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PROGRAMA PARA A PROTECCIÓN E 
RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE 

 E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS  
MEDIANTE A RECOLLIDA DE  

RESIDUOS NO MARCO DE  
ACTIVIDADES DE PESCA SOSTIBLES  

XORNADAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NAS ENTIDADE LIGADAS AO 

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA 
XORNADAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NAS ENTIDADE LIGADAS AO 

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA 



PLAN MARLIMPO 

QUE É O LIXO MARIÑO? 
Existen  numerosas definicións propostas por diferentes institucións   

“Calquera material sólido que ten sido deliberadamente vertido ou 
perdido non intencionadamente nas praias e nas costas ou no mar, 
incluíndo materiais transportados ao medio mariño desde terra a 
través dos ríos, sistemas de drenaxe ou de vertidos augas residuais 
ou polo vento. Inclúe calquera material sólido persistente, 
manufacturado ou procesado”. Comisión OSPAR 

para a protección de medio Mariño do Atlántico Nordeste 
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TIPOS DE LIXO MARIÑO? 

Lixo xerado en Terra 

•ATENDENDO A SUA ORIXE: 

Lixo xerado no mar 

Fontes: turismo, vertidos 
ilegais, vertedoiros, rios, etc. 

Fontes: pesca, tráfico marítimo 
comercial, embarcacións recreo, etc. 

•ATENDENDO A SUA TIPOLOXÍA: 

-Plástico  -Goma 
-Metal  -Cerámica 
-Madeira  -Papel/Cartón 
-Cristal/vidro  

•ATENDENDO A SEU TAMAÑO: 

Microlixo Macrolixo 
0,5 mm – 330 μm > 0,5 mm 
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O LIXO MARIÑO EN NÚMEROS? 

Datos Mundiais do ano 2010 

Xeráronse 2.500 millóns de toneladas de 
residuos no mundo, dos cales unha media 
de 8 millóns de toneladas de plástico 
terían entrado no océano como residuos 
pasando a ser lixo mariño. 

Atlántico Nordeste 

As unidades de residuos depositados na 
beiramar oscilan entre 1000 unidades/100m 
no Mar do Norte e 150 unidades/100m na 
Costa Ibérica. 
 
Material moi diverso e de diferente orixe 

2014 International Coastal Cleanup 
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DESTINO DO LIXO MARIÑO? 

Estímase que co tempo o lixo mariño distribúese do seguinte xeito: 

-70% acaba nos fondos mariños 

-15% aboia na columna de auga 

-15% deposítase na costa 
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IMPACTOS DO LIXO MARIÑO? 
•Impactos ecolóxicos 

-Animais enredados no lixo mariño. 

-Pesca fantasma. 

-Inxestión de residuos. 

-Degradación do hábitat. 

•Impactos económicos 

•Saúde pública 

•Perdida do valor social e estético 
da costa 

Afecta negativamente a pesca, o turismo, o 
tráfico marítimo, etc.  
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Ghost Trap Retrieval 
Fundy North Fishermen’s association  

Iniciativas no ámbito do lixo mariño  
Internacional, Europa, estatal 

 

 Iniciativas lixo mariño Galicia 
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QUE É O PLAN MARLIMPO? 

«Programa para a protección e recuperación da biodiversidade e dos 
ecosistemas mariños mediante a recollida de residuos». 

«Acadar unha redución significante do lixo mariño nas costas galegas no ano 
2020».   

Promovido e Elaborado por: Consellería do Mar - Xunta de Galicia 

Financiamento: Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) 

Obxectivo Principal: 

Asesoramento Técnico:    Fundación CETMAR 

Duración: 2016-2020 

Integrando as  boas prácticas nas actividades marítimas obxecto do Plan, 
asegurando que os resultados se manteñen máis aló da súa execución. 

Sectores implicados: Administración Galega e Sector Pesqueiro 

Colaboración cos GALPs interesados 
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Financiamento Fondos FEMP: 

a) A recolla do mar das artes de pesca perdidas destinada especialmente a combater a pesca 
fantasma;  

b) A compra e, no seu caso, a instalación a bordo de equipos para a recolla e almacenamento de lixo 
mariño. 

c) A creación de sistemas de recolla de residuos para a participación dos pescadores, incentivos 
financeiros incluídos.  

d) a compra e, no seu caso, a instalación nos portos de pesca de equipos para o almacenamento e o 
reciclado de lixo mariño. 

e) A comunicación, a información e as campañas de sensibilización para animar os pescadores e a 
outros interesados a participar en proxectos de recolla de artes de pesca perdidas. 

f) A formación de pescadores e de axentes portuarios. 

 

Recollida no mar polos pescadores de residuos tales como artes de pesca perdidos 
ou outros residuos mariños 

Accións financiables  
(Artigo 7 do Regulamento Delegado (UE) 2015/531 do FEMP) 
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Obxectivo Específicos: 

•Obxectivo 1: Mellorar a concienciación, a formación e a colaboración entre os 

actores marítimo-pesqueiros en torno a problemática do lixo mariño. 

•Obxectivo 2: Reducir a cantidade de lixo mariño e  
mitigar a pesca fantasma mediante a implicación dos 
pescadores e mariscadores-as na recolla de lixo na beiramar e 
no mar, e na recuperación de aparellos de pesca perdidos 
durante as actividades pesqueiras. 

•Obxectivo 3: Mellorar as infraestruturas, os sistemas de recollida de 
residuos é a loxística dos portos de cara a facilitar a xestión do lixo mariño en 
terra. 
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Liñas de actuación – Plan de acción  
[Conformadas coma paquetes de accións   asociados aos obxectivos extratéxicos] 

 Paquete de accións para mellorar a concienciación, a formación e a 
colaboración entre os actores marítimo-pesqueiros.  

 Paquete de accións para reducir a cantidade de lixo 
mariño e mitigar a pesca fantasma. 

 Paquete de accións para mellorar as infraestruturas, os sistemas de 
recollida de residuos e a loxística dos portos. 



PLAN MARLIMPO 
PA1. Concienciación, formación e colaboración 
entre os actores marítimo-pesqueiros. 

•Obxectivo 
Dar a coñecer aos sectores destinatarios a problemática do lixo 
mariño: orixe, fluxos destino, efectos ecolóxicos e impactos 
socioeconómicos. 

PA1.1. Deseño dun plan de comunicación e elaboración de materiais de educación 
e sensibilización ambiental. 

-Materiais educativos, de concienciación e divulgación sobre a problemática do lixo 
mariño orientado aos axentes marítimo-pesqueiros, en particular .  
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PA1. Concienciación, formación e colaboración 
entre os actores marítimo-pesqueiros. 

PA1.2. Organización de Talleres e cursos: formación e concienciación sobre a 
problemática cos actores relevantes do Plan MARLIMPO. 

-Talleres específicos para cada sector de interese.  

-Talleres “mariñeiros”. Organizados polos profesionais (pesca e marisqueo) 
e dirixidos as súas comunidades locais 

-Talleres de “educación ambiental a pé de peirao”. Realizados in situ e de 
maneira individualizada cos profesionais do mar.  
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PA2. Accións para reducir a cantidade de lixo 
mariño e mitigar a pesca fantasma. 

PA2.1. Accións pasivas “Nada pola borda” (Pescando lixo). 

«Participación dos pescadores en tarefas de recolla do lixo mariño que vén a bordo nos 
aparellos durante as faenas ordinarias de pesca e normalizar esta práctica en toda a frota 
pesqueira durante e despois do período de implantación do Plan» 

-Definir protocolo operativo para todos os axentes 
participantes. 

-Organización de taller de lanzamento cos participantes para 
explicación da acción e o reparto de material. 

-Desenvolvemento da acción normalizada diariamente. 
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PA2. Accións para reducir a cantidade de lixo 
mariño e mitigar a pesca fantasma. 
PA2.2. Accións dirixidas á retirada de lixo en zonas mariñas de acumulación 

- Localización de zonas mariñas con acumulación de residuos. 

- Preparación do protocolo operativo. 

- Selección de potenciais embarcacións participantes.  

- Preparación da embarcación e deseño-montaxe de aparellos específicos de recolla. 

- Organización de taller formativo cos participantes e reparto de material. 

- Execución da campaña e xestión dos residuos.   

 
Redeiras: accións de reciclaxe de artes 
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PA2. Accións para reducir a cantidade de lixo 
mariño e mitigar a pesca fantasma. 

Accións dirixidas á retirada do mar de artes de pesca perdidas (aparellos fantasma). 

«Retirada de artes de pesca ou restos das 
artes que se atopan abandonadas e/ou 
perdidas nos fondos mariños da costa galega 
para reducir a probabilidade de ocorrencia de 
pesca fantasma, a alteración dos hábitats 
mariños e o risco de accidentes para a 
navegación».  
 
«Concienciar aos pescadores da importancia 
das boas prácticas para evitar a perda de 
artes». 



PLAN MARLIMPO 
PA2. Accións para reducir a cantidade de lixo 
mariño e mitigar a pesca fantasma. 

Limpezas na beiramar (franxa costeira). 

«Diminuír a cantidade de lixo mariño procedente 
do mar acumulado na beiramar (zona inter e 
supralitoral) e particularmente en praias e zonas de 
marisqueo coa participación das mariscadoras, á 
vez que fomentar as boas prácticas e aumentar a 
concienciación ambiental do sector e doutros 
usuarios desta zona». 

Axentes involucrados: Sector Marisqueiro. 

-Mariscadoras/percebeiros-as a pé. 

-Definir protocolo operativo. 

-Organización de talleres de formativos. 

-Execución das campañas de limpeza e xestión dos residuos recollidos. 
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PA3. Accións para mellorar os sistemas de recollida 
e loxística dos portos. 
PA3.1. Adquisición e instalación de equipamentos para recolla, recepción e 
manexo de residuos e lixo mariño (para embarcacións, para recolla en praias e para 
portos). 

-Revisión do equipamento e 
infraestruturas existentes: 
Inventario de Portos. 

-Informe de Carencias e/ou 
necesidades de subministro. 

-Adquisición de equipamento para 
recepción e manexo de residuos. 

-Instalación de paneis informativos  boas práctica para os usuarios pesqueiros. 
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IMPLEMENTACIÓN DAS ACCIÓNS 
Consellería do Mar – Xunta de Galicia 

[2016– 2020] 



Grazas pola súa atención  


