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1. INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS

O  presente  documento  describe  a  metodoloxía,  desenvolvemento  e  conclusións  da  xornada  de  traballo  de
marisqueo organizada en Santiago de Compostela pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro o 11 de
xuño de 2019. Pretende facilitar información sobre a estrutura e desenvolvemento de dita reunión.

A xornada artellouse en dúas partes diferenciadas:

 A primeira tivo un carácter informativo, con dúas presentacións: bases biolóxicas para a adopción de
réximes  plurianuais  nos  plans  de  xestión  marisqueira  e  a  presentación  do  borrador  da  nova  norma
reguladora da explotación de recursos marisqueiros.

 A segunda parte, levouse a cabo en mesas de traballo co fin de coñecer a opinión do sector e propor un
debate  sobre  diferentes  cuestións  do  borrador  da  norma  de  explotación  de  recursos  marisqueiros.
Realizáronse tres talleres con integrantes dos seguintes sectores:

 Os bloques temáticos abordados foron:

1. Normas xerais. 

2. Plans de xestión.

3. Desenvolvemento dos plans de xestión.

4. Primeiros plans de xestión plurianuais.
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2. PROGRAMA

11 de xuño de 2019

XORNADA DE MARISQUEO

Gran Hotel los  Abetos  Rúa San Lázaro, s/n. Santiago de Compostela

 Horario Actividade

10:30 Inauguración xornada

Susana Rodríguez Carballo. Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

10:30-11:30 Nova norma da explotación de recursos marisqueiros

Montserrat  Castro  Vázquez.  Subdirectora  Xeral  de  Desenvolvemento
Pesqueiro

José Manuel Parada Encisa. Bionumérica Mariña

11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:30 Talleres de traballo. Mesas de traballo e posta en común

13:45-14:00 Lectura de conclusións. Clausura da xornada

14:00 Xantar
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3. PERSOAS PARTICIPANTES

Asistiron á xornada un total de 98 persoas, entre representantes da Administración -11 mulleres e 5 homes- e do
sector do marisqueo a pé, marisqueo a flote, recursos específicos e Patróns e Patroas Maiores -31 mulleres e 51
homes .  O listado de participantes amósase a continuación: 

