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FICHA RESUME 
 

 

Ano 2009 PE403A    2008/24-1
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS 
Plan explotación (1) MARISQUEO 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN 
Modalidade (3) A PÉ E A FLOTE 

 

Especies Ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa xaponesa (Ruditapes 
phillipinarum), ameixa babosa (Venerupis pullastra), berberecho 
(Cerastoderma edule) 

Ambito do plan De punta Lago ata punta da Roda; de punta Sandía ata punta da Roda; de 
punta Sandía ata punta Insuela; enseada de A Vasa 

Subzonas de 
explotación 

De Punta Lago ata Punta da Roda; De Punta Sandía ata Punta da Roda 
(Praia do Ariño; Paxariña; Punta Gallego- Fondeadero do Pozo; Canal Río da 
Ponte); De Punta Sandía ata Punta Insuela (Area da Vila; Lingunde); 
Ensenada de A Vasa 

 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
67 25 59 

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

21   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 192(*) 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): A Pe/ Flote 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X X X X X X X X X 

Época y zona probable de extracción (5)  

Modalidade (3):  
xan Feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

            
 

Topes de captura (6)  
Especies kg/mariscadora/día Embarcación kg/tripulan te/día 
Ameixa fina 3  3 
Ameixa xaponesa 10  10 
Ameixa babosa 6  6 
Berberecho 15  15 

 

Artes a empregar no 
marisqueo 

A Pé: rastrillo, sacho e rastro de vara curta 
A Flote: rastro de vara larga 

Puntos de control Ariño, Monte da Mina, A Paxariña, Ponte de Arroyo-Trasteiro, 
Area da Vila, Fondeadero do Pozo 

Puntos de venda Lonxa de Camariñas 
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Accións a realizar (7) Estas accións levaranse a 
cabo moitas veces os sábados días en que todos os 
membros da Agrupación están libres. Serán 
obrigatorias tanto para os mariscadores de a pé 
como de a flote. Comunicarase con antelación de 
dous días no taboleiro da Confraría 

Épocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas: Roturado 
de substrato ao mesmo tempo que se fan os 
traslados. Será realizado por un tractor contratado 
para este fin. 

   X X X X X     

Zonas: Ensenada de A Vasa 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Extracción semente para resembra             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras: Non se coñece as datas das 
sementeiras, xa que faranse con ameixa procedente 
do minicriadoiro e non se coñece as fases de 
engorde nin previsións de entrega desta entidade. 
Normalmente avísase con un día de antelación á 
Confraría que no mesmo momento o comunica á 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Tamén 
se sementará ameixa do minicriadoiro en Libre 
Marisqueo (zona máis apropiada para a sembra de 
ameixa babosa) 

            

Zonas: Ensenada de A Vasa e Río a Ponte, Libre Marisqueo 
Especies: Ameixa babosa, ameixa xaponesa e ameixa fina 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados    X X X X X     
Zonas: Dende Area da Vila ata Ensenada de A Vasa e Río da Ponte 
Especies: Ameixa fina e ameixa xaponesa para Río da Ponte e Ensenada de  A Vasa; 
Ameixa babosa para Río da Ponte 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Rareos     X        
Zonas: Dende Praia do Ariño ata A Paxariña (dentro da Autorización de Punta Sandía ata Punta 
da Roda) 
Especies:Ameixa xaponesa 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpeza de algas  X X          
Zonas: Río da Ponte  
 X F M A M X Xl A S O N D 
Arados: faranse ao mesmo tempo que os 
traslados e sementeiras (non se coñecen 
datas) 

   X X X X X     

Zonas: Ensenada de A Vasa 
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Outras consideracións (9) 

 
 
Cotas máximas de captura: 
 
Ameixa fina: Obsérvase unha grave diminución da captura de ameixa fina  a partir do ano 2004. 
No 2008 a evolución da captura por unidade de esforzo (CPUE) en ningún momento chega ao 
tope de captura establecido de 7 kg/mariscador/día, senón que ronda os 2 kg por mariscador e 
día, polo que co obxecto de axustar a cota á realidade extractiva redúcese o tope de captura de 
ameixa fina a 3 kg/mariscadora/día. 
 
Berberecho: a CPUE de berberecho  ao longo do ano 2008 non superou en ningún momento os 
12 kg/mariscador/día, e en ningún momento chégase ao tope de captura establecido de 25 
kg/mariscador/día, polo que para axustar a extracción do recurso á realidade, o tope de captura 
queda establecido en 15 kg/mariscador/día. 
 
Ameixa xaponesa: Na captura de ameixa xaponesa  obsérvase unha estabilidade respecto ao 
ano anterior. A CPUE axústase ben ao tope de captura establecido de 10 kg por mariscador e 
día, polo que tanto mantense o mesmo tope. 
 
Ameixa babosa: o tope de captura establecido de 6 kg por mariscador e día. 
 
Non existen datos de extracción da mincha ou caramuxo  dende o ano 2004, polo que se non 
se aproba a súa inclusión no plan de explotación. 
 
As cotas máximas de captura para as embarcacións estará en función dos tripulantes con dereito 
a cota que estean enrolados e a bordo. 
 
Ampliación: 
 
A proposta de ampliación presentada ten como obxectivo cubrir as vacantes producidas ao longo 
dos anos 2007 e 2008 así como ampliar en 10 o número de permisos a pé. Xa que no presente 
plan se produciron certos axustes nas cotas de captura acéptase a proposta de ampliación de 21 
novos permisos a pé. Non obstante, previamente a iniciar o proceso deberá acreditarse que tal 
proposta foi acordada pola asemblea xeral da agrupación que engloba ao sector de a pé e de a 
flote. A selección das persoas candidatas realizarase de conformidade co baremo aprobado pola 
Dirección Xeral de Recursos Mariños. 
 
Lémbrase que a captura e venda de máis cantidade de marisco que a permitida está tipificada 
como infracción grave na Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e 
sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia, polo que os excedentes deben ser devoltos 
ao mar. 
 
O rastro de vara curta ou gancha a pé non é unha arte autorizada polo Decreto 424/1993, do 17 
de decembro, polo que para o seu uso requirirase da aprobación dun plan experimental. 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 

� Documentación acreditativa do acordo de aprobación do plan por parte da agrupación 
sectorial de marisqueo. 

� Coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, dacordo coa 
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Circular de 6 de outubro 2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 

 
 
 
 


