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I. OBXECTO 

  obxecto deste documento é analizar e dar a coñecer as oportunidades 

que se presentan no sector marítimo pesqueiro, e máis 

concretamente no contexto do Concello de Cambados e a súa contorna, 

para levar a cabo actividades emprendedoras e innovadoras. 

A presentación da información aquí descrita baséase nos criterios contemplados 

dende a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014 – 2020 

(RIS3 GALICIA), coordinada pola Axencia Galega de Innovación (GAIN).  

Tal e como se define nese documento, “o 

concepto de Especialización Intelixente 

refírese á necesidade de concentrar dun xeito eficiente os recursos 

dispoñibles para a xeración e explotación de coñecemento no contexto 

rexional”. Trátase, polo tanto, de poñer en común os esforzos realizados e o 

coñecemento xerado, dende diferentes vías e puntos de vista (actividade 

extractora, actividade transformadora, actividade investigadora, etc.), de cara a 

configurar sectores altamente competitivos, baseados na mellora, na 

innovación e na sustentabilidade.  

Deste xeito, e de cara a identificar aqueles aspectos da nosa rexión que teñen unha 

maior capacidade de xerar emprendemento, innovación e competitividade, a RIS3 

Galicia estableceu tres retos prioritarios para o futuro:  

 RETO 1. Novo modelo de xestión dos recursos naturais e culturais 

baseado na innovación. 

 

 RETO 2. Novo modelo industrial sustentado na competitividade e o 

coñecemento. 

O 
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 RETO 3. Novo modelo de vida saudable cimentado no 

envellecemento activo da poboación. 

Tendo en conta o anterior, este estudo ten a intención de profundar, 

concretamente, no primeiro dos retos (definición dun novo modelo de xestión 

dos recursos naturais e culturais baseado na innovación), e presentar cales son 

as oportunidades e prioridades establecidas pola RIS3 nesta liña de 

desenvolvemento.  

Neste sentido, ao longo do presente documento abordaranse as oportunidades 

de modernización do sector marítimo pesqueiro mediante a introdución 

de aspectos innovadores que impacten na mellora da eficiencia e do 

rendemento no uso dos recursos, e fomenten usos alternativos que xeren maior 

valor engadido. Para isto, e seguindo tamén os resultados obtidos tras a 

avaliación dos recursos socioeconómicos rexionais pola RIS3, 

consideraremos as seguintes liñas de traballo: 

 Valorización de subprodutos e residuos xerados na actividade. 

 

 Desenvolvemento da acuicultura local. 

 

 Diversificación do sector enerxético galego, con énfase na biomasa en na 

enerxía mariña. 

 

 Modernización do sector pesqueiro, destacando o papel das tecnoloxías 

facilitadoras esenciais. 

 

 Modernización das actividades a través das TIC (incluíndo a modernización 

do sector turístico e das industrias culturais galegas a través do uso destas 

tecnoloxías). 
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Por último, e antes de pasar a tratar cada un destes puntos de forma máis extensa, 

parece relevante definir os principais termos obxecto deste estudo:  

Sector marítimo pesqueiro. 

 Entenderemos dentro deste sector todas as cuestións relativas ás seguintes 

actividades: 

Pesca extractiva / Marisqueo / Acuicultura / Conserva / Conxelado 

 

Innovar: introducir algunha novidade nun dominio determinado. 

Emprender: empezar a facer con decisión [unha cousa que pode presentar 

certas dificultades], confrontar, comezar, iniciar, principiar. 
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II. BREVE DESCRICIÓN DO SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO 

EN CAMBADOS. PRINCIPAIS RETOS A AFRONTAR 

omo punto de partida deste estudo de oportunidades, e como paso previo 

á revisión das principais liñas de desenvolvemento marcadas pola RIS3, 

resulta de especial importancia facer un breve repaso á situación do 

sector marítimo pesqueiro na actualidade, na nosa rexión e na localidade de 

Cambados. 

SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO - GALICIA 

Collendo como referencia os datos públicos estatísticos do MAPAMA (“Informe 

Estadísticas Pesqueras”, Nov. 2016), obsérvase que, do conxunto da flota 

española, Galicia aglutina case a metade dos buques rexistrados (un 

48,49%). 

Dentro da nosa rexión, segundo os datos de rexistro de buques da plataforma 

tecnolóxica Pesca de Galicia, o sector está configurado da seguinte maneira: 

DESCRICIÓN Nº BARCOS 

PESQUERIA 
INTERNACIONAL  
(Gran Altura) 

ARRASTRE 

BACALADEROS 2 

CONXELADORES 15 

NAFO CONXELADORES 15 

CERCO 3 

PALANGRE SUPERFICIE 65 

PESQUERIA 
COMUNITARIA  
(Altura) 

PALANGRE 
FONDO 

NEAFC PALANGRE 
FONDO 

38 

NEAFC <100 TRBs 5 

ARRASTRE 
NEAFC ARRASTRE 21 

PORTUGAL 3 

C 
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DESCRICIÓN Nº BARCOS 

CALADERO 
NACIONAL  
(Cant/Noroeste) 

ARRASTRE 66 

ARTES MENORES 3.932 

CERCO 150 

PALANGRE FONDO 26 

PALANGRE SUPERFICIE 53 

ENMALLE 
RASCOS 4 

VOLANTAS 28 

Totais 4.426 

BUQUES DEDICADOS Á ACUICULTURA/AUXILIARES 1.274 

*Fonte: Datos de pescadegalicia.gal (outubro de 2017). 

Como se pode apreciar, máis da metade dos buques rexistrados en Galicia 

(un 68,9%) dedícanse á pesca mediante artes menores en caladoiros 

nacionais, seguidos en número polas embarcacións dedicadas á acuicultura e as 

auxiliares de pesca. 

A continuación, reflíctense os datos de buques rexistrados tomando en conta a súa 

distribución xeográfica, onde se pode advertir que existe unha alta 

concentración 

de actividade 

na zona III – 

Arousa, con 

máis dun 

45% dos 

rexistros. 

 

 

Fonte: elaboración propia en base aos datos de pescadegalicia.gal (out.2017) 
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Con este contexto xeral, imos agora a coñecer como se distribúen estes 

datos no ámbito local, analizando o peso da actividade marítimo pesqueira do 

concello de Cambados en relación ao sector galego e a súa configuración. 

SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO - CAMBADOS 

En relación ao número de barcos rexistrados, pode observarse a continuación 

que, dentro da zona III – Arousa, Cambados ocupa a cuarta posición, cun 

11,89% do total da zona, e só superado pola Illa de Arousa, Rianxo e O 

Grove. No conxunto rexional, estaría en quinta posición, cun 4,86% dos rexistros 

de toda Galicia. 

 

Fonte: elaboración propia en base aos datos de pescadegalicia.gal (out.2017) 

Do total de embarcacións rexistradas, as actividades nas que se atopan 

catalogadas xiran principalmente en torno á categoría de “artes menores 

en caladoiros nacionais” (75,09%), seguida dunha alta porcentaxe de 

embarcacións da categoría “auxiliares ou dedicadas á acuicultura” 

(17,33%) e, por último, da pesca de cerco en caladoiro nacional. 
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Fonte: elaboración propia en base aos datos de pescadegalicia.gal (out.2017) 

Polo tanto, tal e como se recolle por medio de fontes locais (e como se pode 

observar nos datos presentados previamente), dentro da actividade extractiva, 

o Porto de Cambados está caracterizado pola pesca tradicional, 

especializada no marisqueo (tanto a pé como a flote) e na pesca de cerco, 

con predominancia no uso das artes menores. 

Pero, ademais da extracción, o sector marítimo pesqueiro de Cambados contén 

presencia de diferentes actividades dentro da cadea de produción como 

son a transformación e a comercialización; onde debemos ter en conta as 

lonxas, as depuradoras, a industria transformadora e o comercio local. 

En todo este percorrido, como se pode advertir, teñen especial relevancia os 

roles das diferentes asociacións, agrupacións e empresas da localidade, 



 

11 

pero non debemos perder de vista ao consumidor final e ás tendencias do 

mercado actual (demanda rexional, nacional e/ou internacional). 

Tras valorar con todas as partes o escenario do sector a nivel local, pódese afirmar 

que as actividades marítimo pesqueiras afrontan na actualidade unha serie de 

retos ou dificultades que deben estar presentes no deseño de calquera 

iniciativa de innovación e emprendemento que se queira levar a cabo. 

A continuación, expóñense brevemente as principais cuestión recollidas en relación 

as necesidades e desafíos do sector, que xiran, sobre todo, en torno á 

problemática de atopar un equilibrio entre a actividade desenvolvida e o 

rendemento económico. 

Principais dificultades e retos na actividade extractiva  

Administración e marco legal de actuación 

Os cambios producidos nos últimos anos na regulación das cotas de pesca 

(TAC, “Totais Admisibles de Capturas”), tiveron unha ampla influencia para o 

sector, xa que en determinadas especies ou artes, os límites establecidos son moi 

inferiores á capacidade real de produción. Ademais, sinálase tamén, dende 

diferentes estudos, que os procesos administrativos referidos a determinadas 

solicitudes son lentos e poden dificultar as xestións asociadas. 

Dificultade para xestionar o sector extractivo 

Este obstáculo é sinalado dende dúas perspectivas, a técnica e a organizativa. Así, 

dende o punto de vista técnico, destácase a dificultade que existe para 

xestionar os recursos e a súa dispoñibilidade, faltando aínda capacidade 

para predicir cambios na mesma. En moitas das ocasións, ademais, esta 
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variabilidade dos recursos é debida a factores externos, como poden ser o 

cambio climático ou a afectación de determinadas enfermidades.  

Toda esta situación provoca, en moitos casos, que as persoas que se dedican á 

pesca deban contar coa capacidade de adaptación dos seus barcos e 

aparellos para a captura de especies diferentes.  

Por outra banda, dita falta de recursos mariños pode estar provocada tamén pola 

presencia de especies invasoras, que provocan a morte da especie autóctona 

ou a reducen en gran cantidade.  

Estas casuísticas reverten no declive de determinadas artes e na dificultade 

para asegurar en moitos dos casos o relevo xeracional, xa que, ademais, a 

inversión que se debe facer para continuar na actividade e adaptar os recursos 

dispoñibles para aumentar a rendibilidade é moi alta.  

Por último, débese ter en conta tamén a temporalidade da actividade na 

extracción de determinadas especies (tanto en pesca como en marisqueo), 

causada polo propio ciclo de crecemento da mesma, e que fai que as persoas deban 

buscar novas tarefas para cubrir a restante parte do ano, ou, como xa se expuxo, 

que acometan inversións nas súas embarcacións para garantir a adaptación á pesca 

doutras especies e, polo tanto, a actividade durante todo o ano. 

O conxunto destes aspectos é o que dificulta en gran medida a tarefa de 

organizar esta actividade xa que, sumado a todo o comentado, outra das 

consecuencias que soe aparecer, no contrapunto ao declive dalgunhas artes que 

antes se comentou, é a sobresaturación doutras que nese momento están a ser 

máis rendibles (dificultándose, polo tanto, o reparto dos recursos e a coordinación 

dos traballos). 
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Cambio de esquema de comportamento social 

Transversalmente a todos os factores anteriormente comentados, debemos 

destacar tamén o importante rol das persoas na xeración e mantemento 

dun comportamento responsable e comprometido respecto do uso dos 

recursos naturais. Faise referencia neste sentido ao impacto do ser humano e a 

súa conduta en toda a cadea de produción, dende a extracción (respectando as 

cotas, os tamaños, etc. para preservar a biodiversidade) ata a comercialización e 

consumo (penalizando a pesca furtiva e a compra de produto no mercado negro e 

axudando a poñer en valor o produto). 

Principais dificultades e retos na comercialización 

Mantemento do equilibro dos prezos durante todo o ano 

Este é un aspecto que preocupa tanto as empresas intermediarias, como as 

empresas que venden o produto final ao consumidor, xa que resúltalles 

dificultoso xustificar no mercado a gran variabilidade dos prezos e, polo 

tanto, manter unha posición competitiva con respecto a outros vendedores. 

Regularización da oferta de especies (desenvolvemento da acuicultura) 

Este é un aspecto tamén moi demandando para a adaptación ao mercado actual, 

xa que o desenvolvemento de técnicas acuícolas axudaría a ter oferta de 

determinadas especies durante todo ou case todo o ano, cubrindo así a 

demanda constante do mercado.  

Neste campo, existe aínda moita reticencia, tanto dende o propio sector como 

dende o consumidor final, xa que a imaxe de calidade do produto percíbese 

desmellorada con respecto ás formas de obtención tradicionais. 
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Adaptación ás novas tendencias dos mercados (nacional e europeo) 

Falamos aquí do I+D de produto orientado a aportar novidades na presentación, 

formatos, etc. que se adecúen tanto as necesidades como as preferencias dos 

consumidores.  