ENTIDADE NOME COMPLETO

ILLA DE AROUSA JUAN JOSE RIAL MILLAN

ILLA DE AROUSA MARIA CARMEN DÍOS CASTRO

ILLA DE AROUSA JUANA INMACULADA RODRÍGUEZ PAZ

PONTEVEDRA CESAR RODRIGUEZ PIÑEIRO

PONTEVEDRA MARINA BUCETA ALONSO

VILAXOÁN JOAQUIN SANTOS PEREZ

VILAXOÁN DAVID NOGUEIRA DOVAL

VILAXOÁN LOURDES CORVO RODRIGUEZ

CAMBADOS RUPERTO COSTA FERNANDEZ

CAMBADOS MARIA CARMEN RESÚA REY

CAMBADOS JOSE BENITO CACABELOS ROMERO

CARIÑO JAVIER PITA LOPEZ

CARIÑO MARIA DEL PILAR PARAPAR FERNANDEZ

CARIÑO ELOY LAGO FOJON

RAXÓ IAGO TOME BLANCO

RAXÓ MARIA ELENA PADIN GOMEZ

MIÑO JOSE MANUEL FERNANDEZ LAGE

MIÑO JOSEFINA GABÍN GONZÁLEZ

RIBADEO JAVIER MARTINEZ OTERO

RIBADEO ROI SANTALLA FONTE
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CAMARIÑAS JOSÉ RAMÓN LEMA ROMERO

CAMARIÑAS NOEMÍ GARROTE CASTIÑEIRA

O GROVE DOLORES GONDAR MEIS

O GROVE Mª CARMEN BESADA MEIS

CANGAS DANIEL ARBONES GONZÁLEZ

CANGAS JOSE LUÍS MARTÍNEZ DASILVA

AGUIÑO JOSE ANTONIO SANTAMARIA SAMPEDRO

MUGARDOS OMAR ENRIQUE LUCCI MUÑOA

POBRA CARAMIÑAL ENRIQUE MACEIRAS FERNÁNDEZ

POBRA CARAMIÑAL MANUEL GONZÁLEZ TUBIO

POBRA CARAMIÑAL BEATRIZ OLVEIRA SAMPEDRO

VIGO IAGO SOTO GARCÍA

MALPICA PEDRO PÉREZ MARTELO

ANLLÓNS JULIA HAZ BARRIENTOS

ANLLÓNS Mª CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ

FERROL JESÚS A CHABAUD SALGUEIRO

FERROL SANTIAGO SENDÓN LÓPEZ

ALDÁN JUAN MANUEL GREGORIO VAQUEIRO

SAN CIBRAO JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ

VILANOVA Mª JOSÉ VALES MARTÍNEZ

VILANOVA Mª CARMEN MARTÍNEZ PEREIRA

VILANOVA FRANCISCO JAVIER CHAZO MARTÍNEZ

PORTOSÍN PABLO FCO. SILVA MÉNDEZ

CORCUBION Mª CARMEN OCA LAGO

CORCUBION Mª ELVIRA RIVEIRO DOMINGUEZ

PORTO DO SON EMILIO QUEIRUGA SANTAMARIA

BAIONA SUSANA GONZALEZ ALVAREZ
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NOIA SANTIAGO CRUZ MARTINEZ

NOIA MARISOL AMADO TAJES

ARCADE DANIEL MARTÍNEZ BOULLOSA

ARCADE ANGEL GONZALEZ PIÑEIRO

CORME ROBERTO VIDAL POMBO

CORME GERMÁN VIDAL POMBO

BARALLOBRE JORGE LÓPEZ PENA

BARALLOBRE ROCIO CARREIRAS LOPEZ

BURELA JUAN JOSE PERNAS RIVAS

BURELA JOSÉ BASILIO OTERO RODRIGUEZ

MUROS DANIEL FORMOSO MOLEDO

MUROS ALBINO REBOLLIDO NUÑEZ

MUROS JOSÉ DIEGO SANDE CAAMAÑO

RIBEIRA JOSE ANTONIO PÉREZ SIEIRA

RIBEIRA ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS

 COOP. RIA DE AROUSA JOSÉ A. CASAIS TREUS

COOP. RIA DE AROUSA ROCIO ROMERO QUINTANS

CABO CRUZ JOSE MANUEL PÉREZ CEBREIRO

CABO CRUZ Mª ROSARIO VÁZQUEZ GARCÍA

CARRIL ROLANDO VIDAL MOURIÑO

A CORUÑA FELIPE CANOSA ENTONADO

A CORUÑA SANTIAGO GARCÍA RAMOS

A CORUÑA ANDRÉS PENA PENA

A GUARDA SILVIA MARIA CRESPO CAMPOS

AGUARDA MIGUEL A. CRESPO CAMPOS

REDONDELA CLEMENTE VAZQUEZ ESTÉVEZ
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REDONDELA Mª ELISA PÉREZ SOBRAL

PALMEIRA MIGUEL ANTONIO FRANCO PARADA

VILABOA CARMEN CORTEGOSO GÓMEZ

VILABOA ALBINO ROSENDO PÉREZ

LIRA JOSÉ MARIANO LAGO LOURO

LIRA MANUELA PÉREZ BLANCO

BUEU JOSÉ MANUEL ROSAS OTERO

BUEU JOSÉ MANUEL OTERO OTERO

PONTEDEUME Mª JESÚS LÓPEZ IGLESIAS

PONTEDEUME JOSEFA RIVERA TORRES

DXDP SUSANA RODRIGUEZ CARBALLO

DXDP MONTSERRAT CASTRO VÁZQUEZ

DXDP EDGAR NO COUTO

DXDP ESPERANZA MARTINEZ BOUZASA

DXDP Mª LUZ LAMAS FERREIRO

DXDP MAIFÉ JORGE FERNÁNDEZ

DXDP JESÚS PEREZ ALÉN

XT CELEIRO NAZARETH DIAZ RIFÓN

XT CELEIRO M.ANTONIO SOUTO MARIÑO

XT A CORUÑA JUAN CARLOS BARREIRO GONZÁLEZ

XT A CORUÑA Mª JOSÉ CANCELO BAQUERO

XT A CORUÑA CONCEPCIÓN BLANCO LOURO

XT VIGO SONIA LORENZO SANTOS

XT VIGO CARMEN DE BENITO CAULA

XT VIGO JORGE MARTÍNEZ PIÑEIRO
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XT VIGO ISABEL GABIÁN IGLESIAS

BIONUMÉRICA MARINA JOSÉ MANUEL PARADA ENCISA

Incorporáronse dúas persoas pola Confraría de Pescadores de Lourizán.

9



4. TRABALLOS REALIZADOS E METODOLOXÍA

As tarefas realizadas foron as seguintes:

1. Reunións de preparación coa Consellería do Mar.

2. Deseño de metodoloxía da reunión de traballo.

3. Elaboración de material para entregar ás persoas asistentes: carpeta, bolígrafo, documentación.

4. Control de asistencia e entrega de material ás persoas participantes.

5. Elaboración de carteis de mesa e relatores.

6. Distribución de participantes nas mesas de cada taller.

7. Presencia de 5 persoas técnicas na xornada.

8. Dinamización dos talleres por sector.

9. Entrega de documento de proposta de regulación de recursos marisqueiros elaborado pola Dirección
Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Anexo 3.

10. Elaboración de informe final da reunión de traballo.

Para o desenvolvemento dos talleres por sector seguiuse o seguinte esquema:

1. División dos/as participantes en 3 talleres diferenciados por sector, tendo en conta o número total de
participantes. Colocáronse uns carteis na entrada de cada sala co nome das persoas que integraron cada
mesa.

2. Breve presentación da metodoloxía de traballo a seguir,  con instrucións para o traballo a realizar,  e
distribución de participantes en 5 mesas nos talleres de marisqueo a pé e recursos específicos e en 4
mesas no taller de marisqueo a flote.

3. Traballo  en  grupo. Cada  grupo  realizou  un  debate  das  cuestións  que  integraban  os  catro  bloques
temáticos de cada taller.  A cada bloque de preguntas asignóuselle un tempo de resposta que tivo que
reducirse con respecto ao inicial.

4. Posta en común. Cada grupo nomeou a un/unha portavoz. Recolléronse os resultados e conclusións de
cada taller.

5. Lectura de conclusións de cada taller en plenario.

A  metodoloxía  empregada  nos  talleres  baseouse  en  técnicas  participativas,  co  fin  de  involucrar  ás  persoas
participantes no proceso e obter a maior información posible sobre os seus intereses e necesidades. Para isto
debe coidarse especialmente a temporalización e o control dos tempos, a fin de optimizar os esforzos e chegar a
conclusións concretas. Destacamos, a continuación, algúns dos puntos clave no proceso de execución:

 Ordenación de fases de traballo:  Información previa, cunha breve presentación das fases de traballo,
metodoloxía a empregar e instrucións ás persoas participantes. 

 Estruturación das actividades arredor de metodoloxías participativas que favorecen o intercambio de
opinións: traballo en pequenos grupos e posta en común. 
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 Heteroxeneidade dos grupos de traballo. División de persoas participantes en grupos, de 06 a 08 persoas
por sector de diferentes zonas.

 Contraste de resultados colectivos e elaboración de conclusións. 

A  dinamización  correu  a  cargo  de  catro  persoas  e  unha  secretaría  técnica  da  empresa  Ardora  Formación  y
Servicios, S. Coop. Galega.
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5. DESENVOLVEMENTO DA XORNADA

1) Inauguración

A inauguración da xornada estivo a cargo da Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez
Carballo,  coa presenza da Subdirectora Xeral  de Desenvolvemento Pesqueiro,  Montserrat Castro Vázquez, do
Xefe de Servizo de Xestión dos Recursos Marisqueiros,  Edgar  No Couto, e de José Manuel Parada Encisa de
Bionumérica Mariña. Realizouse unha breve introdución sobre os obxectivos da xornada de Marisqueo e dos
aspectos a tratar e puxéronse a disposición das entidades para traballar conxuntamente no desenvolvemento da
nova normativa.

2) Presentacións de relatorios 

José Manuel Parada Encisa,  expuxo as bases biolóxicas para a adopción de réximes plurianuais nos plans de
xestión marisqueira. A continuación, amósase un resume da súa exposición:

Os actuais  plans de explotación baséanse no Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a
normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, que tiña como obxectivo
profesionalizar  o  sector,  pasando  de  campañas  marisqueiras  curtas  nas  que  participaban  persoas  non
especificamente vencelladas ao marisqueo a campañas máis longas, preferiblemente todo o ano. 
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Os contidos dos plans de explotación actuais establecen: 

 Obxectivos de produción en quilos, económicos, de número de participantes e de ingresos medios.

 Avaliación  de  recursos  maioritariamente  centrada  na  avaliación  do  volume do  stock  previsto  para  a
vixencia do plan.

 Plan de extracción e medidas de conservación.

 Accións de conservación, mellora e acondicionamento de zonas.

 Accións de coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros.

 Impacto ambiental da actividade marisqueira. 

 Seguimento técnico das medidas de xestión e conservación dos recursos.

 Plan de comercialización.

 Accións formativas.

 Plan financeiro.

Da revisión dos plans de explotación para o ano 2019, extráese que o 97% dos plans de recursos xerais e o 84%
dos plans de recursos específicos foron redactados por persoal técnico. Na maioría dos plans de recursos xerais
realizouse unha avaliación do volume de stock. En cambio, nos de recursos específicos, non pasa o mesmo debido
á dificultade do deseño da mostraxe e da mesma toma de mostras.

Os plans de xestión precisan coñecer o stock dispoñible para planificar o esforzo pesqueiro. 

Os tres parámetros  que configuran o esforzo pesqueiro:  número de participantes,  días  previstos  e topes de
captura,  varían moi pouco na maioría dos plans.

