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Resumo: Actualmente, a miticultura galega pasa por ser unha actividade económica fortemente 
apoiada polo sector público. Para os efectos de sopesar e de contrastar esta aseveración, neste 
traballo realízase unha revisión histórica do papel desenvolvido pola Administración, particular-
mente pola Unión Europea, desde o nacemento deste tipo de cultivo ata a actualidade, sistema-
tizando os diversos ámbitos a través dos que influíu no desenvolvemento. 
Para a sistematización dos diversos ámbitos a través dos cales as políticas públicas influíron no 
desenvolvemento da actividade mexilloeira, partimos dunha caracterización das funcións atri-
buíbles ao sector público en materia de cultivos acuícolas e, en particular, na produción de 
mexillón. Para estes efectos distinguimos tres funcións centrais das que se derivan unha serie 
de ámbitos específicos de actuación: planificación e xestión, control e inspección e creación de 
capital social fixo. 
Como resultado, verifícase o notable cambio na contribución das Administracións ao desenvol-
vemento da miticultura que representa a creación dos Gobernos autonómicos e a incorporación 
á Unión Europea. 
Palabras clave: Miticultura / Acuicultura / Unión Europea / Políticas públicas. 

PUBLIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF MUSSEL FARMING IN GALICIA:  
THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract: Today, mussel farming is commonly considered as strongly supported by the public 
sector. In order to ponder and test this asseveration this paper makes a historical revision of the 
role played by the public administration since the origins of this culture until current day. With 
this aim was established a systematization of the different subjects through which the mussel 
farming development was boosted. First of all a definition of these differents subjects was made, 
considering the activities in promoting aquaculture and, more concretely, mussel production. 
Three main functions were distinguished: planning and management, control and inspection and 
creation of social fixed assets. 
As a result, the important changes in the contribution of the public sector to the development of 
mussel farming due to the creation of the regional governments and the incorporation of Spain to 
the European Union vas verified. 
Keywords: Mussel farming / Aquaculture / European Union / Public policy. 

1. INTRODUCIÓN
O saber convencional tende a cualificar a miticultura galega como unha activi-

dade fortemente apoiada polo sector público. En xeral, este tipo de posicionamen-
tos (ata agora escasamente contrastados) reflicten unha serie máis ou menos consis-
tente de valoracións parciais respecto dos diferentes ámbitos e instrumentos me-
diante os que un sector ou actividade pode ser apoiado ou estimulada a súa compe-
titividade. Aspectos como as subvencións percibidas ou feitos como a ausencia de 
canon nas concesións administrativas para a instalación das bateas adoitan ter unha 
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grande influencia nestas valoracións, pero non constitúen unha visión totalizadora e 
completa. 
 Desde a nosa perspectiva, consideramos que unha análise sistematizada da in-
tervención da Administración require antes ca nada dunha caracterización das fun-
cións atribuíbles ao sector público en materia de cultivos acuícolas e, en particular, 
na produción de mexillón. Unha vez definidas estas funcións, poderemos contrastar 
e avaliar dun modo global e completo o conxunto das contribucións específicas da 
Administración ao desenvolvemento da miticultura. Neste percorrido adoptamos 
unha perspectiva histórica, revisando o papel desenvolvido pola Administración 
desde o nacemento dos cultivos ata a actualidade. Este propósito vén facilitado po-
lo feito de tratarse dunha actividade relativamente nova e cunha data de inicio de-
terminada, xa que a primeira batea non se instala en augas galegas ata o ano 1945. 
Na nosa análise partimos de dúas eleccións que levan o enfoque a un plano global: 
1) a revisión do conxunto dos ámbitos de actuación do sector público, e 2) o seu 
seguimento ao longo de toda a historia desta actividade. Así, o noso obxectivo non 
é tanto establecer se o cultivo de mexillón en Galicia é unha actividade máis ou 
menos apoiada ca outras −nin en termos globais nin en termos parciais, como pode-
ría ser o caso das subvencións− senón sistematizar, avaliar e comprender como e 
cando a Administración interveu condicionando o desenvolvemento da miticultura. 
En definitiva, optamos por analizar o todo de maneira incompleta (respecto de cada 
unha das partes) fronte ao estudo do parcial de modo completo.  
 Como resultado deste enfoque poderemos obter unha visión global na que se 
observa como a intervención do sector público acadou moi diferentes graos nos di-
versos períodos históricos, e como os instrumentos mediante os que en cada mo-
mento se canalizou esta actuación foron evolucionando e ampliándose ao longo do 
tempo. 

2. FUNCIÓNS ATRIBUÍBLES AO SECTOR PÚBLICO  
 Para os efectos de sistematizar e contrastar a actuación da Administración, dis-
tinguimos tres grandes ámbitos de actuación: 1) planificación e xestión, 2) control 
e inspección (Chapela Pérez, 2000) e 3) creación de capital social fixo (García Ne-
gro, 1998). 
 
 1) PLANIFICACIÓN E XESTIÓN: Esta función comprende a posta en marcha 
dos instrumentos que harmonicen o emprego do dominio público e que velen polo 
seu aproveitamento racional. Ese papel require dunha formulación integral e globa-
lizadora na que se concilie o desenvolvemento económico coa preservación do me-
dio e do propio recurso. No caso das rías galegas, onde se realiza a produción 
mexilloeira, a existencia de múltiples aproveitamentos e, polo tanto, a colisión de 
intereses reforza a necesidade dunha intervención pública en materia de planifica-
ción e xestión. Esta función concrétase nos seguintes ámbitos de actuación: 



Rodríguez, G.; Villasante, C.S.; García Negro, M.C.; Carballo, A.  As políticas públicas... 

Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 1 (2008), pp. 29-52 
ISSN 1132-2799 

31

a) Regulamentación da produción: Comprende a ordenación para o reparto eficaz 
das zonas de cultivo, as condicións de usufruto do ben público e a regulamenta-
ción daqueles aspectos determinantes que contribúan ao éxito e á viabilidade da 
actividade. 

b) Protección do medio: Fai referencia á supeditación desa necesaria viabilidade 
socioeconómica á preservación dos valores do medio natural, así como á garan-
tía de salubridade da produción. Neste sentido, é responsabilidade da Adminis-
tración crear as condicións para a prevención e o control de enfermidades. 

c) Apoio financeiro: Na medida en que o aproveitamento dunha determinada opor-
tunidade de negocio non depende só da existencia desa oportunidade senón da 
súa percepción por parte dos sectores potencialmente interesados e da existencia 
de capacidades económico-empresariais, as Administracións deben desenvolver 
un papel orientador e viabilizador que garanta, mediante os instrumentos finan-
ceiros axeitados, a posibilidade efectiva de lanzamento, mantemento e reforzo 
da actividade (González Laxe, 1999), sobre todo nun sector con predominio das 
economías familiares, como é a miticultura, necesitado de certos incentivos 
orientadores para a mellora das súas capacidades. 

d) Apoio tecnolóxico: Englobaría a habilitación dos medios para a creación e trans-
ferencia de tecnoloxía ao sector produtivo. 

 
 2) CONTROL E INSPECCIÓN: Esta función fai referencia á necesidade de 
cumprimento do estipulado e á necesidade de emprego dos medios dispostos de 
acordo cos fins previstos. 
 3) CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL FIXO: Sobre todo no relativo a facilitar 
cuestións claves para a produción e o comercio actual como son as comunicacións, 
tanto no relativo á transmisión de información coma no relativo ao acceso aos mer-
cados e ao aprovisionamento de materias primas, de bens de equipo, etc., así como 
doutros bens públicos básicos para o desenvolvemento da produción (García Ne-
gro, 1998). 
 
 Unha vez definidos os ámbitos de actuación, desenvólvese a seguir a análise da 
acción que en cada un destes epígrafes levou a cabo o conxunto da Administración 
en función das súas competencias en materia de cultivos acuícolas e, máis especifi-
camente, de miticultura. 