Dentro deste punto, cabería relacionar tamén a posibilidade que o I+D pode 

ofrecer á valorización de determinados produtos cun menor valor 

tradicional de entrada, axudando tamén a que teñan unha maior acollida no 

mercado e, polo tanto, se coticen a prezos que supoñan rendibilidade para o sector 

(falamos, por exemplo, da captura de especies non obxectivo que, en determinados 

momentos, poden ser moi abundantes nos mesmos emprazamentos onde se 

realiza a pesca de especies tradicionais). 
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A pesar das dificultades comentadas no eido da extracción e a comercialización, 

dende os representantes da asistencia técnica, refléxase como un aspecto a 

destacar que, nos últimos anos, avanzouse en gran medida na estratexia e 

investigación científica no sector, favorecendo un maior control das 

explotacións e un mellor seguimento da actividade, chegando mesmo a 

poder realizarse algunhas previsións relacionadas co rendemento.  

Destácase tamén que, todas as iniciativas e ideas que se poñan en marcha, 

así como os estudos que se realicen como base das estratexias a tomar, deben, 

baixo o marco normativo actual -nacional e europeo-, elaborarse tendo en 

conta criterios de compatibilidade co medio ambiente e sustentabilidade, 

co fin de seguir preservando a biodiversidade. 

Por último, outro aspecto no que se coincide, e que se remarca tamén nos estudos 

consultados acerca do sector, é a importancia de manter a estrutura de 

distribución social que caracteriza ao sector marítimo pesqueiro galego. 
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III. DESCRICIÓN DE OPORTUNIDADES EN INNOVACIÓN NO 

SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO 

omando como base as cuestións expostas nos anteriores apartados, imos 

agora a presentar as principais liñas de innovación marcadas dende 

a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), e que 

deberán servir de marco para as iniciativas que se desexen desenvolver no sector 

marítimo pesqueiro, a nivel rexional e local. 

En concreto, avaliaranse as posibilidades que ofertan as seguintes áreas: 

1. Valorización de subprodutos e residuos. 

 

2. Desenvolvemento da acuicultura local. 

 

3. Diversificación do sector enerxético galego. 

 

4. Modernización do sector pesqueiro: Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais. 

 

5. Modernización das actividades a través das TIC, con énfase na difusión 

do coñecemento e na diversificación a través de iniciativas como o turismo 

mariñeiro. 

 

 

 

 

T 
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VALORIZACIÓN DOS SUBPRODUTOS E RESIDUOS XERADOS 

entro do sector marítimo pesqueiro, tanto na 

campo da extracción como no da 

transformación, xéranse unha alta cantidade 

de residuos e subprodutos que deben ser tratados e 

que constitúen unha importante fonte de materias 

primas. 

 

Antes de coñecer que tratamentos se lle poden dar a estes produtos, débese 

acoutar o que entendemos por residuos e subprodutos. 

A lei 22/2011, do 28 de xullo de residuos e solos contaminados, establece as 

definicións deste dous termos. De tal xeito, defínese un residuo como “calquera 

substancia ou obxecto que o seu posuidor refugue ou teña a intención ou 

obrigación de refugar”; e como residuo industrial aos “residuos 

resultantes dos procesos de fabricación, de transformación, de uso, de 

consumo, de limpeza ou de mantemento xerados pola actividade 

industrial”. Ademais destas dúas definicións, será tamén de utilidade nas 

consideracións que se terán en conta neste estudo, a de residuo comercial 

(xerado pola propia actividade do comercio, dos servizos de restauración e bares, 

das oficinas e dos mercados, así como do resto do sector servizos). 

Existen unha serie de características (contempladas nesta mesma lei) que marcan 

as diferencias entre un subproduto e un residuo. De tal xeito, considérase 

como subproduto, e non residuo, a “unha substancia ou obxecto, resultante 

dun proceso de produción, cuxa finalidade primaria non sexa a produción 

desa substancia ou obxecto, cando se cumpran as seguintes condicións: 

D 
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a) Que se teña a seguridade de que a substancia ou obxecto vai a ser 

utilizado ulteriormente, 

 

b) que a substancia ou obxecto se poda utilizar directamente sen ter que 

someterse a unha transformación ulterior distinta da práctica industrial 

habitual; 

 

c) que a substancia ou obxecto se produza como parte integrante dun 

proceso de produción, e 

 

d) que o uso ulterior cumpra todos os requisitos pertinentes relativos aos 

produtos, así coma a protección da saúde humana e do Medio Ambiente, 

e Medio Rural e Mariño que ditará a orde ministerial correspondente”. 

Estas catro condicións deben darse de modo simultáneo para que se poda 

considerar a unha substancia ou obxecto como un subproduto. Se non se 

cumpren todas, o réxime xurídico a aplicar é necesariamente o de tratamento de 

residuos. 

Os subprodutos obtidos no sector marítimo pesqueiro son usados 

habitualmente para a xeración de produtos de menor valor engadido 

(tradicionalmente como fonte de proteína para alimentación animal ou piscícola, 

mediante fariñas de peixe ou hidrolizados proteicos de peixe). Pero tamén se 

empregan como compoñente de valor biolóxico ou funcional en bens de consumo 

humano. 

Unha vez delimitado o que é un subproduto, débese ter en conta que existe tamén 

un marco lexislativo que regula o tratamento destas substancias e que cambiará 
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en función de si este se destina ao consumo humano ou non. Así, podemos 

diferenciar entre os “subprodutos animais non destinados ao consumo 

humano (SANDACH)” e os “subprodutos animais destinados á 

elaboración de produtos ou compoñentes para consumo humano”. 

A maiores, e antes de pasar a tratar os principais usos ou vías de investigación en 

materia de valorización de residuos e subprodutos, parece relevante dedicar tamén 

un pequeno espazo á introdución do concepto dos descartes na actividade 

pesqueira e o seu marco de actuación. 

Descartes na actividade pesqueira 

Considérase descarte pesqueiro á parte da captura que non se retén a 

bordo durante a pesca e que, polo tanto, é desbotada ao mar (viva ou 

morta). As especies que se poden ver afectadas dependen da relación entre as 

mesmas no seu hábitat natural e das técnicas de pesca empregadas, entre outras 

cuestións; pudendo abarcar a peixes, a invertebrados ou mesmo a aves e 

mamíferos. 

Son moitos os aspectos que poden influír nos descartes e a súa práctica, 

pero, entre todos, podemos destacar tres:  

1) razóns comerciais e/ou económicas, existindo especies de gran valor 

comercial, de escaso valor comercial ou non comerciables; en ocasións marcadas 

por cuestións socioculturais, ou incluso pola diferencia no valor da peza en función 

da talla;  

2) regulacións pesqueiras, como poden ser as referidas ás cotas por pesca ou 

por especie, ás tallas legais, ás especies protexidas, etc. 



 

20 

3) cuestións tecnolóxicas ou loxísticas, como a falta de espazo no barco, a 

duración da viaxe, a capacidade de procesamento do buque, etc. 

O control adecuado desta práctica terá moita influencia sobre factores como 

a sustentabilidade, a conservación da biodiversidade e o impacto medio 

ambiental, polo que a definición de medios ou procedementos para a redución 

da mesma, resulta prioritario.  

Neste sentido, dentro da Política Pesqueira Común (PCC) da Unión Europea, estase 

a desenvolver toda unha regulamentación referida aos descartes e ás capturas 

accidentais; pero non está a ser unha cuestión fácil de abordar, xa que para a súa 

aplicación, débese ter en conta a todo o sistema de xestión de pesca. 

Unha das posibles vías de actuación é a da incorporación de medidas técnicas para 

a redución dos descartes. Sen embargo, para realizar unha actuación eficiente 

neste campo, a principal necesidade que existe é, en primeiro lugar, a 

definición dos tipos de descarte que se producen en cada clase de arte, 

buque, etc., e a delimitación dos factores que contribúen á xeración dos 

mesmos. Dentro desta área, unha das iniciativas máis coñecidas e destacadas é 

o estudo levado a cabo polo Instituto Español de Oceanografía, que resultou na 

elaboración dun Atlas de descartes das zonas do Caladoiro Nacional 

Cantábrico – Noroeste:  

http://penosu.byethost7.com/migramapdescar/web/wp/Map/index.html 

En xeral, pódense identificar cinco posibles vías de intervención para a 

redución dos descartes e da captura accidental: 

1) Control dos TAC e cotas de captura ou do desembarque, 

establecendo cotas de captura para un grupo mixto de especies ou 

establecendo cotas de capturas no lugar de cotas de desembarque. 

http://penosu.byethost7.com/migramapdescar/web/wp/Map/index.html
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2) Control do esforzo e da capacidade pesqueira, tendo en conta 

factores como o tamaño das flotas, a cantidade de días de pesca ou a 

cantidade de redes largadas. 

 

3) Medidas técnicas, para controlar como, onde e cando se pesca: 

restricións espaciais e/ou temporais das pesqueiras nas diferentes áreas; 

regulacións no uso das artes de pesca; modificacións nas tallas mínimas de 

desembarque; control da composición da captura; prohibición de descartes, 

obrigando ao desembarque de todas as capturas; etc. 

 

4) Medidas sociais, como a procura de alternativas mediante a colaboración 

entre entidades e colectivos, e a investigación e implantación de medidas 

de redución; ou a sensibilización do sector en relación a dita problemática. 

 

5) Medidas económicas, que axuden á valorización de determinadas 

especies no mercado (para diferentes usos, xa sexa consumo humano ou 

elaboración doutros produtos non destinados ao consumo humano) e á 

mellora da venta dende o pescador ao consumidor. 

Como comentamos, dende o ámbito comunitario, a través da Política Pesqueira 

Común (PCC), estase a delimitar esta actividade, por ser considerado un 

obxectivo prioritario de actuación. Dende a súa reforma no ano 2013, a PCC 

estableceu como obxectivo a eliminación gradual da práctica dos descartes 

mediante a introdución da obriga de desembarque. Esta obriga, instaurouse 

de maneira gradual dende 2015, tendo como límite o ano 2019 para todas as 

especies comerciais (especies baixo TAC ou talla mínima), o cal supón tamén un 

reto de adaptación (tanto conceptual como técnico) na xestión da pesca. 
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Este deber supón que todas as capturas de especies reguladas deben ser 

desembarcadas e comparadas coa cota establecida. Os peixes por debaixo 

da talla mínima non poderán ser comercializados para consumo humano. Sen 

embargo, as especies prohibidas non se poden reter a bordo, debendo ser 

desbotadas, e levando, nestes casos un exhaustivo rexistro dende o barco.  

Para a correcta aplicación e seguimento desta progresiva restrición, establécense 

plans temporais de descartes. 

Como se pode concluír, de todas as posibilidades antes comentadas para a 

actuación no eido da redución e eliminación dos descartes, existen dúas 

que poden ser obxecto de iniciativas de innovación no sector: a aplicación 

de melloras técnicas que permitan controlar as capturas accidentais e a 

valorización de especies capturadas con baixo valor comercial no mercado 

tradicional. 

Subprodutos de animais non destinados ao consumo humano 

(SANDACH) 

Cando falamos dos SANDACH, referímonos “aos corpos enteiros ou partes de 

animais, produtos de orixe animal ou produtos obtidos a partir de animais, que non 

están destinados para o consumo humano, incluídos os óvulos, embrións e o 

esperma”. Son, polo tanto, materiais que se xeran na produción primaria ou 

en industrias de transformación de alimentos de orixe animal, que non 

entran dentro da cadea de alimentación humana. 

Baixo a normativa para o uso deste tipo de produtos, regúlanse tamén as 

autorizacións para o tipo de tratamento a aplicar, dando lugar a diferentes 

actividades ou establecementos: 
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 Plantas intermedias. 

 Almacéns. 

 Plantas incineradoras, coincineradoras ou de combustión graxa. 

 Plantas de transformación. 

 Plantas oleoquímicas. 

 Plantas de biogás. 

 Plantas de compostaxe. 

 Fábricas de alimentos de animais de compañía. 

 Plantas que manipulan o SANDACH ou produtos derivados con fins fora 

da cadea alimentaria. 

 Plantas de fertilizantes. 

 Matadoiros. 

 Outros (usuarios específicos / outros operadores rexistrados). 

 

Por outra banda, os SANDACH clasifícanse en tres categorías diferentes en 

función do seu risco, que marcarán tamén as posibilidades de tratamento 

permitidas para cada materia. 

 

Para maior información sobre as características destes produtos e a lexislación 

aplicable, pódese consultar a guía sobre os SANDACH e o seu marco legal, editada 

polo MAGRAMA no 2013: 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/3_1_1_1_GUIA_INTERPRETACION_SANDACH_tcm7-309542.pdf 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/3_1_1_1_GUIA_INTERPRETACION_SANDACH_tcm7-309542.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/3_1_1_1_GUIA_INTERPRETACION_SANDACH_tcm7-309542.pdf
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Dentro do sector marítimo pesqueiro, esta tipoloxía de produtos úsase 

fundamentalmente para alimentación animal e acuícola (fariñas e 

aceites de peixe), partindo dos seguintes materiais de orixe: 

 

 Partes de peixes aptas para consumo humano que, por motivos comerciais, 

non se destinan a este uso. 