As variables máis comunmente modificadas de xeito interanual nos plans de xestión non son as relacionadas co
esforzo pesqueiro, agás o número de participantes, xeralmente pouco variable. Son: obxectivos xerais, especies
explotadas  e  zonas  de  produción  (en  plans  de  novos  recursos)  e  avaliación  de  stocks.  A  planificación  máis
axustada ás circunstancias do stock e do mercado realízase nas solicitudes de apertura.

As políticas pesqueiras actuais de pequena escala adoptan obxectivos máis amplos e a medio prazo, que aseguren
que a explotación pesqueira é ecoloxicamente sostible. FAO ou o ICES recomendan que os plans de xestión de
pesqueiras de pequena escala contemplen obxectivos xerais  (biolóxicos e ecolóxicos,  sociais  e económicos) e
obxectivos operacionais precisos, cuantificables, realistas e razoablemente acadables.

Os obxectivos mantidos a medio prazo ou revisados cada 3 ou 5 anos, deben estar ligados a un seguimento
mediante indicadores e puntos de referencia que serán a base da xestión e o seguimento da evolución do plan
cunha periodicidade maior, xeralmente anual.

A xestión sostible  dos recursos  basearase,  segundo o tipo de recurso:  na  avaliación do volume de stock de
especies e na saúde dos stock explotados con indicadores relacionadas coa estrutura de tamaños da poboación.
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Montserrat Castro Vázquez, Subdirectora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, expuxo diferentes aspectos do
borrador da nova norma da explotación de recursos marisqueiros que actualizará o Decreto 423/1993, do 17 de
decembro:

Modificación do período de vixencia dos plans de xestión, de anuais a tres anos. Con obxectivos biolóxicos, sociais
e económicos. Pretende reducir a carga administrativa para o sector , reforzar tecnicamente os plans e visibilizar
os aspectos medioambientais que xa están integrados. 

A consellería pode outorgar o aproveitamento exclusivo das zonas de libre marisqueo ás entidades asociativas
cando a explotación dun banco natural sexa susceptible de mellora significativa e sempre que garanta os dereitos
de terceiros afectados. Son os actuais plans específicos de xestión en zonas de libre marisqueo.

A explotación de percebe realizarase no marco dos plans de xestión presentados por entidades do sector dentro
do seu ámbito territorial. Tamén poderá presentarse un plan de xestión cuxa zona de produción comprenda parte
do ámbito territorial doutra entidade, previa autorización desta. 

Plans de xestión de ourizo: mantense período de explotación actual.

Plans xestión algas: aceso preferente de entidades asociativas.

Plans de xestión de nova incorporación con vixencia inferior a 3 anos, presentaranse antes do 1 de outubro do
ano anterior ao de inicio.

O turismo mariñeiro pódese contemplar como actividade de marisqueo no marco dos plans de xestión e realizado
por mariscadores e mariscadoras.

As actividades de marisqueo poderanse realizar todos os días do ano. Extracción: con carácter xeral, de luns a
venres,  agás  festivos  autonómicos  e  nacionais.  Poderase  realizar  actividade  extractiva,  en  días  festivos
autonómicos e nacionais e en sábados, en supostos extraordinarios que serán recollidos no plan de xestión. 

Establecemento  do  número  máximo  de  participantes  nos  plans  de  xestión  co  obxecto  de  incorporar  novos
participantes.

As  xefaturas  territoriais  autorizan  o  desenvolvemento  da  actividade  de  marisqueo dos  plans  de  xestión.  As
adaptacións dos plans plurianuais realizaranse de oficio polas delegacións territoriais ou a petición do sector.

Primeiros  período trianual:  marisqueo xeral   2021-2023,  recursos  específicos  2022.2024.  Prórroga  dos  plans
actuais en vigor.
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Permisos de explotación para marisqueo a pé: renovación anual.

Modalidades  de  recursos  específicos:  outorgadas  polo  período  de  vixencia  do  plan  de  xestión  aprobado.
Renovación  cada 3 anos.

A continuación abriuse unha rolda de intervencións e as cuestións que se plantexaron foron as seguintes:

 Posibilidade de renovar os permisos de explotación a pé cada tres anos.  Sen embargo, a Lei de Pesca
establece que a renovación ten que ser anual e un decreto no pode contradicir unha lei. Coméntase
que se o sector prefire a renovación a tres anos habería que estudar modificar a Lei de Pesca.

 Marisqueo  a  flote.  Proponse  que  se  contemple  a  renovación  no  marisqueo  a  flote  e  que  se
contabilicen actividades complementarias.

 Preguntan se poden realizarse anualmente a ampliación de permex no percebe en plans plurianuais.

 Unha  mariscadora  a  pé  poda  ser  titular  dunha  concesión  administrativa  e  un  propietario  dunha
embarcación de terceira lista non. O consideran discriminatorio.

 Preguntan se poden existir penalizacións ás entidades que non cumpran os obxectivos marcados nos
plans de xestión.

 Dende a Federación de confrarías de Pontevedra se propoñe que a Administración teñan xuntanzas
con asistencias técnicas e secretarios de confrarías para a explicación de todos os cambios a introducir
nos plans de xestión. Se indica que se está en disposición de facer as reunións que se preciesen.

 Solicitudes de apertura máis áxiles con períodos de aprobación máis amplos.
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3) Talleres por sector. Conclusións

Realizáronse tres talleres: marisqueo a pé, marisqueo a flote e recursos específicos. Os integrantes de cada taller
recóllense no Anexo 1. En cada taller deuse resposta aos catro bloques de preguntas que se recollen no Anexo 2.

TALLER 1- MARISQUEO A PÉ

As conclusións dos grupos de traballo foron as seguintes:

1. Consideran que o turismo mariñeiro débese incluír no plan de xestión como unha actividade de marisqueo
pero debe ter carácter voluntario. Un grupo propón que as actividades educativas que realicen as entidades
poidan considerarse como actividade de marisqueo. Tamén se comentou a dificultade á hora de remunerar a
actividade de turismo mariñeiro.

2. Engadirían o turismo mariñeiro como actividade que computa para a renovación do permiso de explotación
a pé. É nos plans de xestión onde se especificaría como realizalo. Un grupo expuxo que o turismo mariñeiro
deberíase ter en conta como unha actividade complementaria. O control realizaríase no marco dos plans de
xestión.

3. A renovación dos permisos de explotación a pé débese realizar anualmente para o control do recurso e das
actividades que debe realizar o colectivo.

4. A actividade de extracción deberíase levar a cabo de luns a venres e en sábados excepcionalmente. Un
grupo comenta que se teña en conta os festivos locais e outro que se permita a extracción en días puntuais en
festivos de Semana Santa e Nadal, e o resto está de acordo. Outro comentario foi que se poidan adaptar os
horarios de traballo en ocasións especiais.

5. Con respecto as actividades complementarias, realizalas de luns a domingo. Un grupo propón realizalas de
luns a sábado de forma xeral e os domingos e festivos cando hai urxencias ou se realicen tarefas de turismo
mariñeiro.

16



6. As vantaxes de realizar un plan de xestión a tres anos son: redución de traballo das asistencias técnicas,
poder dedicarlle máis tempo á xestión dos bancos marisqueiros e poderse adaptar mellor ao ciclo biolóxico
das especies. Como inconvenientes, consideran que é máis difícil  levar a cabo a planificación do traballo.
Tamén expoñen que no caso de que se permitan realizar  modificacións e os prazos  de resolución sexan
razoables non ven demasiados inconvenientes.

7. Os plans específicos en zonas de libre marisqueo poderíanse aprobar sempre que supoña unha mellora nas
xestións ou explotación ou sexa un proxecto conxunto. 

8. En xeral, prefiren establecer o número máximo de participantes anualmente. De ter que establecer un
número  máximo  de  participantes  a  tres  anos  consideran  que  se  poidan  realizar  adaptacións  anuais.  A
ampliación do número de participantes debería facerse anualmente.

9. Están de acordo en que se poidan presentar plans de nova incorporación para artes, especies ou zonas non
contempladas no Plan xeral de explotación Marisqueira.

10. Con respecto por canto tempo deberían realizarse as autorizacións de apertura non houbo consenso. Hai
mesas que opinan que se deberían conceder as aperturas por un mes e noutro casos, por tres meses. Tamén
expoñen que poderían ser tres meses sempre que se poida modificar segundo as condicións de cada confraría
de pescadores. 

11. Non houbo opinión maioritaria en canto a se as actividades complementarias como rareos, traslados,
sementeiras, deben ser autorizadas ou comunicadas. A opinión maioritaria foi que as limpezas so requiran
comunicación e que as vixilancias e as actividades de turismo mariñeiro  non se comuniquen.

12.  Durante  o  desenvolvemento  dun  plan  de  xestión  deberíanse  poder  adaptar  todas  as  medidas  que
plantexa a Consellería do Mar no borrador da norma, segundo circunstancias biolóxicas, económicas e sociais.
A adaptación pode partir do sector ou da Administración consultando ao sector.

13. O aforro de tempo é o factor que consideran como vantaxe á hora de prorrogarse os plans de xestión
vixentes tendo en conta que se poidan realizar as adaptacións necesarias.  

14. O número de persoas participantes nos plans prorrogados podería ampliarse mediante a realización de
adaptacións e modificacións no plan. 
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TALLER 2- MARISQUEO A FLOTE

As conclusións dos grupos de traballo foron as seguintes:

18

MARISQUEO A FLOTE

1. O turismo mariñeiro poderíase incluír no plan de xestión como unha actividade de marisqueo. O turismo
mariñeiro sería unha actividade complementaria, de tal forma que na actividade extractiva dedicaran polo
menos o 60% dos días e o 40%, ao turismo mariñeiro.

Por outro lado, no ven viable que no marisqueo a flote se poidan realizar actividades de turismo mariñeiro
dado o tamaño das embarcacións. Expoñen ter dúbidas de como realizar o control da actividade de turismo
mariñeiro e como se realizaría a súa remuneración.

2.  A  actividade  de  extracción   de  marisqueo  a  flote  levaríana  a  cabo  de  luns  a  venres.  Os  traballos
complementarios, de luns a sábados.

3. As vantaxes de realizar plans de xestión a tres anos son a nivel administrativo xa que consideran que os
trámites serían máis  áxiles.  Como inconvenientes,  que as adaptacións ou modificacións  non se fagan en
tempo e forma por parte da Administración. Sería conveniente que as modificacións se puidesen realizar no
momento que o sector as necesitara. Por exemplo un cambio na clasificación dunha zona de produción.

4. Consideran que os plans específicos en zonas de libre marisqueo se deben aprobar anualmente ou en
calquera momento segundo as necesidades do sector.

5. O número máximo de participantes nun plan de xestión deberíase establecer anualmente. A ampliación de
participantes realizaríase sempre que o estado do recurso o aconselle.

6. Están de acordo en que se poidan presentar plans de nova incorporación para artes, especies ou zonas non
contempladas no Plan xeral de explotación Marisqueira. A presentación deberíase realizar anualmente.  No
caso de novas especies consideran que debe ser inmediata, cando o sector necesitara realizar esa extracción.

7. Consideran que as autorizacións de apertura deberían se para períodos mínimos dun mes e máximos de
tres meses. Aínda que houbo outros participantes que manifestaron que as aperturas deberíanse facer por
períodos tres a cinco meses segundo as circunstancias. 

8.  As actividades complementarias como rareos, traslados, sementeiras, así como as limpezas precisarían
comunicación sen esperar autorización. Por outro lado, as vixilancias non deberían ser necesario comunicalas.

9. Durante o desenvolvemento dun plan de xestión deberíanse poder adaptar todas as medidas que propón a
Consellería do Mar no borrador da norma, segundo o estado do recurso. A adaptación debería partir  do
sector en colaboración coa Administración. Consideran que para explotar novas especies hai que presentar un
plan de nova incorporación.

10. O aforro de tempo e de traballo son os factores que consideran como vantaxe á hora de prorrogarse os
plans de xestión vixentes tendo en conta que se poidan realizar as adaptacións necesarias anualmente ou
segundo circunstancias. 



TALLER 3- RECURSOS ESPECÍFICOS . As conclusións dos grupos de traballo foron as seguintes:

RECURSOS ESPECÍFICOS

1. O turismo mariñeiro poderíase incluír no plan de xestión como unha actividade de marisqueo pero debe ser
unha actividade voluntaria. O sector de a flote no ven viable realizala debido aos requirimentos legais propios
da actividade de turismo mariñeiro. 

2. Para a renovación do permex a pé de recursos específicos ou das modalidades no permex da embarcación
computarían todas as actividades de semicultivo, as limpezas e as vixilancias. Ademais,  tamén queren que se
teñan en conta os días en que os representantes das directivas tivesen que asistir a tarefas relacionadas co
seu cargo.  No caso do turismo mariñeiro,  cando se leve a cabo coincidindo cun día de extracción, debe
computar para a renovación.

O control das actividades complementarias realizaríase mediante puntos de control por medio de vixilantes
ou mediante aplicacións móbiles.

3. Non ven inconvenientes que o permiso de explotación a pé se renove anualmente. Con respecto á flote,
consideran que se a renovación das modalidades de recursos específicos do permiso de explotación das
embarcacións  fose  cada  tres  anos,  deberíase  poder  controlar  anualmente  que  as  embarcacións  realizan
actividade suficiente.

4. O sector de a pé está de acordo coa proposta que realiza a Consellería de días para exercer a actividade
extractiva e o resto de actividades. No caso do sector de a flote, propoñen non ter que cumprir o descanso
semana de 48 horas, de forma excepcional.

5. As vantaxes de realizar plans de xestión a tres anos son que os trámites serían máis áxiles e menor a carga
de traballo para as asistencias técnicas. Como inconvenientes, que a Administración sexa moi estrita coas
adaptacións  ou  modificacións,  que  as  modificacións  se  puidesen  realizar  no  momento  que  o  sector  as
necesitara. Tamén mencionan que se no período dos 3 anos cambia o equipo directivo, poder cambiar unha
liña de traballo que non comparta o novo equipo con respecto ao anterior.

6. Poderíase establecer un número máximo de participantes nun plan de xestión. Expoñen que debe ser
revisado anualmente. A ampliación de número de permisos realizarase anualmente segundo o estado dos
recursos.

7. A explotación de percebe debe estar ligada exclusivamente ao ámbito territorial da confraría segundo a
opinión dunha mesa. Outra mesa expón poder presentar un plan que comprenda parte do ámbito territorial
doutra entidade, previa autorización desta.  

8. O período de extracción do ourizo débese manter o actual. Houbo unha mesa que expuxo que na zona de
Lugo, a explotación fose do 2 de xaneiro ao 30 de abril.

9. Na explotación de algas débese dar preferencia ao sector.  

10. Están de acordo en que se poidan presentar plans de nova incorporación para especies, zonas, entre
outras.
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11.  A  maioría  opinan que as  autorizacións  de  apertura  deben ser  por  un mes,  excepto unha mesa que
preferiría períodos máis amplos.

12. Para as actividades complementarias deberíanse realizar comunicacións previas, sen esperar autorización.

13. Durante o desenvolvemento dun plan de xestión deberíanse poder adaptar todas as medidas que propón
a Consellería do Mar no borrador da norma. As adaptacións deberían partir do sector.

14.  Non ven problemas en que se prorroguen os plans de xestión vixentes se a Consellería é máis flexible á
hora  de  admitir  modificacións.  O  número  de  participantes  nos  plans  poderíanse  modificar  presentando
adaptacións.
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ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR TALLER

MESA 1

ENTIDADE NOME

ILLA DE AROUSA MARIA CARMEN DÍOS CASTRO

RAXÓ MARIA ELENA PADIN GOMEZ

MIÑO JOSEFINA GABÍN GONZÁLEZ

CAMARIÑAS NOEMÍ GARROTE CASTIÑEIRA

O GROVE Mª CARMEN BESADA MEIS

MUGARDOS OMAR ENRIQUE LUCCI MUÑOA

PONTEDEUME JOSEFA RIVERA TORRES

DXDP JESÚS PÉREZ ALÉN

MESA 2

ENTIDADE NOME

VIGO IAGO SOTO GARCÍA

ILLA DE AROUSA JUANA INMACULADA RODRÍGUEZ PAZ

PONTEVEDRA MARINA BUCETA ALONSO

VILAXOÁN LOURDES CORVO RODRIGUEZ

RÍO ANLLÓNS JULIA HAZ BARRIENTOS

CORCUBIÓN Mª CARMEN OCA LAGO

XT CELEIRO NAZARETH DÍAZ RIFÓN
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MESA 3

ENTIDADE NOME

CAMBADOS MARIA CARMEN RESÚA REY

REDONDELA Mª ELISA PÉREZ SOBRAL

BARALLOBRE ROCIO CARREIRAS LOPEZ

COOPERATIVA RÍA DE AROUSA ROCIO ROMERO QUINTANS

CARIÑO MARIA DEL PILAR PARAPAR FERNANDEZ

O GROVE DOLORES GONDAR MEIS

LIRA MANUELA PÉREZ BLANCO

XT CELEIRO M. ANTONIO SOUTO MARIÑO

MESA 4

ENTIDADE NOME

RÍO ANLLÓNS Mª CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ

FERROL JESÚS A CHABAUD SALGUEIRO

VILANOVA Mª CARMEN MARTÍNEZ PEREIRA

CORCUBIÓN Mª ELVIRA RIVEIRO DOMINGUEZ

LOURIZÁN MONTSERRAT BARCALA

NOIA MARISOL AMADO TAJES

A CORUÑA ANDRES PENA PENA

XT A CORUÑA CONCEPCIÓN BLANCO LOURO

23



MESA 5

ENTIDADE NOME

MUROS DANIEL FORMOSO MOLEDO

CABO DE CRUZ Mª ROSARIO VÁZQUEZ GARCÍA

VILABOA CARMEN CORTEGOSO GÓMEZ

CARRIL ROLANDO VIDAL MOURIÑO

POBRA DO CARAMIÑAL BEATRIZ OLVEIRA SAMPEDRO

ARCADE ANGEL GONZALEZ PIÑEIRO

PONTEDEUME Mª JESÚS LÓPEZ IGLESIAS
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MESA 1

ENTIDADE NOME 

ILLA DE AROUSA JUAN JOSÉ RIAL MILLAN

PONTEVEDRA CÉSAR RODRIGUEZ PIÑEIRO

CAMARIÑAS JOSÉ RAMÓN LEMA ROMERO

PORTOSÍN PABLO FCO. SILVA MÉNDEZ

A CORUÑA FELIPE CANOSA ENTONADO

COOPERATIVA RÍA DE AROUSA JOSÉ A. CASAIS TREUS

LOURIZÁN Mª CARMEN VÁZQUEZ LORES

XT VIGO ISABEL GABIÁN  IGLESIAS

MESA 2

ENTIDADE NOME 

VILAXOÁN JOAQUIN SANTOS PEREZ

MIÑO JOSE MANUEL FERNANDEZ LAGE

RIBEIRA ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS

CANGAS DAVID CARBALLO PIÑEIRO

NOIA SANTIAGO CRUZ MARTINEZ

FERROL SANTIAGO SENDÓN LÓPEZ

XT VIGO CARMEN DE BENITO CAULA
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MESA 3

ENTIDADE NOME 

VILAXOÁN DAVID NOGUEIRA DOVAL

RAXÓ IAGO TOME BLANCO

REDONDELA CLEMENTE VAZQUEZ ESTÉVEZ

PALMEIRA MIGUEL ANTONIO FRANCO PARADA

BARRALLOBRE JORGE LÓPEZ PENA

MUROS ALBINO REBOLLIDO NUÑEZ

XT VIGO JORGE MARTÍNEZ PIÑEIRO

MESA 4

ENTIDADE NOME 

CAMBADOS JOSE BENITO CACABELOS ROMERO

VILANOVA FRANCISCO JAVIER CHAZO MARTÍNEZ

ARCADE DANIEL MARTÍNEZ BOULLOSA

POBRA DO CARAMIÑAL MANUEL GONZÁLEZ TUBIO

CABO DE CRUZ JOSÉ MANUEL PÉREZ CEBREIRO

VILABOA ALBINO ROSENDO PÉREZ

BUEU JOSÉ MANUEL ROSAS OTERO
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MESA 1

ENTIDADE NOME 

CAMBADOS RUPERTO COSTA FERNÁNDEZ

CARIÑO JAVIER PITA LOPEZ

RIBADEO JAVIER MARTINEZ OTERO

MALPICA PEDRO PÉREZ MARTELO

AGUIÑO JOSE ANTONIO SANTAMARIA SAMPEDRO

S. CIBRAO JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ

DXDP EDGAR NO COUTO

MESA 2

ENTIDADE NOME 

CARIÑO ELOY LAGO FOJON

BURELA JOSÉ BASILIO OTERO RODRIGUEZ

ALDÁN JUAN MANUEL GREGORIO VAQUEIRO

VILANOVA Mª JOSÉ VALES MARTÍNEZ

BUEU JOSÉ MANUEL OTERO OTERO

RIBEIRA JOSE ANTONIO PÉREZ SIEIRA

DXDP MAIFE JORGE FERNÁNDEZ
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MESA 3

ENTIDADE NOME 

CAMELLE JOSÉ JUAN BERMÚDEZ TAJES

RIBADEO ROI SANTALLA FONTE

CANGAS JOSE LUÍS MARTÍNEZ DASILVA 

MUROS JOSÉ DIEGO SANDE CAAMAÑO

BAIONA SUSANA GONZALEZ ALVAREZ

BURELA JUAN JOSE PERNAS RIVAS

XT A CORUÑA Mª JOSÉ CANCELO BAQUERO

MESA 4

ENTIDADE NOME 

CANGAS DANIEL ARBONES GONZÁLEZ

CORME ROBERTO VIDAL POMBO

A GUARDA SILVIA MARIA CRESPO CAMPOS

PORTO DO SON EMILIO QUEIRUGA SANTAMARIA

LIRA JOSÉ MARIANO LAGO LOURO

CEDEIRA EDUARDO GONZALEZ LÓPEZ

MESA 5

ENTIDADE NOME 

POBRA CARAMIÑAL ENRIQUE MACEIRAS FERNÁNDEZ

CEDEIRA TOMÁS DÍAZ RODRÍGUEZ

CORME GERMÁN VIDAL POMBO

A CORUÑA SANTIAGO GARCÍA RAMOS

A GUARDA MIGUEL A. CRESPO CAMPOS

CAMELLE EUGENIO CASTRO PARDIÑAS
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ANEXO 2 : BLOQUES TEMÁTICOS 

MARISQUEO A PÉ

BLOQUE 1: NORMAS XERAIS 

1.  ¿Cales  serian  as  actividades  de  marisqueo  que  se  poden  incluír  nun  plan  de  xestión?:
extracción/semicultivo/control e vixilancias/turismo mariñeiro. O turismo mariñeiro contemplado nun plan de
xestión, unha actividade máis do marisqueo? 

2.  Que actividades complementarias computarían para a renovación do permex pé e como se controlarían? 

3. Con plans de xestión a 3 anos, o permiso de explotación de marisqueo a pé renovaríase cada ano. Cales son as
vantaxes, e os inconvenientes?

4.   Que  días  se  pode  exercer  a  actividade  de  marisqueo?:  diferenciar  a  actividade  extractiva  e  o  resto  de
actividades.

BLOQUE 2: PLANS DE XESTIÓN

1. Plans de xestión a 3 anos. Cales son as vantaxes? E os inconvenientes?

2.  Cando  se  podería  aprobar  un  plan  específico  en  zona  de  libre  marisqueo?  O  plan  xeral  de  explotación
marisqueira inclúe os plans en autorizacións, os plans específicos en zonas de libre marisqueo e as normas para
as zonas de libre marisqueo (calendario e topes captura). 

3. O número de participantes nun plan de xestión:

a)  Pódese establecer un número ideal de participantes nun plan de xestión (nº máximo) nun plan a 3 anos? Que
habería que ter en conta para establecer un número máximo de participantes do plan? 

b) Cando ampliar o número de permisos? Anualmente?

4. Aprobado un Plan xeral de marisqueo a 3 anos, son necesarios plans de xestión de nova incorporación? (plan
para artes/ especies/zonas principais non contemplados no Plan Xeral de Explotación Marisqueira aprobado)
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BLOQUE 3: DESENVOLVEMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN

1. Por canto tempo deberíanse facer as autorizacións de apertura dun plan? Son 3 meses un período axeitado?

2. Que actividades complementarias de marisqueo deberían autorizarse? Cales poderían só comunicarse? E cales
poden realizarse todo o ano sen comunicación nin autorización?

(rareos e traslado de semente, as sementeiras, así como outras actividades de semicultivo/ limpezas/  coidado,
control,  seguimento,  protección  e  vixilancia  dos  bancos  marisqueiros  /  actividades  de  turismo  mariñeiro
realizadas polas mariscadoras/es)

3. Que medidas deberían poder adaptarse durante o desenvolvemento dun plan de xestión a 3 anos?

(As especies, o número máximo de participantes, os días máximos previstos, os topes de captura, o horario, os
tamaños de comercialización,  outros:.......) 

Ante que circunstancias se podería adaptar o plan? Quen podería facelo e como? (xefatura territorial/ sector)

BLOQUE 4: PRIMEIROS PLANS DE XESTIÓN PLURIANUAIS

1.  Cales  sería  as  vantaxes  de  prorrogar  os  plans  de  xestión  vixentes  tendo en  conta  que  poden realizarse
adaptacións necesarias?

2.Como poderían manterse/aumentar o número de participantes nos plans de xestión prorrogados?
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MARISQUEO A FLOTE

BLOQUE 1: NORMAS XERAIS 

1.  ¿Cales  serian  as  actividades  de  marisqueo  que  se  poden  incluír  nun  plan  de  xestión?:
extracción/semicultivo/control e vixilancias/turismo mariñeiro. O turismo mariñeiro contemplado nun plan de
xestión, unha actividade máis do marisqueo? 

2.   Que  días  se  pode  exercer  a  actividade  de  marisqueo?:  diferenciar  a  actividade  extractiva  e  o  resto  de
actividades.

BLOQUE 2: PLANS DE XESTIÓN

1. Plans de xestión a 3 anos. Cales son as vantaxes? E os inconvenientes?

2.  Cando  se  podería  aprobar  un  plan  específico  en  zona  de  libre  marisqueo?  O  plan  xeral  de  explotación
marisqueira inclúe os plans en autorizacións, os plans específicos en zonas de libre marisqueo e as normas para
as zonas de libre marisqueo (calendario e topes captura). 

3. O número de participantes nun plan de xestión:

a)  Pódese establecer un número ideal de participantes nun plan de xestión (nº máximo) nun plan a 3 anos? Que
habería que ter en conta para establecer un número máximo de participantes do plan? 

b) Cando ampliar o número de permisos? Anualmente?

4. Aprobado un Plan xeral de marisqueo a 3 anos, son necesarios plans de xestión de nova incorporación? (plan
para artes/ especies/zonas principais non contemplados no Plan Xeral de Explotación Marisqueira aprobado)

BLOQUE 3: DESENVOLVEMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN

1. Por canto tempo deberíanse facer as autorizacións de apertura dun plan? Son 3 meses un período axeitado?

2. Que actividades complementarias de marisqueo deberían autorizarse? Cales poderían só comunicarse? E cales
poden realizarse todo o ano sen comunicación nin autorización?

