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PROXECTO XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS E DA BIODIVERSIDADE 
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ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE PESCADORES DE VIGO

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 37.623,00 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020

Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%



MARCO NORMATIVO

 Política Pesquera Común (PPC)

 Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 

maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

 Programa Operativo FEMP (Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación)

 Orde de Bases e Concocatoria da Consellería do Mar (Xunta de Galicia)

Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 

xuño de 2008 pola que se establece un marco de acción comunitaria 

para a política do medio mariño

(Directiva marco sobre a estratexia mariña europea)



OBXECTIVOS

1. Xestión responsable e sustentable dos recursos mariños e dos seus
ecosistemas.

2. Protección e recuperación da biodiversidade mariña. 

 OBXECTIVOS ESPECIFICOS

 Asesoramento técnico para a realización dos plans de xestión.

 Asesoramento técnico para a protección e recuperación das zonas de produción. 

 Asesoramento técnico para a conservación e protección dos hábitats e das especies.

 Fomento da sensibilización ambiental.

 Vixilancia e control do acceso aos recursos mariños.

Mediante a realización deste proxecto esperamos acadar resultados e indicadores sobre o estado dos recursos e 

hábitats explotados, que contribuirán a mellorar a xestión e planificación da produción, fomentar a pesca 

ambientalmente sustentable, economicamente viable e socialmente responsable.



ÁMBITO DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE VIGO

 Segundo os Estatutos da Confraría de Pescadores de Vigo, o ámbito territorial comprende dende Puntal da Serra (oeste) a Punta Cubillón (leste).

 Plan de explotación de navalla os bancos chegan ata o Estreito de Rande.



REDE NATURA 2000 E ZONAS DE PROTECCIÓN

 Parte dos bancos marisqueiros atópanse

dentro de 3 zonas con medidas de 

protección espacial, como son a ZEC 

Enseada de San Simón (22,2 km2), a 

ZEC Illas Estelas (7,2 km2) e o Espazo

mariño das Rías Baixas de Galicia (223 

km2). 

 Isto pon en valor, aínda mais, o esforzo

necesario que temos que facer para a 

protección e recuperación da 

biodiversidade, minimizando os efectos da 

contaminación, do cambio climático e o uso 

compartido do espazo marítimo con outras 

actividades.



ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Xestión e seguimento dos recursos mariños vivos nas

zonas de produción.

2. Conservación,  protección e  sustentabilidade da  

explotación  dos  recursos  mariños

3. Formación profesional e formación permanente do 

persoal e asociados da entidade e aumento da 

sensibilidade medioambiental.

ASISTENCIA 

TÉCNICA

VIXILANCIA

OUTROS

FEDERACIÓNS

ISM

CONSELLERÍA DO MAR

GALP

CETMAR

…



XESTIÓN E SEGUIMENTO DOS RECURSOS

 Elaboración e seguimento dos plans de xestión de recursos mariños vivos.

 Avaliación do estado de conservación e da biodiversidade, nos paraxes de Natura 2000, nas zonas mariñas protexidas e 
nos hábitats costeiros de especial interese para a cría de organismos mariños

 Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños.

 Cartografado dos hábitats e das especies, especialmente das exóticas invasoras.

 Seguimento dos hábitats e das especies.

 Cartografado da actividade extractiva realizada polos socios da entidade.

 Seguimento de indicadores de abundancia, da composición específica das capturas e da súa estrutura de tallas.

 Contribución á vixilancia epidemiolóxica: Envío de mostras ao INTECMAR para coñecer o estado sanitario das augas e 
especies marisqueiras

 Análise dos descritores definidos na Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña.

ASISTENCIA 

TÉCNICA



ELABORACIÓN E SEGUIMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN

 Plans de marisqueo xeral

 Plan de marisqueo a pé

 Plan de marisqueo dende embarcación (plan conxunto
Asociación de Marisqueo a flote da Ría de Vigo)

 Plans de recursos específicos

 Plan de equinodermos (ourizo e holoturia)

 Plan de navalla e longueirón

 Plan de algas (modalidades: mergullo e a pé)

 Plan de anemone (modalidades: mergullo e a pé)

 Plan de percebe a pé

 Plan de poliquetos (a pé)

SOLICITUDE:

Ata 2019 – Plans anuais

Dende 2020: Plans trianuais

SEGUIMENTO DOS PLANS:
Mensual: Aperturas e informes

Trimestral: Xustificacións do proxecto

Anual: Resumo e Informes a Consellería

www.pescadegalicia.gal

http://www.pescadegalica.gal/


AVALIACIÓN DO ESTADO DE CONSERVACIÓN E BIODIVERSIDADE

Avaliación a varios niveis ecolóxicos:

 A nivel de especies: distribución das especies explotadas 

comercialmente, o tamaño da poboación e a súa estrutura.

