


Marco Normativo

✓ Axudas a Proxectos Colectivos que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e
conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao
fomento da sensibilización ambiental.

✓ Financiados polo Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP).



Marco Normativo

✓ Os porcentaxes de cofinanciación  

✓ Poderán ser beneficiarias

75% con fondos FEMP

25%  Comunidade Autónoma

• Cofradías de Pescadores
• Organizacións de Productores
• Cooperativas do mar
• Asociacións de profesionais do sector
• Demais entidades asociativas xurídicamente recoñecidas e constituídas

por profesionais do sector



a. Elaboración e seguimento dos plans de coxestión de recursos mariños vivos.

b. Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños.

c. Formación dos pescadores orientada a adquirir novas competencias vinculadas a unha
mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en que
viven.

d. Aumento da sensibilización ambiental coa participación directa dos pescadores,
podendo incluir campañas de divulgación.

e. Contribución á vixilancia epidemiolóxica: envío de mostras ao Intecmar para coñecer o
estado sanitario das augas e especies marisqueiras.

f. Operaciones de salvagarda do medio mariño e das suas especies.

Marco Normativo

✓ Proxectos obxecto de subvención



Cofradía de Pescadores San Telmo de Porto do Son

✓ Corporación de dereito público, sen
ánimo de lucro. 

✓ Órgano de consulta e colaboración 
coa Administración e defensa dos 
intereses profesionais.

✓ Na actualidade conta con 76 socios.

✓ Ámbito territorial dende Punta 
Cabeiro ata Punta Sieira.

✓ Zona de especial protección dos 
valores naturais (ZEPVN.) 

✓ Flota pesqueira operativa de baixura
de artes menores. 
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Cofradía de Pescadores San Telmo de Porto do Son

✓ Plans de Explotación de Recursos Específicos:

1. Plan de Explotación Percebe. (9 embarcacións e 4 mariscadores)

2. Plan Conxunto de Explotación de Navalla-Longueirón das Cofradía de Porto do Son 
e Portosín.  (8 embarcacións con 17 mergulladores)

3. Plan de Explotación Explotación de Poliquetos a Flote. (2 embarcacións con 4 mergulladores)

PERCEBE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kg 5.740,40 6.223,50 6.412,00 7.807,00 6.593 6.496,40

Ingresos 123.058,20 146.520,60 164.917.00 221.626,00 205.259 197.234,75

NAVALLA/LONG 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kg 35.964,00 17.053,00 27.155,00 23.208 28.812 25.287,50

Ingresos 168.249,0 147.117,8 239,949,0 200.887,0 287.894 278.729,27



Cofradía de Pescadores San Telmo de Porto do Son

✓ Plans de Explotación de Recursos Específicos

4. Plan de Explotación de Poliquetos a pé. (4 mariscadores)

5. Plan de Explotación de Ourizo (6 embarcacións con 14 mergulladores)

 Agrupación Recursos Específicos encargada de organizar e controlar as labores de
vixilancia dos propios mariscadores.

 Medidas para a optimización da producción: realización de Plans Conxuntos e a
rotación de zonas explotadas.

POLIQUETOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

unidades 115.350 130.700 303.820 279.600 238.500 215.200 182.500 233.156

ingresos 6.000 6.716 11.102 18.394 29.974 27.595 33.530 46.631



Cofradía de Pescadores San Telmo de Porto do Son

Importe da axuda concedida: 51.840 euros



Obxectivo principal do Proxecto

Garantizando: 

 Unha explotación responsable, equilibrada e sustentable, que permita una
viabilidade duradeira do sector pesqueiro e marisqueiro.

 A mellora das condicións de vida e traballo dos socios da Confraría que se
adican a esta actividade.

Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha
mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus

ecosistemas 



Obxectivos específicos do Proxecto

Contratación de dous
Gardapescas Marítimos

Vixilancia e control do acceso aos recursos mariños

Contratación dunha
Asistencia Técnica

Xestión, seguimento e control dos recursos mariños



Gardapescas Marítimos

Protección da explotación dos recursos mariños mediante 
operacións de salvagarda do medio mariño e as súas especies

VIXILANCIA

Condicións de 
acceso ás zonas 

de pesca



Gardapescas Marítimos

 Vixilancia e loita contra o furtivismo.

 Control dos topes de capturas, horarios de traballo e zonas de
extracción autorizadas.

 Puntos de Control establecidos para inspección topes de captura.

 Control da talla mínima na lonxa e Puntos de Control .

 Vixilancia epidemiolóxica co envío de mostras ao Intecmar.

 Vixilancia ambiental ante a aparición de contaminantes ou especies
invasoras.

 Coordinación das gardas de vixilancia dos mariscadores/as.

Planificación, organización, control e vixilancia sobre a 
extracción dos recursos



Gardapescas Marítimos

✓ Estreita colaboración co Servizo de Gardacostas de Galicia (así
como en operativos coa Garda Civil).

✓ Informes relativos á actividade desenrolada e remitidos ao
Servizo de Gardacostas de Galicia:



1. Actas de Incidencia e Inspección



2. Recibos de entrega en centros benéficos do marisco incautado 



3. Informes de control e incidencias por extracción de percebe ilícito 



4. Informes de control e incidencias por extracción de mexilla



6. Parte semanal de vixilancia5. Punto de control de Percebe



8. Informe Mensual actividades7. Gardas vixilancia percebe



8. Resumo Trimestral7. Resumo Mensual



Gardapescas Marítimos

✓ Coa actividade inspectora desenrolada hai unha mellora na xestión de
control e acceso aos recursos específicos.