(rareos e traslado de semente, as sementeiras, así como outras actividades de semicultivo/ limpezas/  coidado,
control,  seguimento,  protección  e  vixilancia  dos  bancos  marisqueiros  /  actividades  de  turismo  mariñeiro
realizadas polas mariscadoras/es)

3. Que medidas deberían poder adaptarse durante o desenvolvemento dun plan de xestión a 3 anos?

(As especies, o número máximo de participantes, os días máximos previstos, os topes de captura, o horario, os
tamaños de comercialización,  outros:.......) Ante que circunstancias se podería adaptar o plan? Quen podería
facelo e como? (xefatura territorial/ sector)
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BLOQUE 4: PRIMEIROS PLANS DE XESTIÓN PLURIANUAIS

1.  Cales sería  as vantaxes de prorrogarse os plans de xestión vixentes tendo en conta que poden realizarse
adaptacións necesarias?

RECURSOS ESPECÍFICOS

BLOQUE 1: NORMAS XERAIS 

1.  ¿Cales  serian  as  actividades  de  marisqueo  que  se  poden  incluír  nun  plan  de  xestión?:
extracción/semicultivo/control e vixilancias/turismo mariñeiro. O turismo mariñeiro contemplado nun plan de
xestión, unha actividade máis do marisqueo? 

2. Que actividades complementarias computarían para a renovación do permex a pé de recursos específicos ou
modalidades de recursos específicos?. Como se controlarían? 

3. Con plans de xestión a 3 anos, o permiso de explotación de marisqueo a pé renovaríase cada ano. Cales son as
vantaxes, e os inconvenientes? A flote: Con plans de xestión a 3 anos, cada canto se renovarían as modalidades
de recursos específicos do permiso de explotación das embarcación? vantaxes, e os inconvenientes

4.   Que  días  se  pode  exercer  a  actividade  de  marisqueo?:  diferenciar  a  actividade  extractiva  e  o  resto  de
actividades.

BLOQUE 2: PLANS DE XESTIÓN

1. Plans de xestión a 3 anos. Cales son as vantaxes? E os inconvenientes?

2. O número de participantes nun plan de xestión:

a)  Pódese establecer un número ideal de participantes nun plan de xestión (nº máximo) nun plan a 3 anos? Que
habería que ter en conta para establecer un número máximo de participantes do plan? 

b) Cando ampliar o número de permisos? Anualmente?

3. No percebe, é axeitado manter a explotación ligada ao ámbito territorial da confraría?

4. E axeitado manter o período de extracción do ourizo entre 2 xaneiro a 30 abril e de 1 outubro a 30 decembro?.

5.  Hai problemas por simultanear a explotación de algas por empresas e confrarías nas mesmas zonas? En caso
afirmativo, cales? 

6. Aprobado un Plan xeral de marisqueo a 3 anos, son necesarios plans de xestión de nova incorporación? (plan
para artes/ especies/zonas principais non contemplados no Plan Xeral de Explotación Marisqueira aprobado)
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BLOQUE 3: DESENVOLVEMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN

1. Por canto tempo deberíanse facer as autorizacións de apertura dun plan? Son 3 meses un período axeitado?

2. Que actividades complementarias de marisqueo deberían autorizarse? Cales poderían só comunicarse? E cales
poden realizarse todo o ano sen comunicación nin autorización?

(rareos e traslado de semente, as sementeiras, así como outras actividades de semicultivo/ limpezas/  coidado,
control,  seguimento,  protección  e  vixilancia  dos  bancos  marisqueiros  /  actividades  de  turismo  mariñeiro
realizadas polas mariscadoras/es)

3. Que medidas deberían poder adaptarse durante o desenvolvemento dun plan de xestión a 3 anos? Ante que
circunstancias se podería adaptar o plan? Quen podería facelo e como? (xefatura territorial/ sector)

BLOQUE 4: PRIMEIROS PLANS DE XESTIÓN PLURIANUAIS

1.  Cales sería  as vantaxes de prorrogarse os plans de xestión vixentes tendo en conta que poden realizarse
adaptacións necesarias?
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ANEXO 3 : PROPOSTA REGULACIÓN RECURSOS MARISQUEIROS

Obxectivo: Regular o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros para garantir unha xestión
sostible dos recursos tendo en conta aspectos medioambientais, económicos, sociais e de emprego. 

1. NORMAS XERAIS

1)  Para  exercer  a  actividade  de  marisqueo:  Ter  permex  a  pé  /modalidade  de  marisqueo  no  permex  da
embarcación

2) Os Plans de xestión. 

A actividade de marisqueo de recursos xerais realizarase ao abeiro de plans de xestión ou en zonas de libre
marisqueo no marco do Plan Xeral de Explotación Marisqueira.

A actividade de marisqueo de recursos específicos realizarase ao abeiro de plans de xestión. 

As actividades de marisqueo que se poderían incluír nun plan de xestión, son: 

 Labores extractivas

 Actividades de semicultivo necesarias para a mellora de produción ou de recuperación de zonas

 Actividades de coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros

 Actividades de turismo mariñeiro realizadas polas mariscadoras/es

Para turismo mariñeiro, ter en conta a definición do art.118 de Lei de Pesca de Galicia.

3) Os días de actividade: 

As  actividades  de  marisqueo  poderán  exercerse  durante  todos  os  días  do  ano.  Se  embargo,  a   actividade
extractiva,  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. 
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2. PLANS DE XESTIÓN

Os plans de xestión conterán medidas de conservación e explotación dos recursos durante un período de tres (3)
anos,  e  incluirán  obxectivos  biolóxicos,  sociais  e  económicos.  Os  obxectivos  terán  niveis  de  referencia  e
indicadores para o seguimento.

A xestión sostible dos recursos basearase, segundo o tipo de recurso:

 Na avaliación do volume do stock das especies: estimación do stock total e comercial  e estrutura de
tamaño da poboación. Mostraxes en primaveira e finais verán-outono

 Na saúde dos stocks explotados: variables relacionadas coa estrutura de tamaños da poboación (stock ou
capturas).

Stock saudable: stock dun recurso marisqueiro cuxa poboación presenta unha distribución de idades e tamaños
equilibrada e que se atopa dentro duns límites biolóxicos seguros que garanten a continuidade no tempo da
actividade marisqueira e da poboación.

Recoñecese que os plans de xestión contribúen a:

a) A avaliar a consecución do bo estado medioambiental (Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña)

b) Mellorar a biodiversidade, fomentar o uso axeitado do territorio,  axústanse ao concepto de infraestrutura
verde, e poden ter medidas de adaptación ao cambio climático.

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

Infraestrutura verde: rede estratexicamente planificada de zonas naturais que proporciona un amplo abano de
servizos ecosistémicos e protexe a biodiversidade. As estratexias de actuación contempladas nos plans de xestión
marisqueira manteñen ou melloran os servizos  ecosistémicos,  aplican a restauración ecolóxica e  non afectan
negativamente á conectividade ecolóxica..

Os plans de xestión serán elaborados polas entidades interesadas, e serán presentados ante a, antes do 1 de
outubro do ano anterior ao de inicio do plan plurianual. Os plans serán aprobados por orde da consellería.

1) Marisqueo xeral

O Plan Xeral de Explotación Marisqueira é o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar
a conservación e explotación sostible dos recursos marisqueiros xerais durante un período de tres (3) anos.

O Plan Xeral aprobado mediante orde da consellería estará integrado por:

a) Plans de xestión para autorizacións marisqueiras.
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b) Plans específicos de xestión para zonas de libre marisqueo.

c) Normas de explotación para zonas de libre marisqueo.

