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FICHA RESUME 
 

 
PE 403A 2008/5-5 

Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

 
Especies Ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa babosa (V.pullastra) e 

reloxo (D.exoleta). 
Ambito do plan Enseada de Baiona  
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

 26 47 
Ampliación do número de permex  (4) Si                                   NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 80 
Época y zona probable de extracción (5) : de marzo a abril e de xullo a setembro, cunha veda 
de dous meses en maio e xuño..  
Modalidade (3): DENDE EMBARCACIÓN 

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

Para a posible explotación do reló deberá agardarse  ao que indiquen os resultados do 
estudo que se está a levar a cabo. 

Especies Embarcación  Tripulante 
Ameixa rubia 4 kg 2 kg 
Ameixa babosa 14 kg 7 kg 
Reloxo Na apertura Na apertura 

 
Artes a empregar Raño ou angazo, segundo o establecido no Decreto 424/1993. 

 
Puntos de control Embarcación da confraría e lonxa de Baiona 
Puntos de venda Lonxas de Baiona e Vigo 

 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas             
Zonas: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Extracción semente para resembra             
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Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras         X X   
Zonas: zona de autorización 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Rareos             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados             
Zonas: 

 
  

Outras consideracións (9) 

 
CALENDARIO: de autorizarse a extracción no plan específico de marisqueo aflote da ría de 
Vigo, podería pecharse o mes de marzo. 
 
ESPECIES: de acordo co informe técnico exclúense a chirla, cornicha e croque bravo por non 
existir capturas nin vendas destas especies dende hai anos. Igualmente, non se indican 
obxectivos de producción para a chirla nin o croque bravo. 
 
TOPES DE CAPTURA: De acordo coas mostraxes de setembro e da CPUE redúcese o tope de 
captura da ameixa babosa a 7 kg/mariscador/día. Acéptase o establecemento de 2 
cotas/embarcación, que poderá modificarse sempre que así o acorde a xunta xeral da confraría e 
o colectivo de mariscadores a flote e exista avaliación biolóxica favorable. Os acordos anteriores 
deberán ser debidamente acreditados ante a Delegación Territorial.  
 
As accións de melloras non están desenvoltas, polo que non poden ser valoradas. