MARISQUEO
Plans de xestión:
Decreto 423/93

DECRETO DE PLANS DE XESTIÓN- ACTUALIZACIÓN
DECRETO PERMEX
DECRETO ARTES

PLANS PLURIANUAIS DE XESTIÓN
• PLANS DE XESTIÓN A 3 ANOS. OBXECTIVOS BIOLÓXICOS, SOCIAIS E ECONÓMICOS
Plans de xestión

• XESTIÓN SOSTIBLE BASEADA EN:
 Avaliación do volume do stock das especies
 Saúde dos stocks explotados: variables relacionadas coa estrutura de tamaños
da poboación
CONTRIBUCIÓNS
Avaliación do bo estado
medioambiental (DMEM)

Mellora da biodiversidade, fomento
do uso axeitado do territorio, e
poden ter medidas de adaptación
ao cambio climático.

Á infraestrutura verde, cando favorezan ou manteñan servizos
ecosistémicos, apliquen a restauración ecolóxica e non afecten
negativamente á conectividade.

PLAN XERAL DE EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA A 3 ANOS
Plans de xestión:

 Elaboración por entidades asociativas. Presentación antes do 1 de outubro

MARISQUEO XERAL

INTEGRADO POR:
• PLANS DE XESTIÓN PARA AUTORIZACIÓNS MARISQUEIRAS

• PLANS ESPECIFICOS DE XESTIÓN PARA ZONAS DE LIBRE
MARISQUEO
• NORMAS DE EXPLOTACIÓN PARA ZONAS DE LIBRE MARISQUEO
(PERIODOS E COTAS DE CAPTURA)

PLANS ESPECIFICOS DE XESTIÓN EN ZONAS DE LIBRE MARISQUEO
Plans de xestión:
MARISQUEO XERAL

APROVEITAMENTO EXCLUSIVO POLAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE ZONAS
DE LIBRE MARISQUEO CANDO A EXPLOTACIÓN DUN BANCO NATURAL
SEXA SUSCEPTIBLE DE MELLORA:

 Medidas de xestión para a explotación do banco
 Proposta de participantes que garantan os dereitos de
terceiros afectados

ORDE APROBACIÓN DE PLANS DE XESTIÓN DE RECURSOS ESPECIFICOS 3 ANOS
Plans de xestión:
RECURSOS
ESPECÍFICOS

 Elaboración por entidades asociativas. Presentación antes do 1 de outubro

• RECURSOS ESPECÍFICOS: percebe, equinodermos, solénidos, algas,
peneira, anemones e poliquetos, así como calquera outro para o que se
aprobe plan de xestión.
• PLANS XESTIÓN PERCEBE: zona de producción no ámbito territorial da
entidade/zona de produción no ámbito territorial doutra entidade, previa
autorización desta.
• PLANS XESTIÓN OURIZO: período de explotación entre o 2 de xaneiro e o
30 de abril, e entre o 1 de outubro e o 30 de decembro.

• PLANS XESTIÓN ALGAS: aceso preferente de entidades asociativas.

PLANS DE XESTIÓN DE NOVA INCORPORACIÓN (VIXENCIA INFERIOR A 3 ANOS)
Plans de xestión:
PLANS DE XESTIÓN
DE NOVA
INCORPORACIÓN

• Plans para recursos, ámbitos zonais ou útiles, equipos e técnicas de
marisqueo regulamentarios, non aprobados no Plan Xeral de
Explotación Marisqueira ou na orde dos plans de recursos
específicos.
• Determinar a viabilidade da explotación antes da súa aprobación
como plan de xestión e incorporación ao Plan Xeral de Explotación
Marisqueira trianual ou á orde de aprobación dos plans de recursos
específicos trianual.
• Presentación antes do 1 de outubro do ano anterior ao de inicio.