Plans específicos de xestión para zonas de libre marisqueo:  a consellería autorizará o aproveitamento exclusivo
polas entidades asociativas das zonas de libre marisqueo cando a explotación dun banco natural sexa susceptible
de mellora significativa. 

Para isto, incluiranse medidas que xustifiquen que este sistema de xestión é mellor para a explotación do recurso
que a explotación libre do banco natural, e ademais unha proposta de participantes que garanta os dereitos de
terceiros afectados.

2) Recursos específicos

As modalidades de explotación de recursos específicos son: percebe, equinodermos, solénidos, algas, peneira,
anemones e poliquetos, así como calquera outra que se determine mediante a aprobación do correspondente
plan de xestión.

A explotación de percebe realizarase no marco dos plans de xestión presentados por entidades do sector dentro
do seu ámbito territorial. Tamén poderá presentarse un plan de xestión cuxa zona de produción comprenda parte
do ámbito territorial doutra entidade, previa autorización desta.

Ourizo: manter como período de explotación entre o 2 de xaneiro e o 30 de abril, e entre o 1 de outubro e o 30 de
decembro.

Algas: as entidades de interese colectivo terán acceso preferente á conservación e explotación sostible das algas,
no marco de plans de xestión. 

3) Plans de xestión de nova incorporación

As entidades poderán presentar plans de xestión para un período inferior a tres (3) anos para recursos, ámbitos
zonais  ou  útiles,  equipos  e  técnicas  de  marisqueo  regulamentarios,  non  contemplados  no  Plan  Xeral  de
Explotación Marisqueira ou na orde de aprobación dos plans de recursos específicos.

 Os plans de nova incorporación permitirán determinar a viabilidade da explotación antes da súa aprobación
como plan de xestión e incorporación ao Plan Xeral de Explotación Marisqueira, ou como plan de xestión de
recursos específicos trianual. 

 Os plans de xestión de nova incorporación deberán ser presentados ante a consellería competente en materia de
marisqueo, antes do 1 de outubro do ano anterior ao de inicio.
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 Os plans de xestión de nova incorporación serán aprobados por resolución da consellería na que se determinará
o seu período de vixencia, que será inferior a tres (3) anos.

4) Desenvolvemento dos plans de xestión aprobados.

As xefaturas territoriais autorizarán o desenvolvemento da actividade de marisqueo dos plans de xestión polo
tempo establecido nas resolucións de aprobación das aperturas. 

Coas  aperturas  levarase  a  cabo  a  avaliación  continua  do  plan  mediante  o  seguimento  da  evolución  dos
indicadores dos diferentes obxectivos.

Os rareos e traslado de semente, as sementeiras, así como outras actividades de semicultivo, poderán levarse a
cabo durante todo o ano e requirirán de autorización da xefatura territorial. 

Os traballos de limpeza dos bancos marisqueiros, poderán levarse a cabo durante todo o ano e requirirán de
comunicación previa á xefatura territorial correspondente, e á Gardacostas de Galicia.

Os traballos ou actividades de coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros,
realizados polas persoas mariscadoras, poderán desenvolverse tódolos días do ano.

As actividades de turismo mariñeiro realizadas polas persoas mariscadoras, son complementarias e compatibles
co exercicio do marisqueo e poderán desenvolverse tódolos días do ano.

5) Adaptación das medidas durante o desenvolvemento do plan.

Durante  o  desenvolvemento  do  plan,   as  xefaturas  territoriais  poderá  adaptar  medidas  para  favorecer  o
cumprimento  dos  obxectivos  establecidos.  A  adaptación  tamén  será  realizada  por  petición  do  sector  ante
circunstancias que dificulten ou potencien o desenvolvemento do plan.

As medidas de adaptación poderán incluír:

 As especies.
 número máximo de participantes.
 Os días máximos anuais previstos.
 Os topes de captura/persoa mariscadora/día ou embarcación para cada especie.
 Zonas de traballo secundarias
 Horario da actividade marisqueira.
 Os tamaños mínimos.
 Outras vinculadas coa actividade marisqueira.
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6) Participantes

Os  plans  de  xestión  establecerán  o  número  máximo  de  persoas  e/ou  embarcacións  participantes  (permex
pé/modalidades no permex embarcación e mariscadores con dereito cota).

Cando o número de participantes sexa inferior ao máximo establecido no plan de xestión, a xefatura territorial,
incrementará anualmente os participantes no plan de xestión ata o máximo establecido.

Participantes nun plan de xestión: os membros das entidades titulares dos plans de xestión e aquelas outras
persoas establecidas no plan terán acceso á explotación. Non obstante, no plan poderán recollerse acordos entre
as distintas entidades para permitir o mutuo acceso dos seus membros.

7) Primeiros  plans de xestión trianuais:

a. Marisqueo xeral:
 1º plan Xeral de Explotación Marisqueira trianual: 2021-2023
 Prorroga planes aprobados en 2019 no Plan Xeral ata 31.12.2020.

b. Recursos específicos
 1º orde plans xestión trianual: 2022-2024
 Prórroga orde plans recursos específicos ata 31.12.2021.

O número  máximo de participantes  establecidos  nos plans  de xestións  aprobados no ano 2019 manteranse
durante a vixencia prorrogada do plan, a efectos do incremento de participantes.

As medidas dos plans de xestión prorrogados poderán ser adaptadas polas xefaturas territoriais.

Poderanse presentar plans de xestión de nova incorporación de recursos específicos para o ano 2020, dando un
prazo dende a publicación da nova norma. 

2019-2020:

1) Adaptación dos modelos de recollida de datos para avaliación dos recursos
2) Formación a técnicos entidades asociativas.
3) Preparación novos plan de xestión baseados en obxectivos e indicadores.

3. PERMISOS DE EXPLOTACIÓN MARISQUEO A PÉ E MODALIDADES RREE DO PERMEX EMBARCACIÓN

1. Os días dedicados polas mariscadoras/es aos rareos, traslados, sementeiras, limpezas e outros traballos de
semicultivo necesarios para a mellora da produción e recuperación de zonas, ás actividades de coidado, control,
seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros, así como ao turismo mariñeiro, poderán computar
para a renovación das habilitacións para o exercicio do marisqueo sempre que así se recolla no plan de xestión
aprobado.
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2. Para a renovación dos  permisos de explotación para marisqueo a pé acreditarase ter realizado actividade
suficiente no ano natural anterior. 

3. As  modalidades de recursos específicos dos permisos de explotación das embarcacións outorgaranse polo
período de vixencia do plan de xestión aprobado.

Estas  modalidades renovaranse por períodos de 3 anos,  coincidindo coa aprobación do plan de xestión que
corresponda, e acreditarase ter realizado actividade suficiente nos 3 anos naturais anteriores. 

As modalidades que se outorguen ou renoven no ano 2019, e que se outorguen no ano 2020 terán vixencia ata o
31 de decembro de 2021, e renovaranse para o período 2022-2024 acreditando actividade suficiente nos 2 anos
naturais anteriores.
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