 

 Alimentos de orixe pesqueira ou que conteñen produtos de orixe pesqueira 

que foron procesados para o consumo humano, pero que xa non se destinan 

a tal fin por cuestións comerciais, por problemas de fabricación ou defectos 

de envasado, que non implican risco para persoas nin animais. 

 

 Peixes ou outros animais mariños (non mamíferos) capturados en alta mar 

para a produción de fariñas de pescado. 

 

Na páxina do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio 

Ambiente, pódese atopar información detallada sobre diferentes cuestións 

relacionadas cos SANDACH, entre a que destaca: 

 Establecementos rexistrados: listado dos establecementos autorizados na 

UE para a xestión dos subprodutos de orixe animal non destinados ao 

consumo humano, incluíndo os establecementos SANDACH rexistrados en 

todo o territorio español. 

 

 Listado, clasificado por comunicades autónomas, das unidades 

responsables de autorización dos establecementos e transportistas. 

 

 Lexislación autonómica, comunitaria e internacional de aplicación. 
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 Outra documentación de interese: información técnica e científica, guías 

de orientación sobre o marco legal, transporte, etc. 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene 

ganadera/sandach/ 

Subprodutos de animais destinados á elaboración de produtos 

ou compoñentes para o consumo humano 

Neste apartado presentaranse as posibilidades de uso dos subprodutos, xerados 

polas cadeas de produción vencelladas ao mar, orientadas a elaboración de 

produtos de consumo humano. 

Tal e como se explica na “Guía para o aproveitamento dos subprodutos de peixe” 

(MAGRAMA e ANFACO, 2012), os subprodutos son usados neste campo para 

xerar compostos bioactivos ou sustancias funcionais para aplicar nos 

bens de consumo humano. É dicir, baixo esta perspectiva, estes materiais 

destínanse á creación doutras substancias que doten aos alimentos de 

características que promoven a saúde, complementando o valor nutritivo 

tradicional. 

Desta maneira, falaremos de alimentos funcionais cando, ademais do aporte 

nutritivo, se demostre cientificamente que teñen efectos beneficiosos sobre 

unha ou varias funcións do organismo, proporcionando un mellor estado de 

saúde e benestar, e/ou reducindo os factores de risco para a aparición de 

enfermidades. 

É, por tanto, este eido, o que máis actividade relacionada coa investigación e a 

innovación pode xerar, debendo ter sempre en conta a lexislación en materia 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene%20ganadera/sandach/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene%20ganadera/sandach/
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de tratamento de subprodutos para consumo humano (con especial 

importancia das normas de manipulación, hixiene e calidade alimentaria), e os 

regulamentos que establecen as normas para o uso e autorización de 

declaracións nutricionais e de propiedades saudables. 

En relación aos produtos do mar, podemos destacar que os elementos máis 

usados neste campo de aplicación son as cabezas dos peixes, os restos de 

músculo, a pel, as vísceras e as espiñas; pero a actividade investigadora nesta 

área consegue cada día avances máis significativos no coñecemento das posibles 

aplicacións de distintos materiais. 

A continuación, preséntanse, a modo de resumo, as principais vías de 

investigación e aproveitamento no uso de cada un dos subprodutos*, no 

escenario actual: 

*Fonte: “Guía para o aproveitamento dos subprodutos de peixe” (MAGRAMA e 

ANFACO, 2012) 

 

SUBPRODUTO HIDROLIZADOS PROTEICOS  

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Propiedades nutricionais e/ou funcionais (solubilidade, 

poder emulsificante, capacidade espumante, etc.) 

APLICACIÓNS 

Tecnoloxía alimentaria (para a mellora de propiedades 

funcionais, flavorizantes ou alimentación especializada como 

suplementos dietéticos) 

ORIXE 

Calquera subproduto xerado no procesado de especies 

comerciais ou partes enteiras de especies con baixo valor 

comercial 
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SUBPRODUTO COLÁXENO 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Promove a coagulación do sangue e proporciona firmeza e 

elasticidade a órganos e tecidos 

APLICACIÓNS 

Cosmética (ganancia de elasticidade na pel)  

Apósitos para feridas 

Complementos alimenticios para o tratamento de problemas 

osteoarticulares 

ORIXE Pel e ósos de subprodutos crús 

 

SUBPRODUTO XELATINA 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Non se considera unha substancia funcional, pero é moi 

utilizada polas súas características en diferentes sectores 

APLICACIÓNS 

Industria alimentaria: como estabilizante e emulsionante 

Industria farmacéutica e de complementos alimenticios: 

como excipiente de encapsulación  

Outros: tamén usada na fabricación de películas 

fotográficas, gráficas e de raios X 

ORIXE 
Pel é ósos dos subprodutos (crús) con maior contido en 

coláxeno 

 

SUBPRODUTO ÁCIDOS GRAXOS OMEGA 3 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Ten a capacidade de xerar varios beneficios para saúde, 

como axudar na prevención de afeccións cardíacas 

APLICACIÓNS 

Produto nutracéutico (encapsulados, habitualmente) 

Suplementación doutros alimentos (produtos lácteos, 

cereais, etc.) 
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SUBPRODUTO ÁCIDOS GRAXOS OMEGA 3 

ORIXE 

Pezas enteiras de organismos mariños (sobre todo, peixe 

azul) ou subprodutos xerados no fileteado de especies de 

peixe 

 

SUBPRODUTO QUITOSANO 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Actividade antimicrobiana, inmunoxénica, antitumoral, 

anticoagulante e cicatrizante 

APLICACIÓNS 

Agricultura: recubrimento  de sementes, axente bactericida 

e funguicida, etc. 

Medicina: en gasas e vendaxes, cremas bactericidas usadas 

para as queimaduras. 

Tratamento de augas 

Cosmética: axente hidratante para a pel, aditivo bactericida 

para xabóns, pasta dental, etc. 

Alimentación: aditivo alimentario 

Desenvolvemento de biosensores 

ORIXE 
Caparazóns de certos crustáceos (como gambas, cangrexos 

ou camaróns) 

 

SUBPRODUTO CONDROITÍN SULFATO 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 
Propiedades mecánicas e elásticas 

APLICACIÓNS 

Tratamento da artrose en humanos e patoloxías articulares 

de animais 

Catalogado pola OMS como antiinflamatorio e 

antirreumático non esteroideo 
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SUBPRODUTO CONDROITÍN SULFATO 

ORIXE 
Cartilaxe (especialmente de quenlla, pero tamén doutras 

especies como a raia ou o esturión) 

 

SUBPRODUTO ÁCIDO HIALURÓNICO 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Capacidade para reter auga, para o desenvolvemento de 

coláxeno e para actuar como antiinflamatorio ou lubricante 

de articulacións 

APLICACIÓNS 

Cosmética: tratamento de hidratación da epiderme 

Cirurxía estética: material de recheo e implantes 

Medicina: tratamento de artrites reumatoide 

ORIXE 
Aletas de quenlla, humor vítreo de diferentes especies de 

peixe (como quenlla, atún ou “gallineta”) 

 

SUBPRODUTO ESCUALENO 

PRINCIPAIS 

PROPIEDADES 

Intermediario na biosíntese do colesterol 

Fortalece o sistema inmunolóxico, prevén padecementos 

cardíacos e posúe propiedades antioxidantes 

APLICACIÓNS 

Medicina: compoñente en vacinas 

Cosmética: como humectante e emoliente en cremas, 

locións e esmaltes 

Alimentación: como axente antioxidante, redutor dos niveis 

de colesterol e reforzador do sistema inmune 

ORIXE Fígado de certos peixes, especialmente da quenlla 
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DESENVOLVEMENTO DA ACUICULTURA LOCAL  

 Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura 

(FAO) define a acuicultura como “o cultivo de organismos acuáticos 

tanto en zonas costeiras como do interior, que implica 

intervencións no proceso de cría para aumentar a produción”.  

Na nosa comunidade 

autónoma, existe unha 

Estratexia de galega de 

acuicultura, posta en marcha 

pola Xunta de Galicia, cun 

horizonte de desenvolvemento 

pleno situado no ano 2030. Nela 

reflíctese inicialmente unha 

análise DAFO da situación actual da actividade e expóñense as principais liñas de 

traballo e oportunidades no contexto galego para os próximos anos. 

Esta estratexia, elaborada baixo o marco europeo da Política Pesqueira Común 

(PCC), constitúe a ferramenta de articulación e organización para a 

planificación e xestión da actividade acuícola en Galicia de cara ao 2030. 

O documento completo pode consultarse na páxina da Consellería do Mar, pero a 

continuación presentarase un resumo das principais cuestións a ter en conta para 

introducirse neste sector. 

 

 

A 
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Ámbitos físicos e oportunidades na actividade acuícola 

En primeiro lugar, antes de analizar a situación actual da acuicultura, compre 

acoutar os ámbitos físicos nos que a estratexia determina que se poderá 

desenvolver a actividade acuícola, así como as súas posibilidades de 

explotación: 

Acuicultura marítima 

 

Trátase do “desenvolvemento da actividade en augas mariñas interiores e 

exteriores, mediante a explotación da lámina de auga ou os seus 

correspondentes fondos”. 

 

Esta actividade debe abranguer aspectos como: 

 

o Continuidade nos cultivos e actividades tradicionais en augas 

interiores (p. ex. miticultura e cultivo doutros moluscos). 

 

o Implantación de novos cultivos adaptados ás modalidades de 

acuicultura extensiva de organismos mariños filtradores ou algas, 

analizando tamén a viabilidade da pisciltura en espazos menos saturados. 

 

o Potenciación dos cultivos multitróficos, relacionando nas mesmas 

instalacións especies piscícolas con invertebrados e vexetais mariños. 

 

o Diversificación do monocultivo do mexillón. 
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Acuicultura marítima 

o Ampliación do espazo marítimo usado para estes fins, experimentando 

coa viabilidade de novos cultivos e/ou tecnoloxías. 

 

o Incorporación de maquinaria que aumente a produtividade e a 

calidade do produto no sector miticultor. 

 

o Mellora dos sistemas construtivos das bateas, aplicando novos 

materiais e deseños máis eficientes. 

 

o Mellora dos sistemas de control, baseado no estudo das dinámicas das 

rías, da oceanografía e dos procesos de acumulación de toxinas nos 

organismos. 

 

o Avance nos traballos de laboratorio, mellorando os sistemas de mostras, 

as técnicas analíticas e os programas de seguimento. 

 

 

Acuicultura marítimo – terrestre 

 

A principal liña de traballo neste campo diríxense á potenciación do 

marisqueo como labor de cultivo, converténdoa nunha actividade de 

acuicultura que cubra así a totalidade das funcións do ciclo de 

explotación de cada especie. 

A segunda das prioridades marcadas neste eido é a consolidación da 

actividade de produción de moluscos que se ven desenvolvendo de modo 

tradicional nos parques de cultivo. 
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Acuicultura terrestre: Litoral 

 

Promoveranse por esta vía, os cultivos de especies piscícolas mariñas en 

plantas en terra, complementándose coas actividades de cría e engorde de 

moluscos e outros organismos mariños en terra. 

 

 

Acuicultura terrestre: Interior 

 

Poténcianse aquí as seguintes actividades: 

 

o Cultivo piscícola de especies mariñas e especies “doceacuícolas” (a 

chamada acuicultura continental, que trata da cría de organismos acuáticos 

de auga doce). 

 

o A expansión da ocupación de áreas afastadas dos cursos de auga. 

 

o A ampliación da actividade dos cultivos con peixes de auga salgada, 

aplicando medidas innovadoras no uso intensivo da auga o na mellora da 

eficiencia enerxética. 
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Estado actual da acuicultura galega 

Na actualidade, a actividade acuícola galega céntrase sobre todo na 

miticultura e na piscicultura de salmónidos e peixes planos 

(fundamentalmente o rodaballo). Complétase a actividade co 

desenvolvemento produtivo a menor escala de especies piscícolas como o ollomol, 

o linguado, ou o salmón. 

A continuación, analizarase o sector tendo en conta as diferentes formas de 

produción presentes na comunidade galega. Tomaranse como referencia os datos 

de produción de acuicultura para o ano 2016 recollidos na páxina do MAPAMA: 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/produccion-de-

acuicultura/default.aspx 

Antes de comezar, débense ter en conta as seguintes definicións para a 

interpretación dos datos: 

 Produción: refírese á cantidade de cada especie cultivada que sae do 

establecemento despois de terminar unha ou varias fases do seu ciclo vital. 

 

 Criadeiro: unidades producidas de alevíns ou sementes das especies obxecto 

de cultivo. 

 

 Engorde: toneladas das especies obxecto de cultivo engordadas ata a súa 

talla comercial. 

