
 

 

 

 

 
  

 

CADRO INFORMATIVO DOS FORMULARIOS DE REXISTRO DE DATOS DA RECOLLA DE LIXO MARIÑO1 
 

PESCA ACTIVA (A.1.) 
EMBARCACIÓNS (A.1.1 ; A.1.2) 

A.1.1. Saídas específicas de embarcacións pesqueiras para a recollida de lixo 
mariño en zonas de acumulación 
A.1.2. Saída específica de embarcacións pesqueiras para a recollida de 
aparellos de pesca perdidos (aparellos pantasma) no mar en zonas de 
acumulación 

PERSOAS MARISCADORAS A PÉ (A.1.3)  
A.1.3. Recollida específica polas persoas mariscadoras a pé de lixo mariño 
acumulado nas zonas de produción de recursos marisqueiros. 

Modalidade seleccionada para la caracterización de los residuos Modalidade seleccionada para la caracterización de los residuos 

Os residuos se clasifican por tipoloxía 
de material 

Os residuos se clasifican por tipoloxía 
de material e  items 

Os residuos se clasifican por tipoloxía 
de material 

Os residuos se clasifican por tipoloxía 
de material e items 

Formulario 1a (conxunto) 
Formulario individual 3a 

Formulario 1b (conxunto) 
Formulario individual 3a 

Formulario 1c (conxunto) 
Formulario individual 3b 

Formulario 1d (conxunto) 
Formulario individual 3b 

PESCA PASIVA (A.2) 

EMBARCACIÓNS (A.2.1) 
A.2.1. Pesca de lixo pasiva polas embarcacións pesqueiras e persoas 
pescadoras que recollen os residuos que veñen a bordo nos aparellos durante 
as faenas ordinarias de pesca 

PERSOAS MARISCADORAS A PÉ (A.2.2) 
A.2.2. Recollida de lixo pasiva polas persoas mariscadores a pé durante a súa 
actividade normal de marisqueo 

Modalidade seleccionada para la caracterización de los residuos  Modalidade seleccionada para la caracterización de los residuos 

Se rexistra o peso 
total dos residuos 

Os residuos se 
clasifican por tipoloxía 

de material 

Os residuos se 
clasifican por tipoloxía 

de material e items 

Se rexistra o peso 
total dos residuos 

Os residuos se 
clasifican por tipoloxía 

de material 

Os residuos se 
clasifican por tipoloxía 

de material e items 

Formulario 2a Formulario 2b Formulario 2c Formulario 2d Formulario 2e Formulario 2f 

 

                                                 
1 Seleccione o/os formulario/s de rexistro de datos en función da modalidade de caracterización de residuos seleccionada para a/s acción/s de recollida de 
residuos  que se levará/n a cabo 


