política Marítima Integrada:
 Crecemento azul - Comunicación da comisión ao parlamento europeo, ao
consello, ao comité económico e social europeo e ao comité das rexións.

Crecemento azul. Oportunidades para un crecemento mariño e marítimo
sostible
Regulación pesqueira nacional e autonómica:
 Lei 47/2015, do 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas
traballadoras do sector marítimo-pesqueiro.
 Lei 3/2001, do 26 de marzo, de Pesca Marítima do Estado (modificada pola Lei
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33/2014, do 26 de decembro)
 Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (modificada pola Lei
6/2009, do 11 de decembro).
Protección ambiental UE:
 Directiva Marco Estratexia Mariña 2008/56/CE, do 17 de xuño de 2008.
 Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de
novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres.
 Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e a flora silvestres.
Prevención da contaminación:
(Organización Marítima Internacional, OMI):
 Convenio internacional para previr a contaminación polos buques ( MARPOL
73/78).
 Convenio Internacional para o Control e a Xestión da auga de Lastre e os
Sedimentos dos Buques (Convenio BWM)
Prevención da contaminación (nacional):
 Real Decreto 1381/2002, sobre instalacións portuarias de recepción de
desfeitos xerados polos buques e residuos de carga (modificado polo Real
Decreto 1084/2009, do 3 de xullo).
 Real Decreto 543/2007, do 27 de abril, pola que se determinan as normas de
seguridade e de prevención da contaminación para cumprir polos buques
pequenos menores de 24 metros de eslora ( L).

 Real Decreto 1032/1999, do 18 de xuño, polo que se determinan as normas de
seguridade a cumprir polos buques pesqueiros de eslora igual ou superior a 24
metros.
Protección socio laboral
Normativa nacional:
 Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións
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mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca,
modificado polo Real Decreto 1696/2012, do 21 de decembro.
 Resolución, do 22 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se
rexistra e publica o Acordo sectorial estatal do sector da pesca (en materia de
prevención de riscos laborais e saúde laboral)
 Real Decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos
profesionais do sector pesqueiro.
Normativa internacional:
 Convenio 188 da Organización Internacional do Traballo (OIT), sobre o traballo
na pesca, 2007.
 Recomendación 199 da OIT sobre o traballo na pesca, 2007.
 Directiva (UE) 2017/159 do Consello, do 19 de decembro de 2016, pola que se
aplica o Acordo relativo á aplicación do Convenio sobre o traballo na pesca de
2007 da Organización Internacional do Traballo, celebrado o 21 de maio de
2012 entre a Confederación Xeral de Cooperativas Agrarias da Unión Europea
(Cogeca), a Federación Europea de Traballadores do Transporte ( ETF) e a
Asociación das Organizacións Nacionais de Empresas Pesqueiras da Unión
Europea (Europêche).
Comercialización:
 Regulamento (UE) Nº 1379/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 11
de decembro de 2013, polo que se establece a organización común de
mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura.

 Regulamento (CE) Nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de
xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da
lexislación alimentaria, créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria
e fíxanse procedementos relativos á seguridade alimentaria.
 Regulamento (CE) Nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de
abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos
alimentos de orixe animal.
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 Regulamento (UE) Nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25
de outubro de 2011, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor.
 Real Decreto 418/2015, do 29 de maio, polo que se regula a primeira venda dos
produtos pesqueiros.