En primeiro lugar, cabe destacar o feito de que, con respecto ás posibles 

actividades contempladas nesta base de datos, a Comunidade de Galicia, só 

rexistra datos de produción en: Criadeiro Comercial e Criadeiro 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/produccion-de-acuicultura/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/produccion-de-acuicultura/default.aspx
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Repoboación, e Engorde Comercial e Engorde Repoboación. Quedando, 

polo tanto, sen representación de actividade as seguintes categorías: 

- Engorde ecolóxica: presente pola contra en comunidades autónomas 

como La Rioja, Andalucía e Castilla La Mancha, na produción de especies 

como a Troita arco iris ou o Mexillón. 

 

- Criadeiro ecolóxica: só presente no 2015 na comunidade de Castilla La 

Mancha, para a produción da Troita Arco Iris. 

Tendo en conta o territorio nacional, Galicia destaca con diferencia por riba 

das demais comunidades consideradas na actividade de engorde, 

supoñendo un 81,32% do total da produción nacional. 

 

 

Fonte: elaboración propia en base a datos do MAPAMA (2016). 



 

36 

Na fase de cría, sen embargo, a produción galega sitúase en terceiro lugar, 

supoñendo un 21,86% da produción nacional.  

 

 

Fonte: elaboración propia en base a datos do MAPAMA (2016) 
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Consultando agora en detalle os datos da produción dentro da comunidade 

autónoma de Galicia, pódense destacar varios datos de interese: 

 Da produción relacionada coa fase de cría, case a totalidade ten un fin 

comercial (90,25%), fronte ao 9,75% restante que se destina a 

repoboación. 

 

 Na fase de engorde, case o 100% da produción destínase á 

comercialización. Existe unha produción de menor escala (unicamente un 

0,0003% do total) que está dedicada á repoboación, nas especies de troita 

común ou de río e de salmón atlántico. 

Se botamos unha ollada ao conxunto das especies obxecto da actividade 

acuícola, compróbase, tal e como se comentaba nun inicio, que o mexillón 

supón máis dun 95% da actividade acuícola de engorde con fins 

comerciais, seguido en moita menos cantidade polo rodaballo (2,88%). 

 

Fonte: elaboración propia en base a datos do MAPAMA (2016) 
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No que se refire á fase de cría, con finalidade comercial, o rodaballo sitúase 

á cabeza desta produción, cun 61,77% da mesma, seguida do linguado senegalés 

(31,90%). 

 

Fonte: elaboración propia en base a datos do MAPAMA (2016) 

 

Presentada, de maneira xeral, a información relativa ao contexto de 

desenvolvemento da actividade acuícola (ESGA) e os datos de produción actuais, 

reflíctense a continuación as principais liñas de innovación e emprendemento 

asociadas. 
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Principais liñas de innovación en acuicultura 

Os obxectivos de desenvolvemento marcados para o futuro desta actividade abren 

un amplo campo para a innovación no sector, abranguendo cuestións tan 

variadas como poden ser: o deseño e implantación de nova tecnoloxía e 

maquinaria, o estudo do comportamento das especies en diferentes contornas e a 

mellora da cría e alimentación das mesmas, o estudo de novas formas de cría 

(tanto na acuicultura marítima como na terrestre), etc. 

En relación con isto, e para contextualizar mellor as posibilidades de intervención 

presentes no sector (a nivel rexional e local), mostrarase a continuación o resultado 

das oportunidades identificadas mediante a análise DAFO realizada para o 

establecemento da Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA). 

A primeira delas é o apoio e reforzo da aposta polo desenvolvemento desta 

actividade no marco europeo, o que supón un maior impulso a través de 

plans de subvencións e estudos específicos que facilitan a definición de 

estratexias de actuación concretas.  

Destácase tamén, dentro das posibilidades de futuro, o nicho de mercado que se 

abre para o emprendemento e o establecemento de iniciativas empresarias 

relacionadas coa mellora da calidade dos produtos, o desenvolvemento 

do I+D (tanto para infraestruturas como para o produto) e a sustentabilidade 

comercial. 

Por último, unha das cuestións de maior importancia ten relación coa gran 

demanda de produtos acuáticos no mercado, o que fai que, para 

determinadas especies, a actividade extractiva non sexa suficiente para a demanda 
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real, resultando a acuicultura unha solución interesante para o mantemento da 

oferta de maneira regular.  

Outro dos aspectos que fan que a acuicultura poda ser unha opción con 

posibilidades de emprego e emprendemento futuro, relaciónase coa importancia 

do coñecemento técnico e científico necesario para o avance a nivel de 

desenvolvemento industrial e de I+D. Neste sentido, destácanse unha serie 

de campos nos que a investigación e o desenvolvemento xeran importantes 

aportacións para área: 

 Modernización da industria asociada (deseño e implantación de nova 

enxeñería). 

 

 Mellora na detección e prevención epidemiolóxica (p. ex. novas 

vacinas). 

 

 Mellora no procedemento de cría e alimentación (desenvolvemento 

de novos alimentos, cultivo de novas especies, mellora nos procesos de 

selección de reprodutores, etc.). 

Cabe sinalar, por outra banda, que Galicia conta con unha ampla estrutura 

no campo técnico – científico, pero que aínda non existe a sinerxía 

necesaria entre as investigacións e achegos que se producen neste 

campo e o tecido produtivo, sendo este tamén un reto relevante a abordar no 

futuro de cara á mellora e o crecemento da actividade acuícola. 

Para finalizar, exponse a continuación información relativa ás principais entidades 

que sustentan o avance tecnolóxico e científico dentro da nosa comunidade, así 



 

41 

como os recursos dispoñibles na actualidade para o desenvolvemento da actividade 

acuícola. 

ENTIDADES DE REFERENCIA NO SECTOR ACUÍCOLA GALEGO 

Organismos dependentes da administración pesqueira da Xunta de 

Galicia 

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (INTECMAR) 

http://www.intecmar.gal  

Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) 

http://www.cetmar.org  

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) 

http://campusdomar.es/es/socio/cima/  

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) 

http://www.igafa.es  

Organismos dependentes da administración central do Estado 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

http://www.ieo.es/es/  

Universidades – grupos de investigación relacionados co 

desenvolvemento da acuicultura 

Instituto de Acuicultura (USC) 

http://www.usc.es/iausc/  

Campus do Mar (UVigo) 

http://campusdomar.es/es/  

Organismos dependentes do sector produtor 

Centro Tecnolóxico Galego da Acuicultura (CETGA) 

http://www.cetga.org/  

http://www.intecmar.gal/
http://www.cetmar.org/
http://campusdomar.es/es/socio/cima/
http://www.igafa.es/
http://www.ieo.es/es/
http://www.usc.es/iausc/
http://campusdomar.es/es/
http://www.cetga.org/
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OUTROS RECURSOS DISPOÑIBLES PARA CONSULTAR 

INFORMACIÓN ACERCA DA ACTIVIDADE ACUÍCOLA 

SECTOR ACUÍCOLA EUROPEO 

Federación Europea de Empresas Produtoras de Acuicultura (FEAP) 

http://www.feap.info  

Plataforma Tecnolóxica Europea da Acuicultura (EATIP) 

http://www.eatip.eu  

SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL 

Xunta Asesora de Cultivos Mariños (JACUMAR) 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/junta-asesora-de-

cultivos-marinos/  

Plataforma Tecnolóxica Española da Pesca e Acuicultura (PTEPA) 

http://www.ptepa.org  

Asociación Empresarial de Produtores de Cultivos Mariños de España 

(APROMAR) 

http://www.apromar.es  

ASOCIACIÓNS DE PRODUTORES CONTINENTAIS 

Organización Interprofesional de la Acuicultura Continental Española 

(AQUAPISCIS) 

http://www.aquapiscis.org/index.php  

Organización de Produtores Piscicultores (OPP) 

http://oppiscicultores.org  

  

http://www.feap.info/
http://www.eatip.eu/
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/junta-asesora-de-cultivos-marinos/
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/junta-asesora-de-cultivos-marinos/
http://www.ptepa.org/
http://www.apromar.es/
http://www.aquapiscis.org/index.php
http://oppiscicultores.org/
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ASOCIACIÓNS REPRESENTATIVAS DO SECTOR DA ACUICULTURA 

GALEGA 

AROGA, Asociación de Produtores de Rodaballo de Galicia  

ATRUGAL, Asociación Galega de Piscifactorías de Troita de Galicia 

AGADE, Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos 

(http://www.depuradoresdemoluscos.es/)  

Asociacións de produtores de mexillón 

Agrupacións e asociacións de mariscadores e mariscadoras 

 

  

http://www.depuradoresdemoluscos.es/
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DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR ENERXÉTICO GALEGO: BIOMASA 

E ENERXÍA MARIÑA 

 terceira das prioridades marcadas no reto 1 da Estratexia de 

Especialización Intelixente de Galicia, é o traballo na diversificación do 

sector enerxético galego co fin de mellorar a eficiencia no 

aproveitamento dos recursos naturais, e dando prioridade ao uso de 

alternativas aos combustibles fósiles, como poden ser a biomasa e a enerxía 

mariña. 

O sector marítimo pesqueiro pode ser, ademais dun sector obxectivo para a 

aplicación de novas enerxías de cara a mellora da súa eficiencia e a promoción da 

sustentabilidade, un importante abastecedor de recursos para a xeración de 

alternativas enerxéticas. 

Antes de comezar, cabe esclarecer os termos de enerxía primaria e enerxía final 

ou secundaria. Así, a enerxía primaria fará referencia á aquela que se atopa 

dispoñible na natureza, e pódese clasificar en renovable ou fósil. Sen embargo, por 

enerxía final ou secundaria, enténdese aquela que se consume (en fogares, 

industrias, empresas, vehículos, etc.), tras sufrir as transformacións necesarias. 

O sector enerxético galego: breve descrición 

O sector enerxético galego dispón, fundamentalmente, das seguintes fontes de 

enerxía (enerxías primarias): 

 Auga, podendo diferenciar entre grande hidráulica ou minihidráulica en 

función da potencia das centrais nas que se produza. 

 

A 
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 Biomasa, facendo referencia á fracción biodegradable dos produtos, 

refugallos e residuos de orixe biolóxica procedentes de actividades agrarias, 

da silvicultura e das industrias conexas (incluíndo aquí a pesca e a acuicultura, 

así como os residuos industriais e municipais). 

 

 Biogás: gas obtido a partir da descomposición de refugallos de tipo orgánico 

(biomasa), por vía anaerobia (sen osíxeno). 

 

 Biocarburantes: combustibles líquidos ou gasosos usados para o 

transporte, e obtidos a partir da biomasa. 

 

 Outros residuos e enerxías residuais: 

• Residuos Marpol, é dicir, aqueles xerados durante o servicio dos 

buques, ou nas súas operacións de mantemento e limpeza (incluídas 

as augas residuais). 

• Aceites reciclados procedentes de vehículos e barcos. 

• Graxas animais. 

• Enerxías residuais dos procesos produtivos. 

 

 Enerxía eólica, aproveitada nos parques eólicos. 

 

 Enerxía solar, procedente das instalacións solares térmicas e fotovoltaicas. 

 

 Enerxía xeotérmica, que é almacenada en forma de calor baixo a superficie 

da terra. 

 

 Enerxía hidrotérmica, almacenada en forma de calor nas augas 

superficiais. 
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Por outra parte, existen outros tipos de enerxía primaria que son importados 

do resto do territorio nacional ou ben do estranxeiro, como poden ser o petróleo 

e os produtos petrolíferos, o carbón, o gas natural e os biocarburantes. 

O informe de Balance enerxético de Galicia para o 2015 (INEGA) establece que, 

nese ano, da enerxía primaria total na comunidade de Galicia, un 82,1% 

correspondeuse con enerxía primaria importada, mentres que a enerxía 

primaria propia só constituíu o 17,9%. Outro dato importante a ter en conta 

é que de toda a enerxía importada, só un 0,9% corresponde a enerxía 

renovable, mentres que a xerada en Galicia componse nun 99,5% de 

enerxías renovables. Tendo en conta os datos de consumo final, as enerxías 

primarias renovables supuxeron un 18,5% do consumo no 2015. Para este cálculo, 

tivéronse en conta como enerxías renovables as que seguen: hidráulica, eólica, 

RSU (Residuos Sólidos Urbanos), solar, biomasa e a cantidade de enerxía renovable 

das bombas de calor. 

 

Fonte: Informe Balance enerxético de Galicia, 2015 (INEGA). 



 

47 

Por último, cabe destacar a porcentaxe de uso de cada unha das enerxías 

primarias en Galicia, sendo o cru de petróleo e os produtos petrolíferos 

(49,6% entre as dúas) as primeiras fontes de consumo, seguidos do carbón 

(20,3%) e o gas natural (11,5%) e quedando, en último lugar, as enerxías 

renovables. 

 

Fonte: Informe Balance enerxético de Galicia, 2015 (INEGA). 

Todas estas fontes de enerxía son transformadas, como comentabamos, para o 

seu consumo final, que en Galicia se caracteriza fundamentalmente pola 

xeración das seguintes enerxía secundarias: 

 Consumo final electricidade. 

 Calor recuperado nas centrais de coxeración. 

 Combustibles convencionais de uso térmico. 

 Renovables de uso térmico. 

