garante a pesca artesanal e selectiva
garante a pesca sustentable responsable

Na orde do 7 de febreiro de 2008 créase e regúlase a marca "pescadeRías, ¿de onde se non?”

garante que a pesca é fresca e do día

Que é

“pescadeRías, ¿de onde se non?”?
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A marca de calidade "pescadeRías,
“¿de onde se non?" é unha iniciativa
da Consellería do Medio Rural e
do Mar para a protección e a promoción dos produtos mariños procedentes da pesca artesanal e sustentable na costa galega.
O principal obxectivo é a diferenciación dun produto de alta calidade
e recoñecido prestixio como o peixe
e marisco das nosas augas, garantindo ao consumidor as súas princi-

pais cualidades e características.
Cando unha lonxa ou unha empresa se certifica, pode incluír o logotipo de “pescadeRías, ¿de onde
se non?” nos produtos que transforma e vende.
Un minorista non precisa certificarse,
xa que non transforma, pero pode
identificar os produtos que merque a
axentes certificados. Deste xeito é
como a imaxe da marca chega ao
consumidor final. A marca “pesca-

deRías, ¿de onde se non?” pon á
disposición dos minoristas material
promocional.
A Consellería do Medio Rural e do
Mar promove a marca a través da
súa páxina web (www.deondesenon.xunta.es), con folletos divulgativos, carteis, campañas en medios e
outros materiais a disposición de
asociados e minoristas.

Obxectivos

Como

da marca “pescadeRías, ¿de onde se non?”

“pescadeRías, ¿de onde se non?”

Que o consumidor recoñeza a pesca artesanal e de calidade
dunha ollada.

O impreso de solicitude está dispoñible na páxina web da marca: deondesenon.xunta.es
Pódese enviar á:

Mellorar a rendibilidade das empresas que distribúen e
transforman peixe galego fresco, de calidade e capturado
mediante técnicas sustentables.

Garantir ao consumidor a orixe, a frescura e a calidade do que
está a mercar

Que

produtos se poden certificar?

especies

Algas
Moluscos
bivalvos
cefalópodos
gasterópodos
Crustáceos
Equinodermos
Peixes

Vantaxes

Antozoos

para os usuarios da marca
“pescadeRías, ¿de onde se non?”
Quen son os posibles

usuarios
da marca?

Sempre que teñan as súas instalacións en
Galicia:
Lonxas
Centros de depuración/expedición
Cetarias de marisco
Distribuidores de peixes e mariscos
Empresas transformadoras
Restaurantes

Que

deondesenon@idearainvestigacion.com

Unha vez comprobado o cumprimento de todos os requisitos precisos, os solicitantes serán auditados por unha
entidade de certificación. A certificación terá unha validez de 5 anos, podendo procederse á súa renovación.

Que
se poden certificar?

Produtos da pesca frescos: sen transformar, enteiros ou
preparados, incluídos os envasados ao baleiro ou en atmosfera
modificada, que non se sometan a ningún tratamento distinto da
refrixeración para garantir a súa conservación.

Por tanto: a non ser os centros de primeira venda (lonxas), o
primeiro requisito para utilizar a marca “pescadeRías, ¿de onde
se non?” é mercar o produto a unha empresa que distribúa
produtos certificados.

IDEARA S.L.
Rúa Isaac Peral 12, entrechán.
36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986225844

pescadeRiasdeondesenon.cmrm@xunta.es

Produtos da pesca ou o marisqueo, frescos ou preparados extraidos en
augas da costa galega, capturados como máximo 24 horas antes da
primeira venda, con modalidades de pesca selectiva. Quedan excluídos
os produtos da acuicultura.

Produtos da pesca preparados e transformados: produtos
pesqueiros sen transformar que foron sometidos a unha operación
que afecta tanto á súa integridade anatómica, como a evisceración,
descabezado, fileteado, picado ou corte en anacos. Produtos da
pesca transformados: conservas, afumados, curados, conxelados,
etc. elaborados exclusivamente con produtos certificados
"pescadeRías, ¿de onde se non?".

Ou á empresa contratada para xestionar a marca:

Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural e do Mar
Subdirección Xeral de Pesca e Mercados
da Pesca (Secretaría Xeral do Mar)
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

A protección da pesca artesanal e sustentable como modelo de
explotación dos recursos pesqueiros.

Contribuír á dinamización do sector pesqueiro en todos os seus
niveis, apoiando as boas prácticas.

solicitar a certificación

requisitos hai que cumprir para acollerse á marca?

Dispoñer dos permisos e licenzas establecidos pola lexislación, cumprindo a norma hixiénico-sanitaria que se lles
aplique.
Atender ás normas específicas que marca o regulamento da marca "pescadeRías, ¿de onde se non?” sobre
frescura do produto, artes de pesca, trazabilidade e zonas de pesca.

Xa hai moitos minoristas, restaurantes, cadeas de hostalaría e
grandes superficies que demandan a marca para adquirir os
seus produtos.
Permitirá aos seus clientes e ao consumidor final, identificar
doadamente un produto de calidade e frescura.
Diferenciación clara respecto a produtos doutras orixes.
Incorporarse ao segmento do mercado máis rendible: de consumidores que buscan produtos de máis de calidade e valor.
Dirixirse cara un consumo responsable e respectuoso co
medio ambiente.
Un equipo de profesionais que imparte formación e ofrece
asesoramento no proceso de certificación e durante o uso da
marca.
O apoio na mellora dos procesos de manipulación, no
coidado e mantemento das instalación e na trazabilidade do
produto.
Beneficiarse das campañas e accións promocionais de
"pescadeRías, ¿de onde se non?" promovidas pola
Consellería do Medio Rural e do Mar.