ACTIVIDADES DO MARISQUEO NO MARCO DOS PLANS DE XESTIÓN

Labores extractivas

Plans de xestión:

Rareos, traslados,
sementeiras, Limpezas e
outras actividades de
semicultivo

PLANS DE XESTIÓN

Coidado, control, seguimento,
protección e vixilancia dos bancos
marisqueiros

Turismo mariñeiro realizadas polas mariscadoras/es: complementario e
compatibles co marisqueo
ACTIVIDADES DE MARISQUEO: poderán realizarse todos os días do ano

‐

Extracción: con carácter xeral, exercerase de luns a venres, agás festivos
autonómicos e nacionais. Poderá realizarse actividade extractiva, en días
festivos autonómicos e nacionais e en sábados, en supostos extraordinarios
que serán recollidos no plan de xestión.

PARTICIPANTES DOS PLANS DE XESTIÓN

PLAN XESTIÓN 3 ANOS

Plans de xestión:
PARTICIPANTES

Nº máximo de
participantes

Nº

XT: incremento anual
ata chegar ao
máximo establecido.

Acceso á explotación

Membros das entidades
titulares do plans

Outras persoas
establecidas no plan

Acordos entre entidades
para permitir o acceso
dos seus membros

DESENVOLVEMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN APROBADOS

Plans de xestión:
DESENVOLVEMENTO
PLAN

Xefaturas territoriais: autorizan o desenvolvemento da actividade de marisqueo dos plans

Extracción
Rareos, traslados, sementeiras, e outras actividades de
semicultivo

Limpeza dos bancos

Autorización

Comunicación previa XT/Gardacostas

Coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros
Turismo mariñeiro realizadas polas mariscadoras/es: complementario e
compatibles co marisqueo

ADAPTACIÓN DOS PLANS DE XESTIÓN APROBADOS POLAS XEFATURAS TERRITORIAIS

Plans de xestión:
DESENVOLVEMENTO
PLAN:

ADAPTACIÓN
XEFATURAS TERRITORIAIS

 De oficio: medidas para favorecer o cumprimento dos obxectivos
establecidos
 A petición do sector: por circunstancias que dificulten ou potencien
o desenvolvemento do plan.
ADAPTACIÓN de:





As especies
O número máximo de participantes
Os días máximos anuais previstos
Os topes de captura/persoa mariscadora/día ou embarcación para cada
especie
 Os tamaños mínimos
 Horario da actividade marisqueira
 Outras vinculadas coa actividade marisqueira

PRIMEIROS PLANS DE XESTIÓN TRIANUAIS
Plans de xestión:

1º PERIODO
TRIANUAL

MARISQUEO
XERAL

RECURSOS
ESPECÍFICOS

2021-2023
Prorroga plans 2019 no Plan Xeral ata 31.12.2020

2022-2024
Prórroga plans recursos específicos ata 31.12.2021

2019-2020:
 Adaptación dos modelos de recollida de datos para avaliación dos recursos/stock saudables
 Formación a técnicos entidades asociativas
 Preparación novos plan de xestión baseados en obxectivos e indicadores

Como afectaría ao outorgamento/ renovación das habilitacións?

RENOVACIÓN
HABILITACIÓNS
despois entrada
en vigor

PERMISOS DE
EXPLOTACIÓN PARA
MARISQUEO A PÉ

MODALIDADES DE RREE
NO PERMEX DA
EMBARCACIÓN

• Renovación ANUAL dos permisos de
explotación para marisqueo a pé
• Acreditar ter actividade suficiente no ano
natural anterior

• Modalidades outorgadas polo período de
vixencia do plan de xestión aprobado
• Renovación cada 3 anos
• Acreditar ter realizado actividade suficiente nos
3 anos naturais anteriores

Actividades complementarias que computan para renovar si o recolle o plan de xestión:
• Rareos, traslados, sementeiras, limpezas e outros traballos de semicultivo necesarios para
a mellora da produción e recuperación de zonas
• Coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros
• Actividades de turismo mariñeiro