 Combustibles para transporte. 
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De entre as expostas, a maior porcentaxe de consumo final resulta en combustibles 

para transporte, aglutinando un 37,8% do total, seguido do consumo de 

electricidade (25,7%) e dos combustibles convencionais de uso térmico (21,2%). 

 

Fonte: Consumo enerxético en Galicia, 2015. Ficha resumo do INEGA. 

Resulta importante destacar que, os combustibles obtidos, son principalmente 

usados para a xeración de electricidade (47,3%), a xeración de calor (23,6%), o 

transporte e a pesca, a agricultura, as minas e a construción (29,1%). 

Dende a comunidade europea fixáronse tamén unha serie de obxectivos de cara 

ao 2030 en materia de obtención e consumo de enerxías renovables. En 

España, este obxectivos plasmáronse na Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía 

Sustentable, a partires da cal se elaborou o “Plan de Acción Nacional de 

Energías Renovables 2011-2020 (PANER)”. A continuación mostraranse, 

nunha táboa resumo, os datos relativos aos obxectivos establecidos e á situación 

actual de Galicia con respecto aos mesmos.  
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Descrición obxectivo 

Obxectivo 

PANER 2015 

(España) 

Obxectivo 

PANER 2020 

(España) 

Situación 

Galicia 

2015 

Porcentaxe de enerxía procedente de 

FER no sector da electricidade 
33,8% 40% 77,2% 

Porcentaxe de enerxía procedente de 

FER no sector da calefacción e 

refrixeración 

14% 18,9% 31,5% 

Porcentaxe de enerxía procedente de 

FER no sector do transporte 
9,3% 13,6% 6,9% 

Porcentaxe de enerxía procedente de 

FER no consumo final bruto de 

enerxía 

17,4% 22,7% 38,4% 

Porcentaxe de enerxía procedente  

de  FER  no  consumo de  enerxía 

primaria 

Sen datos 20% 20,7% 

Fonte: elaboración propia en base a datos do INEGA. 

FER = Fontes de Enerxía Renovables. 

O sector marítimo pesqueiro como consumidor de enerxía 

Segundo un estudo levado a cabo polo INEGA en colaboración co CETPEC no ano 

2015, o sector primario (dentro do cal se inclúe a pesca), consume máis dun 

12% da enerxía do sector industrial en Galicia. 

Por outra banda, se acudimos ós datos do IDAE acerca do consumo de enerxía 

final (a nivel nacional), pódese observar que o consumo de enerxía no sector 

da pesca céntrase fundamentalmente nas seguintes fontes: 

 Produtos petrolíferos, en concreto: gasolina e gasóleo. 
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 Enerxías renovables: solar térmica e biocarburantes. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IDAE. 

No informe do INEGA, centrado no consumo da pesca (concretamente na pesca de 

altura, litoral e artesanal), apórtanse datos concretos sobre o gasto enerxético da 

flota galega e as posibilidades de mellora para a súa eficiencia e competitividade. 

Así, apuntan unha serie de iniciativas dirixidas á mellora da eficiencia 

enerxética (traducidas en aforro de combustible e na diminución de emisións de 

CO2), clasificadas en función do tipo de barco e das artes de pesca 

utilizadas, que abranguen campos de actuación moi diferentes, como por 

exemplo: 

 Modificación de parámetros, como a velocidade de navegación. 
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 Actuación técnica sobre infraestruturas e equipos: cables, hélices, 

instalación de caudalímetros, tipo de pinturas utilizadas, adaptacións nos 

motores para o uso doutros combustibles como o GLP, etc. 

 

 Modificación dos sistemas de iluminación. 

 

 Redeseño da loxística, centrándose sobre todo na organización das viaxes 

a porto ou na distribución do peso a bordo. 

Obviamente, todas as iniciativas deben ser consideradas e estudiadas de 

maneira concreta para cada barco e arte de pesca, xa que non todas son 

aplicables no total dos casos. O que si é certo é que, a partir destas liñas xerais, 

xorden multitude de posibilidades de innovación e actuación para o 

asesoramento ou a introdución de novas no sector marítimo pesqueiro, 

que permitan un desenvolvemento da flota cara un futuro máis sustentable, tanto 

no impacto económico para a xente do mar, como para a conservación do medio 

ambiente. 

Para obter información más detallada sobre esta materia pódese consultar o 

documento “Ahorro y eficiencia energética en buques de pesca. 

Experiencias y prácticas”, elaborado polo IDAE e o CETPEC, e no cal se ofrece 

información completa sobre estudios de eficiencia enerxética levados a 

cabo en diferentes buques, as variables que afectan ao consumo en cada 

tipo de pesqueira e arte utilizada e opcións de actuación para a mellora 

da eficiencia enerxética. 

En último lugar, e antes de pechar este apartado, parece relevante sinalar tamén 

os datos relativos ao consumo enerxético noutros ámbitos da cadea de 

produción, como por exemplo na industria alimentaria. 
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Así, segundo os datos de IDAE sobre o consumo de enerxía final no sector da 

Alimentación, bebidas e tabaco (nivel nacional), podemos observar que as 

fontes de enerxía usadas nesta industria son máis variadas, incluíndo as seguintes: 

 Carbóns: hulla e “coque de coquería”. 

 Produtos petrolíferos: Gasóleo e fueloil. 

 Gas natural. 

 Enerxías renovables: solar, xeotérmica, biomasa, biogás e biocarburante. 

 Enerxía eléctrica. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IDAE. 

Neste campo, as posibilidades de innovación de cara a un desenvolvemento 

sustentable poden ser moito maiores, xa que permite unha maior flexibilidade 

na aplicación de enerxías renovables e na innovación tecnolóxica para a 

mellora eficiente do consumo enerxético.  
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Aínda que o abanico aquí é, como dicimos, moi amplo, ímonos centrar a 

continuación nas oportunidades ofertadas polo uso de fontes de enerxía como a 

biomasa e a enerxía mariña. 

Biomasa 

Como se comentou con anterioridade, a biomasa defínese como todo material 

de orixe biolóxico que sexa susceptible de aproveitamento enerxético. 

Esta fonte de enerxía ten dúas grandes vantaxes: existe unha enorme variedade 

de recursos que poden producir biomasa; e constitúe unha gran alternativa aos 

combustibles tradicionais. 

Tendo en conta a súa orixe, pódense establecer a seguinte clasificación dentro do 

sector da biomasa: 

 Forestal: tratamento e aproveitamento de masas vexetais. 

 

 Agrícola: material xerado nas labores de cultivos agrícolas, leñosos ou 

herbáceos. 

 

 Industrial forestal e agrícola: xera biomasa a partir de produtos, 

subprodutos e residuos das actividades industriais forestais e agrícolas. 

 

 Cultivos enerxéticos: cultivos e/ou aproveitamentos de especies vexetais 

destinadas especificamente á produción para o uso enerxético. 

A biomasa obtida a partir de todos este recursos, pode ser utilizada tanto para 

uso térmico, como para uso eléctrico. 
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Tradicionalmente, a xeración de enerxía a partir de biomasa centrouse 

no consumo térmico en sistemas de calefacción, produción de AQS (Auga 

Quente Sanitaria) e cociñas, e no seu uso nalgúns sectores como o forestal (de 

onde provén a maior parte da biomasa) e o agroalimentario. 

CONTRIBUCIÓN DO CONSUMO DE BIOMASA AOS DIFERENTES SECTORES 

  

Fonte: Informe “Plan de Energías Renovables 2011 - 2020” do IDAE (2011) 

A nivel industrial, o uso de biomasa está sobre todo estendido en determinados 

sectores, para o consumo térmico a partir de caldeiras de biomasa. 

Habitualmente, aprovéitanse produtos e residuos das industrias agroforestais para 

a produción de calor e, en ocasión, tamén para a produción de enerxía eléctrica 

(coxeración con biomasa). Sen embargo, parece salientable sinalar que o seu uso 

está presente, en maior medida, naquelas industrias que xeran os 

recursos para a biomasa por si mesmas, como son a industria papeleira e, 

en menor medida, as industrias forestais e agroalimentarias. 
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Na actualidade, sen embargo, son varios os factores que están impulsando o 

desenvolvemento de proxectos de xeración de enerxía eléctrica e 

térmica a partir de biomasa, a saber: 

 Subida de prezos dos combustibles convencionais. 

 Necesidade de autosuficiencia enerxética. 

 Obxectivos medioambientais. 

 Desenvolvemento tecnolóxico do campo da biomasa. 

De todos xeitos, o avance nesta área pasará por xerar tecnoloxías que 

permitan a súa implantación noutros sectores industriais así como o 

mellor aproveitamento da biomasa de orixe non industrial; e a 

implicación e coordinación de todas as partes no seu desenvolvemento: 

empresas de abastecemento de combustibles, empresas de servicios enerxéticos, 

industrias de diversos sectores, administracións, particulares, etc. 

Por outra parte, e como outro dos aspectos fundamentais a ter en conta para o 

desenvolvemento axeitado deste sector, identificáronse tamén as principais 

barreiras que existen na actualidade: 

 Barreiras no uso dos recursos, como: a falta de vínculo entre produtor de 

biomasa e produtor de enerxía, a xestión do recurso en réxime de 

competencia e o seu carácter estacional, a falta de madurez do mercado da 

biomasa, a falta de regulamentos e de coordinación entre as administracións, 

etc. 

 

 Barreiras para o desenvolvemento tecnolóxico: competir cos 

combustibles convencionais na súa presencia e implantación nas industrias, 
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falta de madurez e desenvolvemento tecnolóxico para determinadas 

tecnoloxías e proxectos, etc. 

 

 Barreiras nas aplicacións: alto apoio económico aos combustibles fósiles, 

falta de tradición no seu uso por parte dos axentes sociais, escasa 

rendibilidade económica en relación ao risco para os inversores, complexidade 

e demora nos trámites administrativos, etc.  

Por último, cabe destacar tamén que, a pesar do presentado previamente, existen 

aínda recursos susceptibles de estudo ao fin de identificar novas fontes 

de xeración de biomasa. Un deles, relacionado co medio mariño, é o uso 

das microalgas, campo que non se atopa sequera regulamentado polo momento, 

dado o seu carácter innovador. 

O sector marítimo como fonte de enerxía: enerxía mariña 

O sector marítimo pesqueiro, ademais de ser obxecto de intervencións para a 

mellora da súa eficiencia enerxética ao longo de toda a cadea produtiva, pode ser 

tamén unha importante fonte de 

recursos para a xeración de 

enerxías alternativas. Neste 

sentido, trataremos a continuación 

as aportacións que o sector pode 

facer á produción de enerxía a partir 

das características propias do mar e 

as súas condicións. 
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Tal e como se establece no Plan de Enerxías Renovables 2011 – 2020, o mar é o 

maior colector solar e sistema de almacenamento de enerxía que existe, 

constituíndo un alto potencial de xeración de enerxía eléctrica. Iso é así, 

sobre todo, pola ampla variedade de recursos enerxéticos que están 

presentes neste medio: ondada, correntes mariñas, mareas, gradientes 

térmicos e diferencias de salinidade.  

Esta variedade tradúcese tamén nunha gran mostra de tecnoloxías 

aplicables, como son: 

Enerxías das correntes 

Baseada na enerxía cinética das correntes mariñas (que proporcionan un 

fluxo enerxético constante e predicible). Esta capacidade amplifícase cando a 

corrente atravesa zonas estreitas limitadas por masas de terreo, 

incrementándose así a velocidade. 

 

Desvantaxes: impacto para a navegación, debido a que as mellores correntes 

se atopan en zonas localizadas en estreitos ou desembocaduras de ríos con gran 

tránsito. 

 

Oportunidades de implantación: existe unha gran corrente de estudo e 

investigación a nivel mundial e europeo. En España, existen puntos estratéxicos 

de aproveitamento de correntes submarinas e mareas (p. ex. Delta do Ebro e 

Estreito de Xibraltar). 
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Enerxía das ondas ou undimotriz 

Producida polo movemento ondulatorio da superficie da auga do mar. 

Esta enerxía concéntrase nas costas e ten a característica de desprazarse a 

grandes distancias sen perder apenas enerxía. Os factores que inflúen na 

produción de enerxía, son: intensidade do vento, a súa duración e a lonxitude 

sobre a que se transmite a onda. 

 

Vantaxes fronte ao resto: constante e predicible, con un menor impacto no 

entorno. 

 

Oportunidades de implantación: España conta cun enorme potencial 

enerxético mariño. Xa se iniciaron diferentes proxectos ao longo de toda a costa 

neste eido, cun importante peso do desenvolvemento tecnolóxico a nivel 

nacional. 

 

Enerxía azul ou potencia osmótica 

Obtense pola diferencia na concentración de sal entre a auga do mar e 

a auga doce dos ríos, mediante os procesos de osmose. Necesita da 

instalación dunha planta osmótica. 