 A nivel de hábitats: descrición dos bancos incluídos nos plans de 

xestión, tanto física (granulometría, batimetría, etc.) como 

ecolóxica (categoría da lista patrón de hábitats).

 A nivel de ecosistema estudaremos a súa estrutura (especies de 

interese e depredadores) e o nivel de protección. 

Cada plan de xestión inclue unha táboa da Avaliación da 

Información Ambiental do Plan



OPTIMIZACIÓN E SEGUIMENTO DOS RECURSOS MARIÑOS

 Control e seguimento das accións de semicultivo:

 Traslados: ameixa fina e babosa (marisqueo) e 

ourizo(recursos específicos)

 Rexeneración: arados, sementeiras, limpezas, ..

PROXECTOS RESTAURACIÓN AMBIENTAL



CARTOGRAFADO DOS HÁBITATS (BANCOS)

Consulta pública en http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/

http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/


SEGUIMENTO DOS HÁBITATS E DAS ESPECIES

 MOSTRAXES ANUAIS: 

 Primavera (marzo, abril)

 Outono (setembro, outubro)

 MOSTRAXE DE AVALIACIÓN INICIAL

 Para novas espécies ou zonas de pesca



SEGUIMENTO DA ABUNDANCIA, CAPTURAS E TALLAS

 MOSTRAXES EN LONXA: 

 Obtención de datos diarios de extracción 

por especie e banco.

 Cálculos de esforzó pesqueiro e CPUE

 SEGUIMENTO DAS CAPTURAS: 

 Control diario das capturas e vendas en lonxa por especie e banco.

 Informes mensuais a Consellería do Mar



VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA

 RECOLLIDA E ENVÍO DE MOSTRAS A INTECMAR para:

 Anaise microbióloxico Clasificación Zonas Producción: A, B, C

 Biotóxinas mariñas Aperturas / Peches por toxinas mariñas

 Contaminantes químicos

 Metais pesados

 Patoloxía Producción espécies comerciais, Mortalidades

Prohibición extracción espécies comerciais



PROTECCIÓN DOS RECURSOS

 Vixilancia da zona marítimo-terrestre incluído no ámbito territorial ou 

de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo.

 Loita contra o furtivismo, impedindo a extracción de recursos 

mariños e marisqueiros a persoas non autorizadas.

 Informar sobre a prohibición de extraer recursos marisqueiros a 

persoas alleas o sector ou sen autorización e das súas consecuencias.

 Establecer as condicións de acceso as zonas de pesca e denunciar as 

persoas ou embarcacións que extraian recursos ilegalmente.

VIXILANCIA

ACTIVIDADES E FUNCIÓNS DO VIXILANTE:



PROTECCIÓN DOS RECURSOS

 Decomisar os aparellos e útiles para a extracción as persoas non 

autorizadas, e devolver ao mar os recursos retirados ou decomisados que 

sobrevivan.

 Verificación do cumprimento dos horarios, zonas de pesca e topes de 

captura dos participantes nos plans de xestión marisqueira da Confraría de 

Vigo.

 Comunicación co Servizo de Gardacostas, trasladando programación

semanal das actividades de vixilancia e actuando baixo a súa supervisión.

VIXILANCIA

Ademais coordinación con: Policía local, Policía Autonómica e Garda Civil 



PROTECCIÓN DOS RECURSOS VIXILANCIA

 Dende Marzo de 2020: contratación vixilante própio da 
Confraría de Pescadores de Vigo

 Horas mensuais: 145-150 h (20-22 días/mes)

 Turnos de día e noite. 

 Un mesmo vixilante todo o ano

 SISTEMA PORTATIL DE XEOLOCALIZACIÓN 

 Obrigatorio para o vixilante

 Consultar da posición en tempo real ou descargar do histórico de 

posicionamento e rutas dende a web https://geo.xesmar.es/

https://geo.xesmar.es/


AXUDA CONCEDIDA 2020-2021



GRAZAS