3. PLANIFICACIÓN E XESTIÓN 
 De acordo co esquema xa exposto, comezaremos a nosa análise seguindo a evo-
lución da función de regulamentación por parte do sector público. Como podere-
mos comprobar, esta función resulta ilustrativa non só da pauta específica de inter-
vención neste ámbito senón ata certo punto do grao de intervención global da Ad-
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ministración na acuicultura, xa que durante un longo período a súa intervención se 
reduce case exclusivamente a este aspecto.  
 Segundo Alba Riesco (1991), os primeiros regulamentos relacionados coa miti-
cultura dos que se ten constancia −directamente vinculados cos cultivos existentes 
no porto de Barcelona− datan dos anos vinte do século pasado (Real orde de 22 de 
agosto de 1928 e Real orde de 6 de febreiro de 1929), antes, polo tanto, do inicio 
da actividade en Galicia. Os obxectivos destas disposicións eran bastante limitados 
tanto en termos espaciais coma temáticos, cinguíndose a outorgarlle a unha única 
empresa −a Unión Mejillonera de Barcelona− a titularidade de todos os viveiros 
preexistentes no porto de Barcelona. 
 Con posterioridade, a instalación de viveiros regúlase por unha Real orde do 
ano 1930, que é modificada no ano 1953 (Orde de 16/12/53, BOE nº 356), estable-
céndose uns requirimentos mínimos para os solicitantes. Nesta altura, e de acordo 
con Fernández (2005, p. 11), a miticultura carecía de atrancos administrativos para 
desenvolverse (como consecuencia dun marco regulador básico), aínda que tamén 
careceu de calquera tipo de apoio público tecnolóxico ou financeiro. 
 A anterior normativa sobre instalación de viveiros derrógase mediante o Decre-
to 2559/61, de 30 de novembro de 1961 (Ministerio de Comercio, BOE de 21 de 
decembro), polo que se aproba o regulamento para a explotación de viveiros de 
cultivo de moluscos na zona marítima. No preámbulo da Lei de cultivos mariños 
do ano 1984, considérase esta actividade ordenada a través desta norma.  
 A preocupación da Administración desde a Real orde do ano 1928 ata o Decreto 
do ano 1961, polo que se aproba o regulamento para a explotación de viveiros de 
cultivo de moluscos na zona marítima, foi esencialmente regular a explotación de 
instalacións sobre a auga, que denomina “zona marítima”. Inténtase desta forma 
responder á dinámica existente de bateas de mexillóns tanto nas augas de Cataluña 
primeiro como posteriormente nas rías galegas (Alba Riesco, 1991, p. 319). De fei-
to, a norma do ano 1961 vén motivada fundamentalmente polo crecemento dos cul-
tivos en Galicia. 
 Este marco lexislativo amplíase cunha norma de fondas consecuencias para a 
miticultura: o Regulamento para o recoñecemento da calidade e salubridade dos 
moluscos, aprobado mediante o Decreto de 14 de xuño de 1962. Nel establécese a 
obrigatoriedade de depurar aqueles “moluscos susceptibles de ser consumidos en 
cru” procedentes de “zonas clasificadas como insalubres”. A disposición establecía 
a “depuración previa en estacións depuradoras ou mediante a súa estabulación en 
establecementos situados en zonas salubres, baixo o control e durante o tempo que 
fixe en cada caso o Instituto Español de Oceanografía”. 
 As consecuencias deste regulamento derivan tanto do propio obxectivo do de-
creto, isto é, que os Gobernos estranxeiros recoñeceran os certificados españois de 
salubridade deste tipo de produtos para os efectos de facilitaren as exportacións, 
                                                           
 1 Modificada no ano 1960 pola Orde de 22 de outubro. 
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como, sobre todo, da aparición dun novo tipo de actores nesta actividade: os depu-
radores. Aínda que esta actividade nace como un servizo á produción, o feito de se-
ren un paso obrigado cara ao mercado posibilitou que estas empresas se converte-
ran, na práctica, en intermediarios comerciais. O impacto desta medida verifícase 
no notable crecemento das estacións depuradoras entre os anos 1964 e 1975, perío-
do no que se instalaron case trinta establecementos (Fernández, 2005, p. 19). Polo 
tanto, un dos maiores impactos derivou da transformación das canles comerciais. 
Tamén cómpre destacar que a través desta norma se establece o primeiro propósito 
coñecido de creación dun servizo de inspección, cuxa responsabilidade era atribuí-
da ao Instituto Español de Oceanografía (IEO).  
 Entre os anos 1963 e 1969 unha serie de ordes ministeriais crearon e modifica-
ron os polígonos para emprazar viveiros das provincias marítimas de Ferrol, da Co-
ruña, de Vigo, de Vilagarcía, de Tarragona, de Valencia e de Alacante. No ano 
1974 unha nova orde derrogou todas as anteriores e modificou os polígonos de cul-
tivo (Alba Riesco, 1991, p 319). Existe, xa que logo, unha intensa actividade nor-
mativa para a ordenación da actividade, que non altera no esencial o marco regula-
dor. 
 Ao longo dos anos setenta, a lexislación que afecta aos cultivos de mexillón 
abrangue diversas materias, como a incorporación das grandes leis reguladoras da 
actividade pesqueira e marisqueira2 ou o establecemento das normas de inspección, 
comercialización e transporte de mariscos3. Así mesmo, disponse a incorporación e 
a regulación da participación do mexillón, xunto con outros produtos, nos merca-
dos exteriores. A este último obxectivo responderían diversas normas promulgadas 
nos anos setenta, en particular, o establecemento dalgúns incentivos á exportación, 
como desgravacións fiscais (no ano 1975) ou o financiamento de capital circulante 
(no ano 1981), aínda que neste caso a medida consistía na incorporación do mexi-
llón e da ostra á listaxe de empresas exportadoras beneficiarias desta política. 
 Durante este último período, a intervención pública máis determinante foi o freo 
á aprobación de novas concesións establecido mediante a Orde de 31/05/76, moti-
vada non tanto pola limitación de espazo como polas evidencias de sobreoferta nos 
mercados. Esta medida, logo de sucesivas prórrogas, tamén foi adoptada pola Xun-
ta de Galicia, manténdose na actualidade. 
 A aprobación da Lei 23/1984, de cultivos mariños (BOE nº 153), de 27 de xuño 
de 1984, marca un punto de inflexión. A súa relevancia, para os efectos do noso es-
tudo, non deriva tanto do aumento do acervo lexislativo en materia de cultivos de 
mexillón coma do feito de que dea paso á aprobación por parte das diferentes co-
munidades autónomas das respectivas leis de cultivos mariños e á progresiva asun-
ción de competencias. Esa disposición estaba orientada fundamentalmente ao seg-
mento dos cultivos piscícolas mariños, sinalándose precisamente na exposición de 
                                                           
 2 Lei 59/1969, de 30 de xuño de 1969 (Xefatura do Estado), de ordenación marisqueira. 
 3 Orde ministerial de 25 de marzo de 1970 (BOE nº 84). 



Rodríguez, G.; Villasante, C.S.; García Negro, M.C.; Carballo, A.  As políticas públicas... 

Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 1 (2008), pp. 29-52 
ISSN 1132-2799 

34

motivos “a insuficiente lexislación deseñada para ordenar estas novas ramas da 
maricultura”. Segundo González Laxe (2003), os principais contidos desta norma 
serían os seguintes: 
 
a) A definición dunha serie de conceptos técnicos, como as definicións expostas 

no artigo 2°, correspondentes ao que se entende por cultivos mariños, posta ou 
desove, pre-engorde, engorde, repoboación mariña, especies mariñas, banco 
cultivado, parque de cultivo, viveiro, gaiola, criadeiro, sementeiro e granxa ma-
riña.  

b) A regulamentación do procedemento para asignar concesións ou autorizacións 
de acuicultura.  

c) A creación da figura das zonas de interese para cultivos mariños. 
d) O establecemento do mecanismo de coordinación entre as comunidades autó-

nomas e a Administración Central (JACUMAR).  
e) A aplicación do procedemento e valoración das sancións. 
 
 O primeiro fito na lexislación autonómica en materia pesqueira establéceo a 
aprobación da Lei 2/1985, de ordenación de pesca marítima en augas da Comuni-
dade Autónoma de Galicia. O marisqueo e a acuicultura son reguladas a través 
dunha norma complementaria da anterior: a Lei 15/1985, de 25 de outubro, de or-
denación marisqueira e de cultivos mariños. No preámbulo desta última sinálase 
que “é necesario refundir nun único texto legal a abundante e dispersa lexislación 
existente”. Esa apreciación ilustra a existencia dun acervo lexislativo relevante na 
época. En termos prácticos, consistiu esencialmente nunha transposición da regu-
lamentación realizada pola Administración do Estado e na súa adaptación ao marco 
autonómico. Estas dúas normas definen o primeiro marco autonómico xeral para a 
actividade pesqueira, marisqueira e acuícola, sendo derrogadas pola Lei 6/1993, de 
pesca de Galicia, actualmente en vigor. 
 Unha relevante medida derivada do desenvolvemento regulamentario no ámbito 
autonómico foi o establecemento no ano 1986 dos límites máximos na superficie 
das bateas (500 m2) e na lonxitude das cordas (12 m), co fin de reducir a presión 
sobre o medio mariño, sendo esta unha das primeiras expresións normativas guia-
das pola protección do medio. 
 Outro dos primeiros campos de actuación lexislativa neste inicio da etapa auto-
nómica foi o das sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños. 
Esta materia está actualmente regulada pola Lei 6/1991, de infraccións en materia 
de protección de recursos marítimos pesqueiros, que derrogou o primeiro marco 
autonómico neste ámbito, establecido mediante a Lei 5/1985 e a Lei 13/19854. 
 Ábrese deste xeito un período no que, a medida que progresa a consolidación da 
Administración autonómica, se intensifica o labor lexislativo. Isto é particularmen-
                                                           