 

Desvantaxes: custos (sobre todo de algúns compoñentes da planta como as 

membranas); pouca madurez da tecnoloxía pola novidade da mesma; 

dificultades para o emprazamento (xa que necesitan da confluencia de auga 

salgada e doce). 
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Enerxías das mareas ou mareomotriz 

Baseada no ascenso e descenso da auga nas mareas. Precisa da 

instalación dunha central mareomotriz. 

 

Desvantaxes: só resulta rendible naqueles puntos da costa nos que a 

diferencia entre a alta e a baixa é de máis de 5 metros de altura. Polo seu 

tamaño, causa un gran impacto visual, ademais dun retraso nas mareas de ata 

tres horas. 

En España non existen localizacións coas características necesarias 

para a súa implantación. 

 

Enerxía maremotérmica 

 

Baseada no gradiente térmico oceánico definido pola diferencia de 

temperatura entre a superficie do mar e as augas profundas. Para que resulte 

rendible, o gradiente térmico debe ser, polo menos, duns 20 grados. Por este 

motivo, as mellores localizacións atópanse en rexións ecuatoriais e 

subtropicais.  

 

Precisan da instalación de centrais maremotérmicas ou de ciclo OTEC, que 

converten a enerxía térmica en enerxía eléctrica. Poden ser instaladas en terra 

firme, en zonas preto á costa ou en estruturas flotantes no océano. 

 

Desvantaxes actuais: tecnoloxía aínda ineficiente, e baixo grao de 

desenvolvemento de estruturas a gran escala.  

En España, non existen recursos explotables, debido á ausencia de 

suficiente diferencia de temperatura. 
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Tal e como pode observarse, as dúas posibilidades con maiores perspectivas 

de futuro na nosa contorna serían a enerxía das correntes e a enerxía das 

ondas. O desenvolvemento nestes campos supón un enorme reto a nivel 

tecnolóxico, o que se asocia tamén cunha grande oportunidade de 

innovación. Sen embargo, e tal e como se foi nomeando en cada un dos casos, 

hai que ter en conta as actuais barreiras para o desenvolvemento destas 

tecnoloxías, entre as que destacan: 

 Falta de madurez tecnolóxica. 

 

 Carencia de protocolos e estándares de traballo. 

 

 Custos de instalación e mantemento. 
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MODERNIZACIÓN DO SECTOR PESQUEIRO: TECNOLOXÍAS 

FACILITADORAS ESENCIAIS 

o campo da modernización do sector, a RIS3 de Galicia, marca como 

prioritaria unha modernización tecnolóxica que permita a mellora 

sostible dos indicadores de eficiencia e rendibilidade das 

explotacións e a xeración de produtos e servizos innovadores. 

Para acadar este obxectivo, debe terse sempre en conta o desenvolvemento 

sostible e, polo tanto, todo impacto que as medidas aquí contempladas podan ter 

no medio ambiente, coa finalidade de preservar en todo momento o patrimonio e 

a biodiversidade.  

En primeiro lugar, para poder falar de modernización tecnolóxica, debemos definir 

o concepto de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE, ou KET nas súas siglas 

en inglés). 

Cando falamos de TFE, referímonos a tecnoloxías que ofrecen a base para a 

innovación nun amplo rango de produtos e a través de todos os sectores 

industriais.  

O grupo de TFE está composto por seis tecnoloxías: micro e nanoeletrónica, 

nanotecnoloxía, biotecnoloxía industrial, materiais avanzados, fónica e sistemas de 

fabricación avanzados.  

Ademais de servir a unha gran variedade de sectores industriais (como 

automoción, alimentación, química, electrónica, enerxía, farmacéutica, construción 

y telecomunicacións), poden ser introducidas tanto en sectores emerxentes 

como nos tradicionais. Por todos estes motivos, as TFE son consideradas como 

N 
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un elemento prioritario para a estratexia industrial europea, que marca os 

seguintes obxectivos con respecto o desenvolvemento das mesmas: 

 Crear as condicións de inversión e o contexto económico axeitados para que 

a industria das TFE desenvolva a súa capacidade produtiva. 

 

 Reforzo da capacidade innovadora mediante TFE das pequenas e medianas 

empresas. 

 

 Apoio á industria no desenvolvemento de produtos innovadores que integren 

diferentes tecnoloxías. 

 

 Definir e promover as habilidades necesarias no eido das TFE. 

 

 Asegurar a igualdade de condicións (en canto a competitividade) para o 

mercado europeo das TFE en relación a outras rexións. 

Na páxina da Comisión Europea pódese atopar un apartado concreto para a 

estratexia relacionada coas TFE (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-

enabling-technologies_en), que inclúe, entre outras cuestións, un observatorio dos 

avances en materia de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ketsobservatory/kets-deployment). 

Nesta mesma páxina pódese consultar o perfil dos países en canto o 

desenvolvemento de TFEs. En canto a España, o último informe de 2015, mantén 

que os esforzos neste eido estanse focalizando sobre todo en relación á 

Nanotecnoloxía e á Biotecnoloxía Industrial. Por este motivo, e pola 

prioridade que se lle da a esta última campo na RIS3 de Galicia, centrarase a 

atención a partir de agora na Biotecnoloxía. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ketsobservatory/kets-deployment
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Biotecnoloxía 

A biotecnoloxía consiste no uso de organismos vivos ou partes dos 

mesmos para a produción de bens e servicios. Dende esta perspectiva, esta 

ciencia trata de desenvolver produtos e procesos industriais competitivos, seguros 

e innovadores e de contribuír no impulso á innovación en sectores moi diferentes. 

Neste sentido, afírmase que a biotecnoloxía terá un papel fundamental no 

desenvolvemento dos seguintes escenarios: 

 Agricultura sostible. 

 

 Acuicultura e silvicultura. 

 

 Potencial dos recursos mariños para a produción de aplicacións innovadoras 

nos campos da saúde, enerxía, química e medio ambiente. 

Así, o Portal Español do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión 

Europea (ESHORIZONTE2020), sinala como principais liñas a seguir no campo 

do desenvolvemento e incorporación da biotecnoloxía as que seguen: 

 Impulsar as biotecnoloxías de vangarda (p. ex. bioloxía sintética, 

bioinformática, bioloxías de sistemas) como motor da innovación, así 

como a súa relación con outras TFE ou coas TIC. De tal modo, a biotecnoloxía 

industrial, sérvese da integración de ciencias como a bioquímica, a 

microbioloxía e a bioloxía molecular coa química, a matemática, a informática 

e tecnoloxía de proceso. 

 

 Procesos industriais baseados na biotecnoloxía, capacitando á 

industria para o desenvolvemento de novos produtos e procesos conforme ás 
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demandas industriais e sociais, e revertendo nun aumento da capacidade 

competitiva e da sustentabilidade do tecido industrial. 

 

 Tecnoloxías para plataformas innovadoras e competitivas, coa 

finalidade de xerar produtos ou servizos que podan dar servicio a unha ampla 

variedade de sectores económicos. Neste campo, se incluirían tamén a análise 

e explotación sustentables da biodiversidade mariña e terrestre para o deseño 

de novas aplicacións. 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

Ademais da importancia das Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE), a Estratexia 

de Especialización Intelixente de Galicia, destaca tamén a importancia das 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), como tecnoloxía 

transversal, para a mellora e modernización dos sectores tradicionais 

galegos. 

Así, e seguindo unha vez máis o establecido no Portal español do Programa Marco 

de Investigación e Innovación da Unión Europea (ESHORIZONTE2020), 

preséntanse a continuación as principais aportacións das TIC á 

modernización dos sectores primarios e industriais: 

 Creación dunha nova xeración de compoñentes e sistemas, incluíndo 

aspectos como os sistemas “micro-nano-tecnolóxicos”, a electrónica orgánica, 

as plataformas de apoio á prestación de servicios avanzados, os sistemas 

integrados intelixentes, e a enxeñería de sistemas complexos, entre outros. 
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 Computación avanzada e as tecnoloxías cloud: arquitecturas de 

procesadores e sistemas, tecnoloxías de interconexión e localización de datos, 

informática na nube, informática paralela e software de simulación. 

 

 Internet do futuro, que inclúe I+D en redes, software e servicios, 

seguridade cibernética, privacidade e confianza, comunicación sen fíos e 

redes ópticas, para avanzar cara a internet dos obxectos e a empresa 

conectada do futuro. 

 

 Tecnoloxías dos contidos e da xestión da información, que faciliten a 

creación, aproveitamento e preservación de todas as formas de contido 

dixital, así como a modelización e análise de grandes volumes de datos. 

 

 Robótica e sistemas autónomos, deseñando robótica industrial e de 

servicios, sistemas cognitivos, interfaces avanzadas e espazos e máquinas 

intelixentes. 

 

 Internet das cousas (IoT), habilitando o crecemento de ecosistemas de 

innovación arredor de tecnoloxías e plataformas abertas. 

 

 Ciberseguridade, de cara a afrontar as vulnerabilidades das infraestruturas 

críticas e dos servicios dixitais. 

Outras actuacións dirixidas á modernización 

A continuación, e baixo o marco do “Plan estratégico de innovación y desarrollo 

tecnológico. 2014 – 2020”, exporanse tamén as principais liñas de 
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modernización e desenvolvemento sostible definidas para o sector 

marítimo pesqueiro. 

Modernización en tecnoloxías pesqueiras 

Entendemos por Tecnoloxía Pesqueira, o conxunto de técnicas e prácticas a 

desenvolver a bordo dos barcos pesqueiros.  

Segundo este plan estratéxico, son tres os obxectivos a cumprir neste eido: 

 Procura de alternativas enerxéticas para a redución do impacto ambiental. 

 

 Mellora das técnicas de conservación, procesado e almacenamento 

a bordo dos barcos. 

 

 Adaptación dos barcos para o aproveitamento dos descartes. 

Como se pode supoñer, un dos obxectivos máis importantes e transversal a toda 

medida de actuación que se tome será o desenvolvemento de tecnoloxías que 

axuden a unha menor contaminación, como poden ser aquelas que favorezan 

a detección, xestión e seguimento dos vertidos e residuos que se xeran nos barcos. 

En relación á mellora da produtividade, xoga un papel primordial o traballo 

no parque de pesca, que debe ser deseñado para facilitar o traballo a bordo e a 

obtención de produtos de gran calidade coa maior eficiencia posible. Neste sentido 

débense levar a cabo estudos de optimización de tempos e recursos dos procesos 

de traballo, e das técnicas de conservación e almacenamento. A aplicación destas 

melloras débese ter en conta no deseño dos novos buques, pero pasará tamén 

pola adaptación ou remodelación dos xa existentes. 
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Por outra banda, e como xa se advertiu nun punto previo, será de especial 

importancia nesta labor de adaptación e/ou modernización a incorporación de 

alternativas enerxéticas aos combustibles fósiles, para garantir un 

desenvolvemento sostible, pasando por buscar novos sistemas de aforro enerxético 

e aplicar tecnoloxías de pesca máis eficientes a nivel enerxético. 

Por último, parece de especial importancia apuntar novamente a relevante 

aportación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TICs) neste 

eido, tanto na detección de poboacións pesqueiras, no trazado de rutas, na 

garantía da seguridade dos buques e, por suposto, tamén na melloría das 

condicións para os traballadores (p. ex. en canto ao acceso ás comunicacións). 

Tendo en conta todo isto, resúmense a continuación as prioridades e tendencias 

na actuación en modernización tecnolóxica da industria pesqueira:  

 Innovación en aparellos máis selectivos, co obxectivo de evitar as 

capturas non obxectivo, e reducir así o impacto ambiental da actividade. 

 

 Realización de auditorías enerxéticas. 

 

 Deseño de aparellos e artes de pesca enerxeticamente eficientes, 

adaptados aos requirimentos das actividades concretas. 

 

 Automatización de procesos de pesca. 

 

 Adaptación das celas de combustible (dispositivos electroquímicos, 

capaces de converter directamente a enerxía química contida nun 

combustible en enerxía eléctrica). 
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Modernización en tecnoloxías da transformación 

Na fase de transformación, son tamén variadas as oportunidades de innovación 

existentes de cara a un desenvolvemento sostible. 

En primeiro lugar, destacan as metodoloxías para recuperación e 

revalorización de residuos e subprodutos, dos que xa falamos no primeiro 

apartado da guía. 

Pero, ademais destas medidas, existe tamén unha gran actividade innovadora 

arredor de todo o proceso de transformación, dende a recepción e 

almacenamento, á clasificación e evisceración, procesado e garantía da 

trazabilidade e seguridade e calidade alimentarias.  

Por outra banda, cada vez está máis en boga a aplicación de I+D ao produto, na 

procura de novas fórmulas e presentacións que destaquen no mercado e 

aporten un valor diferenciador da marca. 

Por último, é de especial importancia para este crecemento sostible a procura da 

optimización de recursos e da eficiencia enerxética. Neste senso, as 

principais medidas de actuación recomendadas son as seguintes: 

 Uso de subprodutos como recurso enerxético.  

 

 Realización de estudos de costes enerxéticos dos diferentes procesos 

de transformación para mellorar a eficiencia enerxética.  