✓ Dende o 1 de xullo de 2019 ata o 31 de maio de 2020 leváronse a cabo
un total das seguintes actuacións:

Actas de denuncia 26

Informes Guardia Civil 2

Actas de Advertencia 0

Informes Control de Percebe 83

Control Guardias Percebeiros 35

Percebe Incautado (Kg) 108,2

Útiles Incautados
23 raspas, 2 sacos, 7 barreños, 1 
mochila, 4 bolsas plásticas, 1 rede e 
diferentes pezas de roupa.



Asistencia Técnica

Xestión, seguimento e control dos recursos mariños

Integrando aspectos

Biolóxicos
Ecolóxicos
Económicos
Sociais

Análise de 
Indicadores

Esforzo

Capturas

Ingresos



Asistencia Técnica

Actividades desenvolvidas dende o 1 de xaneiro ata a actualidade

A. En relación coa Administración

 Solicitude das aperturas mensuais (Remisión mensual dos datos).

 Envío de mostras do estado sanitario de augas e especies marisqueiras ao
INTECMAR

 Envío de mostras do estado sanitario de augas e especies marisqueiras ao
INTECMAR

 Vixilar e informar sobre posibles impactos antropoxénicos e episódios de
elevadas mortalidades.

 Seguimento e aplicación das instruccións ditadas pola D.X de
Desenvolvemento Pesqueiro para a implantación e seguimento das medidas
de xestión.

 Remisión de informes das mostraxes aos servizos técnicos da Consellería do
Mar.

 Coordinación dos traballos a realizar coa Bióloga de Zona.



Asistencia Técnica

B. En relación coa Entidade

 Elaboración, xestión técnica e seguimento dos Plans de Explotación que
presenta a entidade.

 Asesoramento e implantación de medidas técnicas para a mellora da xestión
dos recursos mediante:

• Realización de estudos previos.

• Recompilación de información e tratamento de datos sobre a
produción, control de capturas e tallas.

 Supervisión e remisión ás autoridades competentes dos informes realizados
polos Gardapescas Marítimos da Confraría así como a correspondente
tramitación das Actas de Incidencia.

 Apoio nas tarefas técnicas e de xestión diarias da Cofradía, cando sexa
necesario.



Asistencia Técnica

C. Recompilación, análise e tratamento de datos

 Obtención da CPUE diaria de cada especie e desta maneira poder ter
unha estimación indirecta do estado dos recursos.

DATA MARISCADORES QUILOS IMPORTE PRECIO C.P.U.E

10/02/2020 4 20 1081,25 54,06 5,00

11/02/2020 4 20 917,77 45,89 5,00

12/02/2020 4 20 1136,25 56,81 5,00

13/02/2020 4 20 1100,25 55,01 5,00

20/02/2020 4 20 975,00 48,75 5,00

25/02/2020 5 24 698,02 29,08 4,80

26/02/2020 5 24,5 919,31 37,52 4,90

27/02/2020 5 24 1191,30 49,64 4,80

TOTAL MEDIA 4,38 21,56 1002,39 47,10 4,94

DATA BARCOS MARISCADORES INDIVIDUOS IMPORTE PRECIO C.P.U.E.

09/03/2020 1 3 1600 320 0,2 533,3

10/03/2020 1 3 1600 320 0,2 533,3

11/03/2020 2 4 2400 480 0,2 600,0

TOTAL MEDIA 1,33 3,33 1866,67 373,33 0,20 555,56

Percebe a pé

Poliquetos a 
flote



Asistencia Técnica

C. Recompilación, análise e tratamento de datos

 Introdución na FTP dos modelos de AT2 de todos os recursos específicos
dende o ano 2017 ata a actualidade.



Asistencia Técnica

C. Recompilación, análise e tratamento de datos

 Determinación da cantidade de recursos extraídos desglosados en cada
unha das zonas incluídas nos Plans de Explotación.

C A P T U R A S  ( K G )  N A V A L L A  P O R  Z O N A S  A N O  2 0 1 9 Total 
Capturas
23328,50



Asistencia Técnica

C. Recompilación, análise e tratamento de datos

 Programa periódico de mostraxe indirecto dos recursos coa realización
de controis de tamaños.

ARouSA.Avaliación de stock de recursos marisqueiros.

Parada, J.M. e Molares, J. 2010
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Tamaño comercial = 100mm

Tamaño medio = 143,68mm

n = 30

erro = 0,6965mm

L1 = 142,98mm

L2 = 144,37mm
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L2 = 0,00%



Asistencia Técnica

D. Outras actividades

 Mostraxe de poliquetos entre Punta Cabeiro e Punta Aguieira co fin de
avaliar o estado dos bancos e a biomasa deste recurso.



Asistencia Técnica

D. Outras actividades

 Participación nun proxecto da Universidade da Coruña, para a
realización dun estudio sobre a especie Lumbrineris impatiens (Gavilán).



Conclusións

✓ Oportunidade de aproveitar o valor económico e social dunha xestión
adecuada dos espacios naturais.

✓ Importancia de fomentar a extracción dos recursos mariños dun xeito
equilibrado, responsable e sostible:

• Compatible coa conservación da Natureza.
• Potenciando o papel das entidades asociativas do sector como 

coxestores dos recursos pesqueiros.
• Contribuíndo a mellorar a calidade de vida dos profesionais do sector.