 4 Reformadas mediante a Lei 3/1989. 
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te perceptible a partir dos anos noventa, período no que se realiza unha intensa ac-
tividade reguladora tanto no referente á acuicultura como en referencia especifica-
mente ao cultivo de mexillón. Na actualidade, dispoñen de regulamentación especí-
fica aspectos que van desde o número e a lonxitude das cordas ou a superficie das 
bateas ata a organización dos polígonos de bateas, os seguros, o abastecemento de 
semente, a transmisión de titularidade, a transmisión mortis causa, as prórrogas das 
concesións, o documento de rexistro e transporte do molusco, as características das 
placas identificadoras dos viveiros, o sistema de fondeo, etc. De feito, pódese afir-
mar, seguindo a Chapela Pérez (2000), que estamos ante un dos sectores máis regu-
lados, sobre todo en aspectos procedementais. 
 Supera con moito o obxecto e a natureza deste traballo a realización polo miúdo 
dun estudo comparado da lexislación establecida sobre a actividade mitícola ten-
dente a determinar o grao de intervención da Administración neste subsector res-
pecto a outros sectores da economía. Con todo, contrastando a información recom-
pilada coas funcións e ámbitos de actuación que recoñecemos para o sector público 
durante o período que vai desde o ano 1946 ata o ano 1985, observamos que a con-
creción da función de planificación e xestión se materializou fundamentalmente en 
aspectos de regulamentación tanto a través dalgunha norma específica da miticultu-
ra como a través de figuras máis amplas. Nese período, o plano de integración das 
políticas ambientais que vinculen o desenvolvemento das forzas produtivas á pre-
servación do medio apenas ten presenza (García Pérez, 1996, pp. 74-75) e non será 
ata os anos oitenta cando a prevención e o control de enfermidades e a salubridade 
da produción que se destina ao consumo adquiran relevancia no regulamentado. 
 En relación con isto último, resulta ilustrativo o caso dos controis para a detec-
ción de toxinas diarreoxénicas (DSP), as máis comúns en Galicia, cuxa primeira ac-
tuación confirmada nas rías galegas se produce no ano 1978 (FAO, 2005, p. 87). 
Porén, as autoridades sanitarias só incluíron os bioensaios para a detección de DSP 
no seus controis rutineiros para a detección de ficotoxinas con posterioridade e co-
mo consecuencia dun agudo brote de gastroenterite que tivo lugar na costa medite-
rránea española no ano 1981, que afectou a 5.000 consumidores e cuxa orixe se 
identificou na inxestión de mexillóns procedentes das Rías Baixas (Regera Ramí-
rez, 2003, p. 21). É dicir, a intervención prodúcese de modo tardío e reactivo ante 
un problema grave que incidiu de modo moi negativo na imaxe do mexillón galego 
entre os consumidores5. Na actualidade, ademais de biotoxinas −DSP, ASP (Amne-
sic Sellfish Poisoning) e PSP (Paralytic Sellfish Poisoning)−6, o labor de control 
realizado polo organismo competente −o Instituto Tecnolóxico para o Control do 
Medio Mariño de Galicia (INTECMAR)− inclúe a contaminación química no me-
                                                           
 5 Noticias relacionadas con este suceso apareceron en toda a prensa nacional (véxase, por exemplo, El País de 
22 de setembro de 1981). 
 6 De acordo coa normativa vixente determinada polo Regulamento CE nº 853/2004 polo que se establecen nor-
mas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal. 
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dio mariño (evolución de metais pesados, organoclorados e hidrocarburos), así co-
mo análises oceanográficas e de fitoplancto, microbioloxía e patoloxía. 
 Polo que respecta ao apoio financeiro, os instrumentos que se articulan no pe-
ríodo preautonómico non estaban destinados ao lanzamento, mantemento e reforzo 
desta produción, senón que simplemente se engloban dentro dun conxunto de in-
centivos a produtos con interese para a exportación e vinculados a esa participación 
en mercados exteriores. Non existiron, polo tanto, medidas de apoio financeiro ao 
nacemento e consolidación deste subsector. 
 A partir de mediados dos anos oitenta, a situación cambia radicalmente en fun-
ción de dous factores: a asunción efectiva das competencias en materia de pesca 
por parte da Comunidade Autónoma de Galicia7 e a integración de España na Co-
munidade Económica Europea. A análise polo miúdo dos primeiros anos de actua-
ción tanto da Administración autonómica coma dos fondos europeos resulta ilustra-
tiva do cambio acontecido, configurando un panorama que en termos xerais preva-
lece actualmente. 
 

Gráfica 1.- Orzamento total da Consellería de Pesca 
(obrigas recoñecidas) e porcentaxe sobre os orza-
mentos totais da Comunidade Autónoma, 1986-1995 
(en miles de pesetas) 
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FONTE: Caixa Galicia: A economía galega (varios anos). 
  
 A evolución do gasto da Consellería de Pesca (o seu nome variou ao longo das 
distintas lexislaturas, de modo que adoptamos este como xenérico) resulta 
exemplificador do tipo de actuación deste organismo, cunhas características esen-
ciais que se manteñen na actualidade. Así, empezando pola capacidade de gasto, 
obsérvase, como é lóxico, un incremento significativo, pasando dun total de 816 
millóns de pesetas (4,91 millóns de euros) no ano 1986 a 14.818  (89,06 millóns de  
 
                                                           
 7 O Real decreto 1634/1980, de 31 de xullo, transfírelle competencias á Xunta de Galicia en materia de traballo, 
industria, comercio, sanidade, cultura e pesca. O traspaso en materia de acuicultura e marisqueo realizouse a través 
do Real decreto 3318/1981, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado en 
materia de agricultura e pesca. A redacción de normativa propia iníciase coa Lei 15/1985, de ordenación maris-
queira e cultivos mariños. 
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euros) no ano 1995. No ano 2005 a Lei de orzamentos de Galicia recollía créditos 
por valor de 215,14 millóns de euros, que representaban o 2,37% do gasto da Ad-
ministración autonómica. É dicir, a Consellería de Pesca caracterizouse por unha 
intervención non especialmente voluminosa en termos económicos globais. A in-
corporación de España á CEE supón un notable cambio no escenario que existía ata 
ese momento, concatenándose coa acción da Administración autonómica. O impac-
to foi especialmente notable nos ámbitos normativo e financeiro. 
 Cando Galicia se incorpora á CEE, a política de axudas á actividade pesqueira 
acaba de ser modificada no ano 1983, substituíndose as medidas de carácter anual 
existentes previamente por unha programación plurianual baixo un esquema de 
axudas en favor da reestruturación das actividades da pesca. Durante o período 
1986-1988, a política rexional comunitaria estaba constituída por un sistema de 
axudas e préstamos no que destacaban as accións dos tres fondos estruturais: o 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo Social Europeo 
(FSE) e, no campo das estruturas agrícolas, o Fondo Europeo de Orientación e Ga-
rantía Agrícola (FEOGA- Orientación). En total, nese primeiro período 1986-1989, 
canalizáronse fondos estruturais comunitarios para Galicia por importe de 39.773,6 
millóns de pesetas (239,04 millóns de euros) que, tal e como se pode observar na 
táboa 1, incidiron tanto sobre a creación de capital social fixo (FEDER) como 
sobre a cualificación dos recursos humanos (FSE) e sobre o desenvolvemento dos 
sectores produtivos (FEOGA-O). Aplicables especificamente ao campo da pesca e 
da acuicultura, achegáronse fondos por importe de 5.258,4 millóns de pesetas, de-
rivadas dos Regulamentos CEE nº 355/77, CEE nº 2908/83 e CEE nº 4028/86. Da-
dos os orzamentos de que dispoñía tanto a Xunta de Galicia como a Consellería de 
Pesca, o peso destas contribucións non resulta en absoluto desprezable. 
 Unha mostra expresiva das consecuencias máis directamente apreciables da en-
trada na Comunidade foi o establecemento por primeira vez de instrumentos finan-
ceiros de apoio á actividade, de acordo co Regulamento 4028/86, que recolle a 
aplicación da Política Pesqueira Común ao ámbito das estruturas da pesca, sopor-
tando esta política coa correspondente partida orzamentaria. A aplicación do regu-
lamento tiña que realizarse mediante un programa de orientación plurianual cunha 
duración mínima de 5 anos, que se estableceu para o período 1987-1991. Este regu-
lamento é implementado no Estado español mediante o Real decreto 219/87, no 
que se establecían axudas para proxectos de cultivos mariños intensivos en viveiros 
flotantes. Requiríase un investimento mínimo de 7 millóns de pesetas, cunha por-
centaxe de axuda que podía acadar o 50% do investimento, do cal un 40% procedía 
dos fondos FEOGA e un 10% do Estado. O importe que acadaron estas axudas nos 
dous primeiros anos de vixencia recóllese na táboa 2. 
 O ámbito destas axudas viuse ampliado co Real decreto 495/88, cuxa principal 
característica era a ampliación das axudas aos investimentos inferiores a 7 millóns 
de pesetas. Esta é unha cuestión de relevancia dada a importante presenza de eco-
nomías familiares na miticultura. Mediante esta convocatoria, o Ministerio de 
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Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ofertaba subvencións que ían do 10 ao 
50% do investimento elixible. Na mesma dirección, o Real decreto 535/87 posibili-
taba o acompañamento das medidas anteriores de créditos que permitían anticipar o 
importe das axudas. 
 