 

 Dimensionamento das tecnoloxías que permitan o uso de enerxías 

renovables en plantas transformadoras. 
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MODERNIZACIÓN DAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DAS TIC:  A 

IMPORTANCIA DA DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO 

demais do aporte, como actividade transversal, ao desenvolvemento e 

aplicación de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais no eido da modernización 

e innovación nos sectores industrias, as Tecnoloxías da Información e 

a Comunicación posúen un inestimable valor para a coordinación e a 

xeración de sinerxías entre os diferentes actores dentro dunha 

actividade ou cadea de produción. 

No sector marítimo pesqueiro son moitas e moi variadas as aportacións que as 

TIC poden realizar no momento actual, pero, en base as necesidades detectadas 

a nival local, poderíamos destacar as que seguen: 

 Na labor extractiva, cabe aínda moita mellora e intervención nas 

posibilidades de estudo e monitorización dos principais datos que 

interveñen neste campo. Así, son varias as iniciativas que se puxeron en 

marcha nos últimos tempos, contando, por exemplo, con aplicacións que 

permiten a comunicación das vendas realizadas e os prezos alcanzados, a 

expedición telemática de documentación, as vendas producidas nas 

diferentes lonxas xunto coa súa cotización, etc. 

Outra posible achega das TIC a esta actividade sería o desenvolvemento 

dunha ferramenta que permita a coordinación ou interacción con 

intermediarios e/ou clientes finais dentro da cadea de 

comercialización. 

Por último, como xa se facía constar na primeira das cuestións, as TIC 

resultan de especial importancia para o contacto e coordinación coa 

Administración, podendo resultar nun elemento facilitador á hora de 

xestionar os trámites administrativos pertinentes. 

A 
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 O segundo dos puntos da cadea no que as TIC resulta de especial relevancia, 

e en ocasións un dos máis demandados e/ou coñecidos, é a 

comercialización. É certo que a venda de produtos perecedoiros na rede 

non é unha cuestión sinxela, pero, en ocasións, a presencia nas redes sirve 

como apoio a novos modelos de negocio ou como plataforma para dar 

a coñecer a marca e os produtos asociados. 

 

 Un terceiro e último aspecto, que non sempre se ten en conta, é o mar de 

posibilidades que abren as TIC para a difusión do patrimonio cultural e 

do coñecemento e, polo tanto, para a posta en valor dos produtos 

xerados a partir do mar.   

Desta cuestión falarase máis en detalle a continuación. 

Difusión do coñecemento e turismo mariñeiro 

Este último apartado baséase na importancia da difusión do coñecemento do 

sector e da cultura tradicional galega, axudando a promover, a través de 

novas liñas de negocio de Turismo cultural, a Marca Galicia. Trátase pois 

de poñer en marcha iniciativas que fomenten o coñecemento, a 

preservación e o desfrute do patrimonio cultural e turístico de cada zona, 

e que axuden a poñer en valor os recursos e produtos de cada lugar, 

garantindo o respecto e a preservación dos mesmos. 

Existen na actualidade diversas iniciativas neste eido, dirixidas a dar a coñecer as 

actividades de obtención e transformación dos nosos principais produtos, sendo o 

sector enolóxico un dos máis avanzados neste campo. 

En relación ao sector marítimo pesqueiro, nos últimos anos, puxéronse en 

marcha diversas iniciativas que promoven o coñecemento da actividade 
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extractiva, de transformación e de comercialización dos produtos do 

mar. 

Concretamente, no concello de Cambados, cabe destacar como exemplo de 

boa práctica, o traballo realizado por GUIMATUR, levado a cabo pola 

Asociación Cultural das Mulleres do Mar desta localidade, e que aposta polas visitas 

guiadas para dar a coñecer a actividade da zona.  

Este formato de turismo iniciouse precisamente 

vencellado a este tipo de actividade (visitas 

guiadas) na primeira década dos 2000. Sen 

embargo, foi evolucionando ata abranguer na 

actualidade todo un conxunto de iniciativas que 

xiran en torno ao mar. Así, podemos considerar que 

o concepto de turismo mariñeiro na nosa 

comunidade acolle a toda visita ou iniciativa 

que se desenvolva en torno á cultura e paisaxe marítimas de Galicia (tanto 

en terra como a bordo dunha embarcación). 

 Algúns exemplos destas actividades poden ser: as rutas polos faros ou sendas 

costeiras, visitas a museos do mar, a lonxas, a fábricas de transformación ou a 

carpinterías de ribeira, a observación dos traballos de marisqueo a pé ou do 

proceso da pesca nalgunha embarcación, o acercamento do traballo das redeiras 

ou do cultivo do mexillón en bateas, a participación nun taller gastronómico ou un 

paseo en embarcación tradicional. 

Estes, como comentabamos, son algúns dos exemplos que podemos atopar neste 

campo na nosa xeografía, pero son moitas as opcións que se poden abrir aquí 

tendo en conta a combinación de varias destas iniciativas ou a aportación de novas 
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ideas, que permitan achegar todo este coñecemento ao turista ou, non menos 

importante, á poboación galega en formación (cumprindo así co obxectivo de 

dar difusión ao coñecemento e á actividade tradicional de Galicia e de 

promocionar o relevo xeracional). 

Por este motivo, e como xa se pode avanzar, o público diana nesta actividade 

é tamén moi variado segundo os intereses aos que responda: turistas, 

alumnado de centros formativos en calquera das idades ou estadías de 

formación (difusión do coñecemento tradicional ou captación de persoal que 

queira desenvolverse neste mundo profesionalmente), traballadores/as 

doutros sectores vencellados ou non co sector marítimo pesqueiro 

(posibilidade de novas sinerxías ou colaboracións con outros sectores, estudo de 

novas actividades de produción ou comercialización dos produtos); e, en 

definitiva, calquera persoa que queira coñecer en profundidade a cultura 

e o patrimonio de Galicia. 

Todas estas ideas achegan a actividade e o patrimonio relacionado co mar dun 

modo experiencial, mediante a interacción directa cos protagonistas deste 

sector. Sen embargo, e como xa se comentou con anterioridade, non podemos 

perder de vista as novas tecnoloxías e as posibilidades que nos brindan de fronte 

ao obxectivo de difundir este coñecemento e facer incrementar o valor dos 

produtos e do traballo vencellado ao mar.  

Por outra banda, sinálase tamén, como elemento diferencial e complementario 

á vista tradicional da actividade, a importancia da posta en valor e da difusión 

dos recursos tecnolóxico – científicos existentes na nosa comunidade.  

Deste xeito, a incorporación das novas tecnoloxías e do factor de 

desenvolvemento tecnolóxico – científico, poderían ser vías de 
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innovación a ter en conta no campo do turismo e da difusión do 

coñecemento, axudando a conseguir, ademais das anteriormente destacadas, as 

seguintes metas: 

 Concienciar, tanto ao turista como á poboación galega, da importancia 

da preservación do patrimonio e do uso axeitado dos recursos. 

 

 Dar a coñecer ás novas xeracións un campo de traballo de relevancia 

e futuro, que une todo o coñecemento e saber facer tradicional coa 

aplicación das novas tecnoloxías e do coñecemento técnico e científico que 

se está a desenvolver na nosa comunidade, e que axuda ao desenvolvemento 

sostible e á mellora competitiva dos produtos obtidos. 

 

  



 

74 

IV. PRINCIPAIS PERFÍS PROFESIONAIS ASOCIADOS Á 

INNOVACIÓN NO SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO 

 campo da investigación e da innovación alimentaria está cada vez máis 

en auxe, e o mercado laboral demanda continuamente perfís formados 

neste eido, pero tamén son moitas as persoas que deciden emprender ou 

asociarse con organismos ou entidades de investigación. 

A continuación, amósase os diferentes perfís profesionais demandados desde 

este enfoque de innovación e modernización, así como entidades de 

referencia e apoio na nosa comunidade no eido da investigación e 

innovación alimentaria. 

Perfís profesionais orientados á innovación no sector marítimo 

pesqueiro 

Nas universidades galegas, existen na actualidade máis de 100 titulacións, de 

grao e posgrao, relacionadas 

coas ciencias. De seguido, 

preséntase un breve resumo 

das principais disciplinas 

orientadas aos campos da 

innovación e a investigación 

que se introduciron ao longo 

desta guía. 

O 
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PERFÍS TÉCNICOS RELACIONADOS CO COÑECEMENTO CIENTÍFICO 

DE APORTE AO SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO E A TODA A CADEA 

DE PRODUCIÓN VINCULADA AO MAR 

*Fonte: información propia das web de cada universidade de referencia, 2017  

(UVIGO, USC e UDC). 

 

Grado en Ciencia e tecnoloxía dos alimentos  

(UVIGO, campus de Ourense) 

 

Ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, 

cobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das 

materias primas ata o proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, 

a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das 

instalacións onde estes se manipulan e se almacenan. 

 

Principais saídas profesionais: Xestión e control de calidade de procesos e 

produtos; Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos; 

Procesamento de alimentos; Comercialización, comunicación e mercadotecnia; 

Seguridade alimentaria. 

 

Grado en Ciencias do Mar  

(UVIGO, campus de Vigo) 

 

Ten como obxectivo formar profesionais relacionados co ámbito mariño e 

litoral. Proporciona unha formación multidisciplinaria en química, física, 

xeoloxía e bioloxía centrada no medio mariño e que lles permitirá aos 

graduados/as exercer en calquera ámbito da xestión mariña e litoral, como 

actividades pesqueiras e acuicultura, medio ambiente e a súa protección, 
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Grado en Ciencias do Mar  

(UVIGO, campus de Vigo) 

xestión e ordenación do litoral, turismo sostible, oceanografía operacional, 

explotación de novos recursos alimentarios e minerais de interese industrial, 

entre outras. Ademais, o Grao en Ciencias do Mar fomenta as capacidades 

para o ensino e unha iniciación na investigación básica. 

 

Principais saídas profesionais: elaboración de peritaxes, informes e 

proxectos, xestión de actuacións e coordinación de equipos, execución de plans 

de mellora, implantación e desenvolvemento de programas de transferencia 

tecnolóxica, realización de campañas oceanográficas, asistencia e asesoramento 

no medio mariño, docencia, divulgación e sensibilización, manexo e aplicación 

de sistemas de información xeográfica (GIS), avaliación e prevención de riscos 

no sector marítimo, xestión de actividades de ocio e turismo, xestión de 

catástrofes naturais, xestión de acuarios e museos relacionados co medio 

mariño, consultoría e asesoramento ambiental, centros de interpretación 

ambiental, parques e espazos naturais protexidos. 

Tamén se poden considerar as seguintes ramas profesionais: oceanografía 

xeolóxica, oceanografía física, oceanografía biolóxica, oceanografía química. 

 

Grado en Ciencias Ambientais  

(UVIGO, campus de Ourense) 

 

Estudos cun marcado contido multidisciplinario e outórgalles aos titulados/as a 

formación axeitada para abarcar os problemas ambientais desde diversos 

ámbitos do coñecemento. 
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Grado en Ciencias Ambientais  

(UVIGO, campus de Ourense) 

Principais saídas profesionais: Formación e educación ambiental;  

Investigación; Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e nas 

organizacións;  Auditorías; Xestión ambiental na Administración;  Consultaría e 

avaliación de impacto ambiental; Tecnoloxía ambiental industrial; Xestión do 

medio natural. 

 

Grado en Bioloxía  

(UVIGO, campus de Vigo) 

Tamén presente na USC e UDC 

 

Dotará aos estudantes dun amplo 

coñecemento daqueles aspectos referentes á estrutura, 

funcionamento e interrelación dos seres vivos e do seu 

ecosistema. Ademais da formación básica este Grao 

inclúe un módulo con orientacións 

específicas nas que se adquiren competencias para a 

aplicación dos coñecementos biolóxicos aos campos 

da sanidade, industria e sistemas produtivos, novas 

tecnoloxías e medio ambiente. 

 

Principais saídas profesionais: Piscifactorías; Consultarías ambientais; 

Xardíns botánicos; Industria alimentaria; Organizacións ecoloxistas. 

 

 

 



 

78 

Grado en Química  

(UVIGO, campus de Vigo) 

Tamén presente na USC e UDC 

 

Pretende formar profesionais da industria química. En España as empresas 

químicas representan o cuarto sector industrial en importancia e xeran 

aproximadamente o 10 % do produto industrial bruto. Os químicos/as 

profesionais desempeñan tarefas de investigación, desenvolvemento, deseño, 

enxeñaría e control de procesos en diversos ámbitos (madeireiras, 

petroquímicas, siderúrxicas, alimentario, farmacéutico, industria cosmética 

etc.). 

 

Principais saídas profesionais: Industria farmacéutica; Industrias 

agroquímicas e do medio; Industrias petroquímicas; Industrias biotecnolóxicas; 

Laboratorios de análise; Consultarías; Hospitais; Docencia. 

 

Dobre grado en Bioloxía e química  

(UDC, USC) 

 

Ten por obxectivo formar graduados que cubran as múltiples áreas onde os 

profesionais de ambas ramas se necesitan mutuamente, máis alá da conexión 

entre Química e Bioloxía que implica a Bioquímica. 
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Oferta complementaria, de másteres ou posgraos, nas universidades 

galegas 

 Máster en Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias (USC). 

