
 
 
 

FICHA RESUME 
 
 
         PE 410A  2007/7-5 
Ano 2008 
Entidade CONFRARIA DE PESCADORES DE CANGAS 

Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE POLIQUETOS 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ 
 
Especies Hediste diversicolor, Arenicola marina, Lumbrineris impatiens 
Ambito do plan Establecerase na resolución de apertura, tendo en conta o 

informe da consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible 

Subzonas de explotación  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
5   

Ampliación do número de permex  (4) Si                                   Non 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 90 
Época y zona probable de extracción (5) :do 17 de marzo ao 31 de outubro. 
Modalidade (3):  A PÉ 
xan feb mar abril maio Xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

  8 13 12 13 15 14 14 14   
 
Especies A pé 
Para o conxunto das especies 800 individuos 
 
Artes a empregar Sacho e forquita. 
 
Puntos de control Zona de traballo e lonxa de Cangas 
Puntos de venda Centro de venda autorizado 
  
Outras consideracións (9) 

 
Os participantes incluídos no plan presentado non son titulares de permiso de explotación para 
marisqueo a pé polo que, aprobado o plan de explotación deberán solicitar un permiso de 
explotación especifico para poliquetos (só para este recurso) segundo o establecido na orde de 
31.05.1995 pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para 
exércerla actividade pesqueira, para o cal deberán cumprir os requisitos establecidos nos 
artigo 17º e 4º.1 do Decreto 425/1993, de 17 de decembro . 
 
Lémbrase que a disposición adicional do Decreto 425/1993, de 17 de decembro establece  que 
" os titulares dos permisos de explotación regulados no presente decreto, deberán darse de 



 
 
 

alta no réxime especial da seguridade social dos traballadores do mar, nos prazos e condicións 
previstos no texto refundido da Lei 116/1969 do 30 de decembro, e da lei 24/1972, de 21 de 
xuño, reguladoras do devandito réxime aprobado por Decreto lexislativo 2864/1974, do 30 de 
agosto, e demais normas de aplicación." 
 
Se se levantan ou removen substrato ou pedras, deberán volverse a colocar na posición 
orixinal para evitarlles danos aos organismos epibiontes 
 
A extracción de poliquetos poderá realizarse tódolos días laborables, agás os sábados e en 
horario comprendido entre as dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diúrna, sen 
que en ningún caso poidan superarse as 17 horas. 
 
Recomendacións para a mellora do plan: 
• Presentación dunha avaliación do recurso con un informe das mostraxes completo, 

composto dos seguintes apartados: introducción e antecedentes, material e métodos 
(incluíndo o mapa das estacións e coordenadas GPS), resultados e conclusión.  

• Controis periódicos da explotación (mostraxes, tallas de captura, etc..) así como un 
seguemento da actividade extractiva realizada (días, capturas, vendas, etc.) . 

• Elaboración do plan financiero. 
 
As capturas diarias do conxunto das especies non po derán superar os 800 
individuos/persona/día 
 
 