Táboa 1.- Fondos estruturais da CEE aprobados para Galicia (en millóns de pesetas) 

 ACCIÓNS 1986 1987 1988 TOTAL 

 Com. 
CC.AA. 

Comp. 
Estado Total Com. 

CC.AA.
Comp. 
Estado Total Com. 

CC.AA.
Comp. 
Estado Total Com. 

CC.AA. 
Comp. 
Estado Total 

Estradas  2.842,8 2.842,8 2.724,9 250,0 2.974,9 2.755,9 1.305,0 4.060,9 5.480,8 4.397,8 9.878,6 
Infraestruturas  
de transporte  2.644,0 2.644,0 1.236,9 1.236,9  3.880,9 3.880,9 

Portos   617,5 617,5 717,6 142,9 860,5 1.335,1 142,9 1.478,0 
Obras hidráulicas   717,5 717,5 1.415,7 1.415,7 2.133,2  2.133,2 
Empresas  
industriais  477,0 477,0  477,0 477,0 

FE
D

ER
 

TOTAL FEDER   5.963,8 5.963,8 4.059,9 1.486,9 5.546,8 4.889,2 1.447,9 6.337,1 8.949,1 8.898,6 17.847,7 
Accións dirixidas 
a mozos 493,2 1.842,3 2.335,5 232,9 2.429,2 2.662,1 363,0 2.703,9 3.066,9 1.089,1 6.975,4 8.064,5 

Accións dirixidas 
a adultos  737,7 737,7 762,7 1.071,9 1.834,6 57,3 1.307,6 1.364,9 820,0 3.117,2 3.937,2 

Accións  
específicas  2,2 2,2 11,9 11,9  14,1 14,1 

FS
E 

TOTAL FSE 493,2 2.582,2 3.075,4 995,6 3.513,0 4.508,6 420,3 4.011,5 4.431,8 1.909,1 10.106,7 12.015,8 
Reg. CEE Nº 355/77 

Pesca  321,1 321,1 358,6 358,6 724,1 724,1  1.403,8 1.403,8 
Agricultura  210,2 210,2 366,3 366,3 710,9 710,9  1.287,4 1.287,4 
Total  531,3 531,3 724,9 724,9 1.435,0 1.435,0  2.691,2 2.691,2 

Reg. CEE nº 2908/83 e nº 4028/86 
Barcos:  
modernización  183,8 183,8 203,7 203,7 311,4 311,4  698,9 698,9 

Barcos:  
construción  577,1 577,1 1.054,1 1.054,1  1.631,2 1.631,2 

Acuicultura  201,4 201,4 271,9 271,9 1.051,2 1.051,2  1.524,5 1.524,5 
Total  962,3 962,3 1.529,7 1.529,7 1.362,6 1.362,6  3.854,6 3.854,6 

Reg. CEE nº 797/85 
Indemnizacións 
comp. de  
montaña 

 354,8 354,8 682,4 682,4 276,0 920,0 1.196,0 276,0 1.957,2 2.233,2 

R.E.P.L.E.  69,3 69,3 0,2 197,8 198,0 114,5 427,8 542,3 114,7 694,9 809,6 
Mellora explot. 
gandeiras  
extensivas 

 15,5 15,5 23,8 45,3 69,1 44,1 44,1 23,8 104,9 128,7 

Medidas de  
axuda forestal 32,6 49,7 82,3 24,0 53,4 77,4 25,0 32,1 57,1 81,6 135,2 216,8 

Total 32,6 489,3 521,9 24,0 978,9 1.002,9 415,5 1.424,0 1.839,5 472,1 2.892,2 3.364,3 

FE
O

G
A

-O
 

TOTAL  
FEOGA-O 32,6 1.982,9 2.015,5 24,0 3.233,5 3.257,5 415,5 4.221,6 4.637,1 472,1 9.438,0 9.910,1 

 TOTAL 525,8 10.528,9 11.054,7 5.079,5 8.233,4 13.312,9 5.725,0 9.681,0 15.406,0 11.330,3 28.443,3 39.773,6 

FONTE: Consellería de Economía e Facenda (1989). 
 

Táboa 2.- Axudas aos cultivos en batea en Galicia de acordo co 
Real decreto 219/87 

CONVOCATORIA Nº SOLICITUDES INVESTIMENTO 
(en pesetas) 

1987 73 1.168.333.500 
1988 93 1.585.668.379 

FONTE: Pérez Sánchez (1996). 
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 A aplicación do Regulamento 4028/86 tivo como principal consecuencia na mi-
ticultura unha importante renovación da frota auxiliar e constituíu a principal liña 
de subvención que recibiu esta actividade. Outras liñas de subvención habilitadas 
polo Fondo de Regulación e Organización do Mercado dos Produtos da Pesca e 
Cultivos Mariños (FROM), de acordo con este regulamento, foron as axudas para a 
promoción de produto que non estivera orientada en función de marcas comerciais, 
nin fixera alusións a rexións ou a países determinados. A axuda consistiu nun 
máximo do 25% do investimento a fondo perdido. O resultado destas axudas foi, 
en primeiro lugar, a campaña no ano 1986 de promoción directa nos principais cen-
tros de consumo do Estado (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza e Bilbao), 
cuxo custo foi de 19 millóns de pesetas. No ano 1987, realizouse unha campaña de 
mellora da imaxe do mexillón en televisión, durante os meses de febreiro e marzo, 
para contrarrestar os efectos sobre a percepción do consumidor da marea vermella 
do ano anterior. Esa campaña recibiu 48 millóns de pesetas (Pérez Sánchez, 1996, 
p. 327).  
 Debemos sinalar que tamén a Consellería de Pesca contribuíu economicamente 
ao desenvolvemento desta actividade, particularmente coa Orde de 4 de agosto de 
1988, que contemplaba unha axuda máxima do 20%, sen superar os 10 millóns de 
pesetas, para proxectos de modernización e diversificación dos cultivos en bateas. 
 No ano 1989 comeza unha nova etapa na política rexional comunitaria que fina-
liza no ano 1993. Logo da reforma dos fondos estruturais no ano 1988, Galicia 
convértese en Rexión Obxectivo nº 1, ao ter un PIB por habitante inferior ao 75% 
da media comunitaria. Isto permitiulle manter o acceso aos tres fondos estruturais. 
 Transcorrido o primeiro período de planificación, no ano 1993 os distintos ins-
trumentos aplicados á reestruturación das actividades da pesca integráronse nun só 
(Regulamento 2080/93/CEE): o Instrumento Financeiro de Orientación da Pesca 
(IFOP). Integrado no dispositivo xeral dos fondos estruturais e seguindo a reforma 
destes do ano 1992, o IFOP posúe un dobre rol: por un lado, contribuír ao funcio-
namento do mercado e constituír unha parte integrante da Política Comunitaria de 
Pesca e, por outro, contribuír á realización do obxectivo 5a (adaptación das estrutu-
ras pesqueiras) da cohesión económica e social da Unión Europea. Ademais deste 
novo instrumento, o sector pesqueiro pode beneficiarse tamén das intervencións 
doutros fondos estruturais −FEDER e FSE concretamente− nas rexións clasificadas 
como obxectivos 1, 2 e 5b, ou de fondos procedentes da Iniciativa Comunitaria 
PESCA. 
 En total, para este novo período (1994-2000), os fondos europeos para a Comu-
nidade Autónoma de Galicia directamente destinados ao sector pesqueiro a través 
do IFOP alcanzaron un valor de 42.617 millóns de pesetas (256,13 millóns de eu-
ros) mentres que a Iniciativa Comunitaria PESCA contribuíu cun total de 1.914 mi-
llóns de pesetas (11,5 millóns de euros). Sumadas ás anteriores, as contribucións 
das empresas privadas e da Administración Xeral do Estado, o total do investimen-
to programado ascendeu a 72.179 millóns de pesetas (433,8 millóns de euros) no 
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caso do IFOP e a 2.972 millóns de pesetas (17,86 millóns de euros) no caso da 
PESCA (CES, 1998). 
 Un notorio exemplo da aplicación destes fondos no ámbito da miticultura e que 
en definitiva resultou un fito clave no desenvolvemento e vertebración desta activi-
dade foi a creación do Consello Regulador do Mexillón de Galicia no ano 1994. 
Para este fin dispúxose dunha partida de 1.000 millóns de pesetas a través da 
PESCA con cargo ao orzamento do FEOGA no período 1994-2000. 
 O Programa Operativo do IFOP 2000-2006 ten carácter plurirrexional e, polo 
tanto, hai un único programa para todo o Estado español. Con todo, existe un acor-
do concertado sobre a rexionalización do seu financiamento que figura na táboa 3 
para o caso da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Táboa 3.- Programa operativo de Galicia 2000-2006. IFOP (en euros correntes sen reserva 
de eficacia) 

AXUDA 
COMUNITARIA PÚBLICA/XUNTA PÚBLICA/AGE PRIVADA CUSTO ELIXIBLE 

TOTAL  
Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

Axuste do esforzo 
pesqueiro 17.703.286,35  2.950.547,73 2.950.547,73 23.604.381,81 100 
Despezamentos 15.449.490,95 75,0 2.574.915,16 12,5 2.574.915,16 12,5 20.599.321,27 100 
Exportacións / Outros 
fins 2.253.795,40 75,0 375.632,57 12,5 375.632,57 12,5 3.005.060,54 100 
Sociedades mixtas     
Renovación e  
modernización frotas 
pesqueiras 

189.286.216,42  13.482.059,79 13.482.059,79 323.032.148,14 539.282.484,14 100 

Construción de novos 
buques 151.988.487,04 35,0 10.856.316,04 2,5 10.856.316,04 2,5 260.551.644,97 60,0 434.252.764,09 100 
Modernización de  
buques existentes 37.297.729,38 35,0 2.625.743,75 2,5 2.625.743,75 2,5 62.480.503,17 59,5 105.029.720,05 100 
Desenvolvemento e 
modernización do  
tecido produtivo e  
distribución 

232.171.252,39  47.342.372,56 47.342.372,56 325.481.434,74 652.337.432,25 100 

Protección e desenvol. 
de recursos pesqueiros 
en ZMC 

     

Acuicultura 61.873.204,48 35,0 13.258.543,39 7,5 13.258.543,39 7,5 88.390.297,26 50,0 176.780.588,52 100 
Equipamento de  
portos 25.326.950,58 40,0 3.165.867,32 5,0 3.165.867,32 5,0 31.658.685,23 50,0 63.317.370,45 100 
Transf. e comercializ. 
produtos da pesca      
Tansf. e comercializ. 
produtos da pesca 97.248.578,61 35,0 20.838.982,85 7,5 20.838.982,85 7,5 138.926.538,29 50,0 277.853.082,60 100 
Comercialización 47.722.518,72 35,9 10.078.979,00 7,5 10.078.979,00 7,5 66.505.913,96 49,5 134.386.390,68 100 
Outras medidas 80.622.726,68  17.398.896,74 7.631.800,95 1.382.279,76 107.035.704,13 100 
Pesca costeira  
artesanal 14.579.183,35 75,0 2.429.863,89 12,5 2.429.863,89 12,5 19.438.911,13 100 
Medidas  
socioeconómicas 5.206.850,34 75,0 867.808,39 12,5 867.808,39 12,5 6.942.467,12 100 
Promoción e procura 
de novas saídas 18.490.155,42 76,4 4.560.245,45 18,9 1.141.874,92 4,7 24.192.275,79 100 
Accións dos  
profesionais 24.472.191,17 75,0 4.078.698,53 12,5 4.078.698,53 12,5 32.629.588,23 100 
Paralizacións  
temporais 15.620.551,01 75,0 5.206.850,34 25,0 20.827.401,35 100 
Accións innovadoras 2.253.795,39 75,0 255.430,14 8,5 255.430,14 8,5 3.005.060,51 100 
Asistencia técnica 901.518,16  300.506,05 1.202.024,21 100 
Estudos 901.518,16 75,0 300.506,05 25,0 1.202.024,21 100 
Publicidade      
Informes para a  
avaliación,  
seguimento e outras  

     

TOTAL 520.685.000,00  81.474.382,87 71.406.781,03 649.895.862,64 1.323.462.026,54  

FONTE: Ramos Mulero (2001). 
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 En conxunto, o programa IFOP tivo un incuestionable impacto no proceso de 
modernización da miticultura, particularmente no que se refire á mellora da frota e 
das bateas. Así, entre os anos 1994 e 2006 aprobáronse un total de 1.056 axudas á 
construción e modernización de barcos auxiliares, o que na práctica indica que case 
a totalidade da frota se viu favorecida polos fondos proporcionados por este pro-
grama. Destas, 351 foron destinadas á construción de barcos novos, de modo que 
só nestes doce anos se renovou aproximadamente a terceira parte da frota. 
 A afluencia destes fondos non só significou unha mellora cualitativa da frota 
senón tamén cuantitativa, xa que esta, segundo o rexistro de buques de Galicia, pa-
sou de 982 unidades no ano 1998 a 1.114 a principios do ano 2008. Entre os anos 
1998 e 2006 aprobáronse un total de 305 axudas para a construción de barcos, de 
modo que unha parte das novas unidades substituíron a embarcacións antigas e ou-
tra representou un incremento da frota. Debemos sinalar que ese incremento puido 
ser debido en boa parte á construción de embarcacións pequenas (tipo lancha), xa 
que entre os anos 1998 e 2008 as unidades da frota con eslora inferior a 8 m pasa-
ron de 93 a 233. 
 O outro grande obxecto das axudas foron as bateas para as que, ao longo dos 
dous programas operativos de IFOP, se aprobaron 1.168 programas, o que repre-
senta algo máis da terceira parte do total de bateas, correspondendo a maior parte 
(1.047) á construción. En definitiva, tamén neste eido se produce unha importante 
renovación do capital fixo. Á vista do anterior, podemos sintetizar en tres notas o 
papel dos fondos IFOP na modernización do capital fixo da miticultura: en primei-
ro lugar, o notable incentivo para o investimento que supuxeron, pois, tal e como se 
recolle na táboa 3, o financiamento público era do 40% no caso da frota e do 50% 
no caso da bateas. En segundo lugar, o extenso proceso de modernización acadado 
como resultado deste programa, no que a práctica totalidade da frota se viu benefi-
ciada. E, en terceiro lugar, o aumento da frota impulsado fundamentalmente pola 
construción de novas planadoras. 
 Non podemos deixar de poñer de manifesto un certo efecto indirecto da entrada 
na CEE no ano 1986, como foi o reforzamento do proceso asociativo en marcha e 
que naquel momento constituía xa un dos eixes centrais sobre os que se construía a 
estratexia desta actividade. Así, co fin de acceder ás axudas e dispoñer das compe-
tencias que a CEE lles concedía ás organizacións de produtores, varias destas foron 
creadas, ben ex-novo, ben redenominando asociacións anteriores. No ano 1979 o 
número de asociacións era de 22 (Fernández, 2005, p. 35), número que se mantén 
no ano 1989 (Bea Pérez et al., 1989); porén, no ano 1995 o total de asociacións e 
de organizacións medrara ata alcanzar as 36. Máis importante aínda é o incremento 
da intensidade asociativa: pasa de 1.072 bateas non integradas en ningunha organi-
zación no ano 1989 a só 478 no ano 1995. En definitiva, as axudas e competencias 
atribuídas ás organizacións de produtores puideron constituír un incentivo para o 
asociacionismo produtivo, reforzando así o proceso que estaba emerxendo dentro 
da miticultura, pero non foron o detonante da dinámica asociativa desta actividade. 
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Táboa 4.- Axudas á miticultura derivadas do Programa Operativo IFOP 1994-1999 

OBXECTO DO PROXECTO 
CUSTOS 

ELIXIBLES 
(en euros) 

AXUDA 
PAGADA 
(en euros) 

Nº PROXECTOS 

Total mexillón P.O. IFOP 1994-1999 34.962.166,43   21.067.616,23   721 
Construción barcos auxiliares 17.010.480,79   10.333.424,08   89 
Modernización barcos auxiliares 3.844.816,90   2.312.116,55   203 
Construción bateas 13.512.828,50   8.073.815,59   391 
Modernización bateas 388.600,09   232.470,85   35 
Outros 205.440,16   115.789,15   3 

FONTE: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca. 
 

Táboa 5.- Axudas á miticultura derivadas do Programa Operativo IFOP 2000-2006 

OBXECTO DO PROXECTO 
CUSTOS 

ELIXIBLES 
(en euros) 

AXUDA 
PAGADA 
(en euros) 

Nº PROXECTOS 

Total mexillón P.O. IFOP 2000-2006 92.267.747,22   44.047.427,60   1.509 
Construción barcos auxiliares 46.054.835,68   21.921.756,88   262 
Modernización barcos auxiliares 14.198.779,54   6.416.042,34   502 
Construción bateas 29.034.294,10   14.245.447,53   656 
Modernización bateas 1.678.438,20   815.738,66   86 
Outros 1.301.399,70   648.442,19   3 

FONTE: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca. 
 
 Polo que respecta ao apoio tecnolóxico, durante os primeiros corenta anos de 
existencia da miticultura tan só se realizaron algunhas accións puntuais, máis por 
inquietude dalgúns técnicos relacionados co sector que pola presenza dun programa 
definido de investigación, e só se produciron interaccións coa comunidade científi-
ca na etapa contemporánea, cando esta actividade era xa unha realidade palpable 
(MAPA, 2001, p. 56). E isto a pesar de que na etapa preautonómica xa existía unha 
certa infraestrutura de investigación pesqueira en Galicia, como o Instituto Ocea-
nográfico de Vigo (IEO), fundado no ano 1917, ou o Instituto de Investigacións 
Mariñas (CSIC), creado no ano 1951. É dicir, durante a fase de desenvolvemento 
desta actividade non existiu nada que poidamos cualificar de política tecnolóxica 
destinada a mellorar as capacidades existentes na produción de mexillón.  
 De novo, o estado das autonomías supuxo un substancial cambio fronte á situa-
ción de partida. Tomando como mostra o período 1982-1997, obsérvase que a 
Xunta de Galicia, a través da Consellería de Pesca e a Secretaría Xeral para o 
I+D, foi a principal fonte de financiamento da investigación ligada ao mexillón, 
achegando fondos a trinta e un dos corenta proxectos desenvoltos sobre esta espe-
cie neste período (MAPA, 2001). Ponse de manifesto a importancia dunha política 
descentralizada de I+D xa que, doutro modo, especies moi ligadas a un territorio 
determinado, como é o caso do mexillón, poderían quedar á marxe da política de 
I+D e, en consecuencia, atopar dificultades moi superiores para xerar novo coñe-
cemento formalizado. 
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 Outro dato ilustrativo do cambio acontecido proporciónanolo tamén o Libro 
branco da acuicultura (MAPA, 2001), onde se sinala que á altura do ano 1999 o 
31% dos investigadores españois en acuicultura, tanto pertencentes a centros públi-
cos estatais ou autonómicos como a departamentos universitarios, ten o seu centro 
de traballo en Galicia, converténdose na Comunidade cun maior número de recur-
sos humanos dedicados a esta materia. 
 O grao de desenvolvemento das infraestruturas e relacións para a innovación 
que se ten acadado na actualidade permítenos falar da existencia dun sistema gale-
go de innovación pesqueira, integrado, ademais de polas empresas do sector, por 
centros de formación, centros de investigación, centros tecnolóxicos, centros de 
control da calidade, universidades, etc. (Rodríguez 2003, 2007), cuxas principais 
infraestruturas públicas se recollen no cadro 1. 
 

Cadro 1.- Elementos públicos do Sistema de Innovación da Pesca Galega 
ORGANISMOS INVESTIGADORES ADSCRICIÓN 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
CIMA 26* Xunta de Galicia 
IIM-CSIC 25 CSIC 
IEO-A Coruña 16 IEO 
IEO-Vigo 53 IEO 
CENTROS TECNOLÓXICOS 
CECOPESCA (privado)  ANFACO 

CETMAR  Xunta de Galicia 
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía 

Instituto de Acuicultura  Universidade de Santiago Compostela 
UNIVERSIDADES  (CURSO 1998-1999) 
Universidade de Santiago de Compostela 2.047  
Universidade da Coruña 1.083  
Universidade de Vigo 1.354  
Centros para a Promoción da Calidade 
INTECMAR 10 Xunta de Galicia 
ORGANISMOS DESEÑADORES DA POLÍTICA CIENTÍFICA 
Secretaría Xeral de I+D   Xunta de Galicia 
Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 

 Xunta de Galicia 

ORGANISMOS DESEÑADORES DA POLÍTICA TECNOLÓXICA 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos  Xunta de Galicia 
*Inclúe aos investigadores dos tres centros do CIMA. 

FONTE: Elaboración propia. 
 
 En materia de educación, e á marxe de experiencias puntuais, cómpre sinalar 
que só desde hai uns poucos anos podemos falar de políticas de formación axeita-
das ás necesidades dos cultivos mariños. Así, para os efectos simplemente ilustrati-
vos, podemos dicir que o Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) 
non foi creado ata o ano 1992.  
 En definitiva, non só a asunción de competencias por parte da Administración 
autonómica contribuíu a darlle un maior pulo a esta actividade económica (Chapela 
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Pérez, 2003) senón que na actualidade existe unha política de planificación e 
xestión, que se materializa nunha extensa regulamentación, nunha política de orde-
nación dos recursos e na prevención e control sanitario, en instrumentos financeiros 
de apoio, nunha política tecnolóxica e na definición dos mecanismos de control e 
inspección.  
 Esta acción vese fortemente impulsada e favorecida pola incorporación á CEE, 
tanto no ámbito normativo como de modo particularmente notable no financeiro, 
contribuíndo a través dos fondos estruturais á renovación da frota, ás políticas co-
merciais, á creación do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, etc. É dicir, a 
achega dos fondos comunitarios materializouse tanto a través das medidas específi-
cas como das destinadas á creación de capital social fixo, nun apreciable impulso 
ao desenvolvemento e modernización da miticultura galega.  

4. CONTROL E INSPECCIÓN 
 Polo que respecta á función de inspección e control, tamén podemos distinguir 
dúas épocas claramente diferenciadas marcadas pola posta en marcha da Xunta de 
Galicia. Así, na etapa preautonómica a función de control e inspección está acouta-
da polo escaso número de cuestións regulamentadas. Aínda así, a lasitude foi case 
total, como amosou posteriormente a enorme falta de concordancia entre o número 
de bateas e o número de concesións, entre o emprazamento real e o emprazamento 
legal de moitos viveiros e entre o titular nominal e o titular efectivo, que emerxeron 
coa reordenación dos polígonos acometida no ano 1993. Esta falta de cumprimento 
da lexislación respecto da instalación de bateas é recollida por Pérez Sánchez 
(1999) mediante unha enquisa realizada no ámbito da ría de Arousa. Aínda máis, 
como indica González Vidal (1980) para o caso do marisqueo, e que consideramos 
extensible á miticultura, a continua infracción de normas e de lexislación do mar 
non é corrixida nin sancionada por ningún dos órganos representativos da Adminis-
tración; en particular polas autoridades de Mariña, que desprazaran da competencia 
civil do mar aos tribunais ordinarios de xustiza e á autoridade gobernativa, e que ou 
ben se inhibían ou ben se vían impotentes nesta materia. 
 Mesmo a Lei 5/1985, de 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, maris-
queira e de cultivos mariños, sinalaba no seu preámbulo que “se evitan determina-
das lagoas legais existentes na anterior legalidade que, aparentando maior dureza 
represiva, convertían de feito o tratamento sancionador en meramente ilusorio”, 
evidenciando as carencias ou as debilidades efectivas existentes na altura en mate-
ria de control e sanción. 
 A aprobación da Lei 6/1993, de 11 de maio, de pesca de Galicia, significa un 
punto de inflexión nesta dinámica, dado que establece un marco regulador xeral e, 
ademais, crea un corpo funcionarial específico para a realización de determinadas 
funcións de control e inspección: o Servizo de Protección de Recursos (dependente 
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da Consellería de Pesca) “a fin de asegurar o cumprimento da lexislación vixente 
en materia de pesca, marisqueo e acuicultura” (artigo 89.1). Apréciase que aínda 
na actualidade a actuación da Xunta de Galicia se caracteriza por un certo laissez 
faire, mesmo á hora de esixir o cumprimento das cuestións regulamentadas. Esa 
circunstancia pode ter as súas raíces no tipo de relación establecido pola inhibición 
que con anterioridade manifestou a autoridade de Mariña. Por outro lado, ese dis-
tanciamento non só co sector mitícola senón co conxunto dos sectores do mar pode 
ter outras raíces históricas. Así, por exemplo, na Comisión de Dirección do Plan 
Marisquero do ano 1970 non figuraban representantes do sector produtivo, circuns-
tancia que derivou nunha inadecuación das políticas á realidade socioeconómica 
onde se pretendían implementar, á vez que motivou a desconfianza por parte dos 
supostos beneficiarios do plan. Apuntalouse, deste modo, o distanciamento entre a 
Administración e o administrado. 
 A función de control non finaliza na propia actividade mitícola ou noutras acti-
vidades pesqueiras-marisqueiras, senón que incluía, xa segundo o artigo 16 da Ley 
de ordenación marisquera de 30 de xuño de 1969, o control dos residuos industriais 
ou urbanos que puideran afectar á calidade das augas, en particular nas zonas de-
claradas de interese marisqueiro, co obxecto de salvagardar a calidade e salubrida-
de dos moluscos que se producen nelas. 
 Aínda que desde o ano 1977, e como consecuencia dunha marea vermella no 
ano anterior, o IEO viña realizando controis sobre o fitoplancto tóxico en toda a 
costa galega (Duran et al., 1990, p. 133), como xa vimos de modo limitado, a Ad-
ministración autonómica supuxo un impulso a esta función, tanto mediante a reuni-
ficación das diversas liñas de control fitoplanctónico, microbiolóxico e químico 
como a través da ampliación do rango de accións desempeñadas. Así, en primeiro 
lugar, a través do Decreto 328/1986 regúlase o control de toxinas en augas galegas, 
que sería modificado posteriormente en diversas ocasións. No ano 1992 creouse o 
Centro de Control do Medio Mariño de Galicia (CCMM), que agrupou nunha única 
institución diversas redes de control xa creadas, cuxa finalidade era tanto o control 
da calidade da produción coma o seguimento e o control da calidade ambiental das 
augas costeiras galegas. No ano 1995 delégase neste centro a plena competencia 
para a clasificación das zonas de produción e a capacidade para decretar a súa aper-
tura e peche. Desde o ano 2004, INTECMAR asume as competencias atribuídas ao 
CCMM, que desaparece, integrando as funcións de control da calidade do medio 
mariño, de aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sani-
tario dos produtos do mar e de asesoría técnico-científica sobre pesca, marisqueo e 
acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunida-
de Autónoma. 
 Nun contexto no que, por un lado, a confianza do consumidor nacional na salu-
bridade dos produtos marisqueiros é moi sensible ante as información sobre episo-
dios de biotoxinas (mareas vermellas) ou intoxicacións e, por outro, o ámbito nor-
mativo nacional e europeo é cada vez máis esixente, a dispoñibilidade dun centro 
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de control como INTECMAR supón un claro soporte competitivo para o sector, en 
tanto que garante a salubridade do produto que sae ao mercado. De acordo con 
García Negro (1998), o seu recoñecemento internacional é tal que mesmo foi 
obxecto de exportación (de balde) a centros de produción de mexillón de diversas 
partes do mundo. 
 Con todo, se o resultado actual en canto a biotoxinas pode considerarse como 
claramente positivo, do labor de control das augas non se derivan accións, hoxe en 
día, que permitan falar de resultados estimables8. É dicir, existe un adecuado con-
trol de calidade das augas, pero non se establecen os medios necesarios para mello-
rar as deficiencias medidas na súa calidade. 

5. CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL FIXO 
 Ata agora analizamos o papel das Administracións naquelas cuestións estreita-
mente relacionadas coa miticultura, pero a súa responsabilidade esténdese a outras 
políticas transversais que tamén é preciso revisar á hora de coñecer a súa contribu-
ción global á dinamización das forzas produtivas. Neste sentido, e con respecto á 
creación de capital social fixo, o Estado español non acadou a superación dos défi-
cits infraestruturais que limitaban a capacidade competitiva das producións do sec-
tor pesqueiro en xeral e do mitícola en particular (García Negro, 1998). 
 No desenvolvemento deste apartado exporemos, en primeiro lugar, unha visión 
cuantitativa, que ilustraremos a continuación en termos prácticos mediante o relato-
rio do estado de desenvolvemento dalgúns dos máis relevantes ámbitos de creación 
de capital público. Así temos, en primeiro lugar, de acordo con Reig (1997, 2000), 
que os stocks de capital público da economía galega tenderon ao longo do tempo a 
incrementar a súa participación no volume total estatal. Pasaron de representar un 
6,10% do total nacional no período 1964-1975 a un 6,77% no intervalo 1993-1995, 
aínda que o seu crecemento foi irregular ao longo dos diversos períodos. Este dato, 
porén, non expresa os termos do proceso de converxencia nin o posicionamento re-
lativo que acada a economía galega en función do nivel de atraso de que partía e do 
esforzo investidor realizado nese período. 
 Para estes efectos, incorporamos novos indicadores como a dotación de capital 
público produtivo por habitante e a de capital público por km2. Na táboa 6 recolle-
mos os datos que nos permiten afondar na análise iniciada, comprobando como o 
posicionamento relativo de Galicia non mellora substantivamente. De feito, o indi-
cador de dotación de capital público por habitante presenta unha evolución desta-
cada, provocada polo investimento realizado, e tamén de maneira significativa por 
un descenso da poboación superior á media do Estado. 
                                                           
 8 Sirva de exemplo a noticia publicada en La Voz de Galicia o 11/07/2007 na que se recollía a denuncia presen-
tada pola Federación Galega de Confrarías de Pescadores ante a fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia pola contaminación que padecen os bancos marisqueiros.  
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Táboa 6.- Capital público por habitante e capital público produti-
vo por km2 (Media nacional = 100) 

CAPITAL PÚBLICO 
POR HABITANTE 

CAPITAL PÚBLICO 
PRODUTIVO POR km2 

 

1964-1975 1993-1995 1964-1975 1993-1995 
Andalucía 95,42 88,19 86,74 102,69 
Aragón 144,61 113,09 68,41 46,32 
Asturias 119,12 101,47 177,55 167,44 
Baleares 93,53 98,08 164,63 138,27 
Canarias 98,06 118,07 221,57 241,84 
Cantabria 114,98 120,64 133,98 158,84 
Castela-A Mancha 90,76 83,10 41,47 40,61 
Castela e León 139,52 109,25 63,68 44,69 
Cataluña 78,27 87,95 234,87 223,99 
Estremadura 87,21 89,96 47,47 39,10 
Galicia 93,78 110,35 104,90 103,94 
A Rioxa 140,63 94,34 86,71 112,55 
Madrid 97,13 111,89 469,67 530,65 
Murcia 92,63 91,99 65,77 109,14 
Navarra 129,15 138,83 97,53 98,33 
País Vasco 113,34 114,78 403,98 438,02 
C. Valenciana 89,65 97,24 166,04 204,20 

FONTE: Reig (2000). 
  
 A evolución da dotación de capital produtivo por km2 respecto das restantes 
comunidades do Estado amosa un empeoramento da posición relativa galega. Esta 
dinámica vén determinada, en primeiro lugar, por un crecemento máis rápido do 
capital público social ca do capital público produtivo: mentres que o primeiro crece 
a unha taxa do 7,64% para o período 1964-1995, o segundo faino a unha taxa do 
4,84%. Pero esta media pode resultar pouco desexable xa que se sitúa entre rexións 
cunha alta dotación de capital público produtivo por habitante (Asturias, Canarias, 
Cataluña, Madrid ou o País Vasco) e aqueloutras cunha grande extensión territorial 
e con pouca poboación e nas que existen grandes áreas que requiren de escasas in-
fraestruturas (Aragón, Castela-A Mancha, Castela e León ou Estremadura). 
 En definitiva, temos que, no caso da economía galega e situándonos no mellor 
dos casos, a dotación de capital fixo se sitúa lixeiramente por riba da media nacio-
nal. Con todo, a capitalización actual segue estando notoriamente distante das 
rexións máis desenvoltas do Estado, polo que atopamos unha primeira restrición á 
consecución de vantaxe competitiva territorial respecto da contorna próxima. Esta 
restrición pode ser máis significativa se consideramos o carácter periférico de Gali-
cia. 
 En termos prácticos e sen pretensión de exhaustividade, e atendendo fundamen-
talmente a algúns fitos significativos e representativos do desenvolvemento do ca-
pital público en Galicia, veremos como efectivamente a intervención da Adminis-
tración amosa por igual luces e sombras e que o atraso na creación de infraestrutu-
ras constitúe unha pauta. Así, ata o comezo da década dos anos oitenta, a telefonía 
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en Galicia non era automática, o que freaba as comunicacións. Este atraso continúa 
hoxe no referente á dispoñibilidade de banda ancha. De acordo cos datos publica-
dos polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio no mes de marzo do ano 
2005, na Orde ITC/701/2005, de 17 de marzo, algo máis de dous millóns de gale-
gos (concretamente, 2.031.749 habitantes, o 74% da poboación) ten acceso a servi-
zos de banda ancha. En termos territoriais, unicamente se cobre un 19% do territo-
rio, deixando fóra da zona de cobertura o 43% dos núcleos de poboación, o que 
equivale ao 26% restante da poboación. As zonas con servizo de ADSL agrúpanse 
en torno ás principais cidades e ás vías de comunicacións máis importantes, cu-
brindo todos os núcleos de máis de 2.000 habitantes. As provincias con máis defi-
ciencias neste aspecto son Lugo e Ourense, nas que as taxas de dispoñibilidade de 
ADSL acadan unicamente un 56% e un 59%, respectivamente, cubrindo apenas un 
11% do territorio. O Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Información prevé 
que o 90% da poboación galega teña acceso á banda ancha no ano 20099.  
 Polo que respecta ao transporte ferroviario, coa excepción da liña A Coruña-
Vigo10, non se completaron investimentos relevantes nin no trazado interno nin na 
conexión coa meseta, con distancias temporais desde os portos de Vigo ou da Co-
ruña a Madrid superiores ás dez horas. E aínda que está en construción a conexión 
de alta velocidade coa meseta, esta avanza moi lentamente11, e non está prevista a 
finalización dos tramos Santiago-Ourense e Ourense-Lubián antes do ano 2009. 
Polo que respecta á rede convencional, unha parte do seu trazado segue sen electri-
ficarse actualmente. 
 De modo similar, as infraestruturas viarias avanzan con notable atraso. Sirva de 
exemplo a autoestrada do Atlántico, na que as primeiras obras se adxudican no ano 
1973, e non é completada na totalidade do seu trazado (Tui-Ferrol) ata o ano 1998. 
Tamén foi nos anos noventa cando foron completadas as conexións coa meseta 
que, con todo, son o medio do que o sector comercializador se serviu para acceder 
de forma regular aos grandes mercados do Estado, e posteriormente a mercados 
non abastecidos con anterioridade. É dicir, a iniciativa privada segue a desenvolver 
un papel crucial á hora de dotarse de medios propios para superar as carencias en 
materia de dotacións con carácter público puro como as infraestruturas de comuni-
cacións. Aínda hoxe, entrados no terceiro milenio, carecemos de trasporte aéreo en 
condicións axeitadas para colocar de xeito competitivo produtos perecedoiros en 
mercados centrais. Sirva de ilustración o feito de que o aeroporto de entrada a Gali-
cia de peixe procedente de barcos galegos no exterior é o de Vitoria. 
                                                           
 9 www.sociedadedainformación.org/pegsi.  
 10 Este investimento refírese á liña convencional. Polo que respecta á conexión interna de alta velocidade, a liña 
A Coruña-Vigo estaba executada nun 55% no mes de decembro do ano 2006, segundo informa a web do Ministe-
rio de Fomento a 17/04/2007. (http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ ESPECIALES/POR-
TUFUTUROHOY/BALANCE/4/linea_ourense_santiago.htm). 
 11 A liña Santiago-Madrid estaba executada só nun 18% no mes de decembro do ano 2006, segundo informa a 
web do Ministerio de Fomento a 17 de abril de 2007. (http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ 
ESPECIALES/PORTUFUTUROHOY/BALANCE/4/linea_ourense_santiago.htm). 
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 Polo que respecta aos aspectos sanitarios, se por un lado existe unha exhaustiva 
política de control no que respecta á calidade das augas, a política de prevención e 
corrección adoece en materias clave como a salubridade das augas das rías. De fei-
to, segundo o Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015, o 31 de decembro de 
1998 só o 42% da poboación cumpría a Directiva europea 91/271, de 21 de maio 
de 1991, sobre o tratamento de augas residuais urbanas, e non está previsto que a 
cobertura de toda a poboación, é dicir, a depuración de todas as augas residuais ur-
banas, se acade ata o ano 2015 (Xunta de Galicia, 2000); de modo que, mentres 
tanto, a través dos ríos seguirá afluíndo este tipo de contaminación ás rías. Téñase 
en conta a este respecto que a calidade ambiental das augas resulta un elemento 
esencial para a viabilidade dos cultivos acuícolas (Bjorndal, 1990). 
 No caso galego, as dotacións de capital social fixo están incorporando non só un 
elevado atraso histórico senón que sobre esta condición se adían os prazos de exe-
cución previstos para aqueles factores sobre os que se está actuando, o cal lles daría 
vantaxe aos territorios competidores que están adaptando as súas infraestruturas ás 
necesidades dos seus sectores produtivos.  

6. CONCLUSIÓNS 
 Como se puido comprobar ao longo das páxinas precedentes, podemos distin-
guir dúas etapas claramente diferenciadas na relación entre a Administración públi-
ca e a miticultura galega, que ten o seu punto de inflexión a mediados dos anos oi-
tenta coa posta en marcha da Administración autonómica galega e coa entrada na 
CEE, suceso, este último, que significou un notable reforzo da capacidade de ac-
tuación da Xunta de Galicia. 
 Ata ese momento e, xa que logo, ao longo de toda a fase de experimentación, 
crecemento e consolidación, podemos falar dunha presenza distante da Adminis-
tración. Esta plasmábase nunha extensa intervención reguladora por parte da Ad-
ministración que, porén, non tiña como corolario o exercicio dun labor consistente 
de control e inspección, antes ao contrario. En síntese, o sector público lexisla de 
modo prolixo, pero a plasmación sobre o terreo resulta feble. Por outra banda, nesta 
etapa materias como a protección do medio, o apoio financeiro ou o tecnolóxico 
non tiveron oco nas políticas públicas.  
 Debemos sinalar que esta presenza distante mantén aínda certa vixencia na ac-
tualidade, dado que a confluencia dunha tendencia a actuar desde a distancia por 
parte da Administración e o carácter reivindicativo dos produtores derivou na feble 
aplicación de determinadas medidas, como é o caso da incorporación dos seguros 
de produción, e nun diálogo difícil. 
 Desde a transferencia de competencias do Estado á Administración autonómica 
e coa creación dun organismo responsable de actuación en materia de pesca −a 
Consellería de Pesca− incrementouse notablemente a presenza da Administración 
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neste sector e a contribución ao impulso económico desta actividade, especialmente 
a través dos fondos europeos.  
 Analizando o labor da Administración por ámbitos de actuación, obsérvase que 
na actualidade existe unha política de planificación e xestión, materializada nunha 
extensa regulamentación, unha política de ordenación dos recursos e de prevención 
e control sanitario, instrumentos financeiros de apoio, unha política tecnolóxica e, 
polo que respecta ao control e inspección, os instrumentos e medios necesarios es-
tán definidos e tamén implementados. Ata este punto, a contribución da Adminis-
tración no apoio a esta actividade a partir de mediados dos anos oitenta pode ser 
considerada destacada, contribuíndo á modernización da frota, ás políticas comer-
ciais, á creación de coñecemento, ao control de biotoxinas e contaminantes, etc. 
Porén, a principal debilidade no cumprimento dos obxectivos destas políticas pro-
cede precisamente do último dos ámbitos de actuación que nos queda por conside-
rar. Así, o notable atraso na depuración de augas residuais en Galicia está a supoñer 
unha seria ameaza tanto para a salubridade da produción como para a preservación 
do medio natural. É dicir, a existencia de accións e medios de control non ten de 
momento como consecuencia a creación dos medios para emendar as deficiencias 
identificadas. En xeral, é no ámbito de creación de capital social fixo e, de modo 
particularmente acusado, na depuración de augas residuais onde a contribución da 
Administración ao desenvolvemento desta actividade é máis feble e deficiente. 
 En resumo, o sector da miticultura nace e consolídase por si mesmo sen que a 
intervención do Estado teña relevancia, nin apoiando, nin tampouco restrinxindo. É 
a iniciativa e a capacidade de emprendemento dos produtores a que, cos propios 
medios e capacidades, é capaz de superar a fase experimental da produción e de-
senvolver esta actividade. Con todo, o pulo para a modernización do sector e a 
creación dun ámbito institucional que reforce a súa competitividade e desenvolve-
mento está moi directamente vinculado coa creación da Administración autonómi-
ca e coa presenza de fondos estruturais comunitarios. 
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