 Máster universitario en Acuicultura (UDC, USC, UVIGO). 

 Máster en Biotecnoloxía avanzada (UVIGO). 

 Máster universitario en Bioloxía Mariña (UDC, USC, UVIGO). 

 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada (UDC, USC, UVIGO). 

 Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular y Xenética (UDC). 

 Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías y Xestión Ambiental (UDC). 

 Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria (UVIGO). 

 Máster en Ciencias Biolóxicas: bioloxía molecular, computacional e 

ambiental e bio-industrias (UVIGO). 

 Máster en Química avanzada (UVIGO). 

 

Ademais, dos anteriormente citados, cabe destacar tamén os perfís tradicionais 

de traballadores e traballadoras do sector marítimo pesqueiro, que 

constitúen o motor principal da actividade e que resultan fundamentais no 

sentido de garantir o relevo xeracional. Entendemos aquí todas as persoas 

que desenvolven o seu traballo en torno á pesca, ao marisqueo, á industria 

transformadora, á acuicultura; así como aqueles que conforman as confrarías de 

pescadores, ou outras asociacións ou entidades vencelladas a proxectos deste 

campo profesional.  
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A importancia do rol das novas incorporacións a este sector, residirá en saber 

manter e transmitir todo o coñecemento tradicional da actividade e, ao 

mesmo tempo, ter a capacidade de adaptarse aos novos contextos e á 

constantemente variable demanda do mercado. 

Neste eido, podemos destacar a actividade formativa promovida pola 

Consellería do Mar e levada a cabo por catro escolas galegas, que son:  

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol 

 

Oferta de formación regrada: 

 Técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. 

 Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de 

Buques e Embarcacións. 

Oferta de formación non regrada (1º trimestre 2017/2018):  

 Mariñeiro pescador. 

 Patrón costeiro polivalente. 

 Formación básica en seguridade. 

 

Dispón tamén de oferta formativa relacionada coa Oferta da aula de seguridade 

e salvamento. 

 

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira 

 

Oferta de formación regrada: 

 Técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e 

Embarcacións. 
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Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira 

 Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de 

Buques e Embarcacións. 

Oferta de formación non regrada (1º trimestre 2017/2018):  

 Curso de habilidades sociais. 

 Marisqueo a pé 

 Curso de percebeiro/a. 

 Mariñeiro pescador. 

 Patrón costeiro polivalente. 

 

Instituto Politécnico Marítimo Pesquero do Atlántico de Vigo 

 

Oferta de formación regrada: 

 Técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. 

 Técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e 

Embarcacións. 

 Técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de 

Buque  

 Técnico en Navegación e Pesca de Litoral. 

Oferta de formación non regrada (curso 2017/2018):  

 Patrón costeiro polivalente. 

 Mariñeiro pescador. 

 Percebeiro/a – mariscador/a 

 Capitán/a de pesca 

 Ampliación potencia mecánico maior. 

 Ampliación potencia mecánico naval. 
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Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa 

(IGAFA) 

 

Oferta de formación regrada: 

 Técnico en cultivos acuícolas. 

 Técnico en operacións subacuáticas e hiperbáricas. 

 Técnico superior en acuicultura. 

Oferta de formación non regrada (1º trimestre 2017/2018):  

 Marisqueo a pé. 

 Habilidades sociais e de comunicación. 

 Primeiros auxilios para mergulladores. 

 

Por último, é importante tamén facer referencia a outra serie de recursos 

humanos que, aínda non tendo unha relación directa co sector, debido as 

características da actividade innovadora, resultarán de gran valor neste 

campo, como poden ser persoas do ámbito da avogacía, da administración 

pública, ou do asesoramento privado, especializadas no marco xurídico 

relacionado coa propiedade intelectual e as patentes, en regulacións 

específicas relacionadas con aspectos sociais, éticos e/ou de impacto 

medioambiental, etc. 
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Principais organismos que apoian a investigación e innovación 

alimentaria 

Neste espazo presentarase brevemente a configuración do Sistema Galego de 

I+D, segundo as características e as bases sentadas pola Estratexia de 

Especialización de Galicia.  

Así, a RIS3 expón que “o Sistema Galego de Innovación amosa unha variedade 

e riqueza de constituíntes tanto a nivel de xeración e difusión de 

coñecemento, como de explotación e regulación, conformando unha 

estrutura aberta na que se integran tódolos axentes do sistema e os recursos 

necesarios para o seu funcionamento”. 

Dentro destas diferentes aportacións, identifícanse entidades, que ben forman 

parte do sistema propiamente dito, ou ben funcionan como interrelacionadores 

entre as partes. En xeral, poderíanse clasificar estas entidades da maneira 

seguinte: 

 Subsistema de xeración e difusión de coñecemento, que estaría 

composto polas Universidades, as Organizacións Públicas de Investigación (OPIs e 

Grupos de Investigación ligados ós Centros Hospitalarios) e as Organizacións 

Intermedias de Tecnoloxías, como os Centros Tecnolóxicos, Viveiros e Asociacións 

Empresariais (incluídos as Plataformas e os Clúster). 

 

 Subsistema de explotación de coñecemento, composto 

principalmente por empresas. 
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 Subsistema ou infraestrutura de apoio rexional, onde se enmarcan 

as organizacións gobernamentais e as axencias de desenvolvemento rexional. 

Tendo en conta o exposto, amósase a continuación como quedaría configurada a 

estrutura do Sistema Galego de Innovación, en referencia concreta as 

necesidades e oportunidades plasmadas nesta guía (reto 1 da RISC3). 

Fonte: Estratexia de Especialización de Galicia (2014 – 2020). Xunta de Galicia. 
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A maiores desta estrutura, cabe destacar a iniciativa a nivel nacional da Secretaría 

Xeral de Pesca da creación do Grupo Técnico de Traballo de Diversificación 

Pesqueira e Acuícola (DIVERPES).  

Este grupo está constituído por representantes das Comunidades Autónomas de 

litoral, e por algunhas de interior con presencia na actividade acuícola, e a súa 

finalidade é a de xerar ferramentas de traballo e coordinación das iniciativas que 

xorden en materia de innovación nos sectores pesqueiro e acuícola. 

Neste sentido, desenvolveuse un documento marco, denominado “Plan 

Estratégico Nacional DIVERPES 2013-2020”, que trata de reflectir as 

principais áreas de mellora e fortalezas do sector en materia de 

diversificación, focalizándose nas áreas de turismo, comercialización e 

transformación, medio ambiente e social. 

En relación con este grupo, desenvolveuse tamén un Observatorio de 

Diversificación, que recolle todas actividades ou iniciativas enmarcadas nas 

diferentes áreas de interese e que resulta tamén unha ferramenta de consulta de 

especial importancia para todo aquel que se queira introducir neste campo, 

servindo como fonte de consulta das boas prácticas que se están xa a levar a cabo 

en materia de innovación e diversificación no sector. 

Páxina web do observatorio: http://observatorioencifras.tragsatec.es/ 

  

http://observatorioencifras.tragsatec.es/
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V. CONCLUSIÓNS 

omo pode advertirse ao longo das temáticas tratadas nesta guía, o abanico 

que se abre en materia de innovación no sector marítimo pesqueiro é moi 

amplo, baseándose en gran medida no desenvolvemento e aplicación do 

coñecemento científico e tecnolóxico e na súa incorporación de maneira eficiente 

á cadea de produción vencellada ao mar. 

A modo de resumo, reflíctese a continuación un breve esquema dos escenarios 

avaliados e as principais liñas de traballo futuras orientadas a este 

desenvolvemento do sector no marco rexional e local. 

 

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUTOS E RESIDUOS XERADOS 

En materia de eliminación dos descartes pesqueiros destacarían... 

 a aplicación de melloras técnicas para a prevención das capturas 

accidentais. 

 o desenvolvemento de métodos para a valorización de especies 

capturadas con baixo valor comercial. 

En relación á valorización de subprodutos e residuos... 

 o traballo no campo de I+D de produto, tanto para elaboración de alimento 

para animais, como para a incorporación de substancias funcionais ou 

compostos bioactivos a produtos de consumo humano. 

 

 

 

C 
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DESENVOLVEMENTO DA ACUICULTURA LOCAL 

As principais aportacións ao campo da acuicultura no contexto rexional, 

pasarían fundamentalmente por... 

 Modernización da industria asociada, mediante o deseño e implantación 

de nova enxeñería. 

 Desenvolvemento de técnicas que axuden na detección e prevención 

epidemiolóxica. 

 Avances nos procedementos de cría e alimentación, como a creación 

de novos alimentos, o cultivo de novas especies, a mellora nos procesos de 

selección de reprodutores, etc. 

DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR ENERXÉTICO GALEGO 

Neste eido, cabe destacarse, en primeiro lugar, a capacidade existente en 

Galicia en relación a fontes de enerxía primarias renovables. 

No relacionado coa mellora da eficiencia enerxética no sector da pesca, 

debe terse sempre en conta a necesidade de desenvolver medidas específicas 

dirixidas aos diferentes tipos de buque e arte empregados. Sen embargo, de 

maneira xeral, poden destacarse as seguintes cuestións: 

 modificación de determinados parámetros (p. ex. a velocidade de 

navegación), 

 actuación técnica sobre infraestruturas e equipos, 

 modificación dos sistemas de iluminación, 

 estudo e redeseño da loxística (p. ex. número de viaxes, distribución do 

peso no barco, etc.) 
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No campo da biomasa, destácase o contexto actual favorecedor do 

desenvolvemento desta fonte enerxética, caracterizado por... 

 a subida de prezos dos combustibles convencionais, 

 a necesidade de autosuficiencia enerxética, 

 os obxectivos medioambientais marcados a nivel comunitario e nacional, 

 e a importancia do desenvolvemento tecnolóxico do campo da biomasa. 

Todas estas cuestións axudan ao impulso da investigación neste eido, se ben o 

seu futuro debe basearse na diversificación das industrias nas que se 

aplica (obxectivo moi asociado ao avance tecnolóxico e á investigación de novas 

fontes de materia prima), así como na xeración de sinerxías entre os 

diferentes interlocutores presentes neste escenario. 

En canto á enerxía mariña, os esforzos deben focalizarse no desenvolvemento 

tecnolóxico das dúas variantes con máis encaixe na nosa contorna: 

 a enerxía das ondas, 

 e a enerxía das correntes. 

MODERNIZACIÓN DO SECTOR PESQUEIRO 

En relación á modernización do sector, son diversas as vías de actuación que 

se poden aplicar, destacando: 

As Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais, e máis concretamente, a capacidade 

da biotecnoloxía para xogar un papel fundamental no desenvolvemento da 

agricultura sostible, da acuicultura e a silvicultura, e do potencial dos recursos 

mariños para a súa aplicación noutras industrias (química, farmacéutica, etc.). 
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Todas estas actividades deben estar apoiadas pola incorporación como 

ferramenta transversal das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(TIC). 

Por outra parte, nos estudios levados a cabo para a modernización da 

tecnoloxía pesqueira, destácanse as seguintes posibilidades de 

desenvolvemento futuro: 

 Innovación en aparellos máis selectivos e artes de pesca 

enerxeticamente eficientes. 

 Realización de auditorías enerxéticas. 

 Automatización de procesos de pesca. 

 Establecemento de metodoloxías para a recuperación e revalorización 

de residuos e subprodutos. 

Debe sumarse a todas estas liñas de actuación, a gran capacidade innovadora 

que existe tamén en torno aos procesos de transformación (industria 

transformadora), destacando as seguintes liñas: 

 I+D de produto. 

 O uso de subprodutos como recurso enerxético.  

 Realización de estudos de costes enerxéticos dos diferentes procesos 

de transformación para mellorar a eficiencia enerxética.  

 Dimensionamento de tecnoloxías que permitan o uso de enerxías 

renovables en plantas transformadoras. 
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MODERNIZACIÓN DAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DAS TIC E 

IMPORTANCIA DA DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO 

Xa por último, no campo da modernización da imaxe do sector, así como no da 

preservación do patrimonio cultural, volven a xogar un papel fundamental as 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, aportando valor, entre outras 

cuestións á... 

 coordinación e á xeración de sinerxías entre os diferentes actores dentro 

dunha actividade ou cadea de produción, 

 e á difusión do patrimonio cultural e do coñecemento, así como á 

posta en valor dos produtos xerados a partir do mar.  

Estas tecnoloxías, xunto con novos modelos de negocio orientados á xestión 

do patrimonio e do coñecemento, como pode ser o Turismo Mariñeiro, 

reforzan dous dos principais obxectivos a acadar na actualidade no 

sector marítimo pesqueiro, que son... 

 concienciar na importancia da preservación do patrimonio e do uso 

axeitado dos recursos, e 

 dar a coñecer ás novas xeracións un campo de traballo de relevancia 

e futuro na nosa contorna. 
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