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SEGUIMENTO DO PLAN DE ACCIÓN NO
MARISQUEO 2017
Incidirá nas seguintes liñas de actuación:
Marisqueo
 Furtivismo
 Calidade das augas


Obxectivo Principal:
Analizar e realizar un seguimento da situación actual:




no marisqueo dende o punto de vista biolóxico
no furtivismo despois de entrada en vigor do novo Código Penal
na calidade das augas

Todo en base ás conclusións do “Plan de acción no marisqueo 2015”.

SEGUIMENTO DO PLAN DE ACCIÓN NO
MARISQUEO 2017
METODOLOXÍA:
No 2015 celebráronse:




3 reunións de marisqueo
9 reunións sobre furtivismo
13 reunións da calidade das augas

No 2017 organizouse en 5 reunións:



1 xornada sobre marisqueo e furtivismo.
4 xuntanzas da calidade das augas (celebradas en Celeiro, A Coruña, Ames e
Pontevedra)

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
PARTICIPANTES
- Sector
- Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
- Augas de Galicia (PCV)
- Concellos do litoral
- Intecmar
- Científicos/investigadores das Universidades
- Gardacostas de Galicia
- Policía Autonómica

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
Do 2015 destacamos as seguintes conclusións, opinións e obxectivos futuros:

No Marisqueo:
-Realización de plans específicos para depredadores
-Información sobre a evolución dos proxectos das Universidades
-Análise e solucións para as zonas improdutivas
-Maior número de proxectos conxuntos coas universidades e maior número de
estudios sobre as principais patoloxías (marteilia, perkinsus)
-Actuación para a rexeneración das zonas de libre marisqueo

-Maior difusión de datos e coñecemento ao sector sobre os estudios e proxectos
realizados
-Causas da desaparición das algas

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
-Coñecemento de datos das zonas de libre marisqueo
-Diferenciación entre os bancos de marisqueo a pe e a flote
-Protocolo de limpeza dos embalses
-Mellora na organización dos prazos para os proxectos de rexeneración e maior
concienciación cos traballos de rexeneración
-Compra de semente de garantía
-Reunións periódicas entre concellos, institucións e administración
-Posibles subdivisións das zonas marisqueiras
-Cambios na web do INTECMAR para unha mellor interpretación da información
por parte do sector

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
No Furtivismo:
- Problemas na saúde pública provocados polas capturas do furtivismo en zonas
clasificadas como “C” ou pechadas
- Furtivismo exercido con técnicas de mergullo e polos propios profesionais
- Grupos organizados de furtivos
- Necesidade de mais efectivos e máis medios. Necesidade do control das
vendas de furtivos incluso mediante as redes sociais

- Confidencialidade nas denuncias
- Confirmación de cobertura de asistencia

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
- Necesidade de que confrarías e administración se persoen como acusación
particular nos xuízos
- Demanda de mais información e de que o Ministerio Fiscal aclare conceptos
como: “relevante”, “reincidencia”, “delito”
- Necesidade dun protocolo no que participe a policía local (colaboración coa
Axencia Galega de Seguridade)
- Necesidade de campañas de sensibilización e de concienciación dos propios
profesionais
- Importancia na redacción das actas
- Maior control na comercialización, depuradoras e na restauración. Maior
vixilancia nas lonxas.
- Reciclaxe na formación dos Gardapescas das confrarías

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
Considerando que foi unha das demandas solicitadas na maioría das reunións de
furtivismo celebradas no 2015 e no marco do convenio de colaboración asinado coa
Consellería do Mar, a Federación Galega realizou varias accións formativas (cursos
de actualización) dirixidas aos Gardapescas Marítimos que traballan nas
Confrarías.

Participaron gardapescas de 21 confrarías de Pescadores.

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
Calidade das Augas (no 2017):
- Necesidade de campañas de concienciación e mentalización social
- Sistema de alerta de vertidos a través do 112. Utilización ESTABLE
- Mapa dinámico. Aumento puntos contaminantes emendados. Catalóganse mais
- Participación das confrarías no protocolo de apertura dos encoros
- Mellora depuración e saneamento. Esforzo por corrixir. Moito por facer
- Obras pendentes: Lentitude burocrática
- Boa colaboración en xeral entre augas, concellos e confrarías
- Mellora da calidade das augas en algunhas zonas
- Ter en conta a seca deste ano

XORNADA DE MARISQUEO E FURTIVISMO
PROGRAMA
09:30 -Recepción dos participantes
09:45 -Benvida e inauguración da Xornada
Representante da Consellería do Mar
Tomás Fajardo (Presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores)
10:00 -Espazo biolóxico do marisqueo. Situación actual, comparativa, avances e estudos realizados dende 2015.
Edgar No Couto (Xefe de servizo Recursos marisqueiros, Consellería do Mar)
Gonzalo Macho (Universidade de Vigo)
Ignacio Alborés Blanes (Universidade de A Coruña)
11:45 -Pausa café
12:15 –O Intecmar.
Clasificación e situación actual das zonas marisqueiras (Cristina Álvarez)
Presentación do “Atlas de histopatología: moluscos bivalvos marinos de Galicia” (Susana Darriba)
13:15 -O furtivismo. Situación actual. Resultados da aplicación do novo Código Penal
Lino Sexto Bermúdez (Subdirector Xeral de Gardacostas de Galicia)
Fernando Molina (Subinspector da Erpol)
14:15 -Despedida e fin da xornada

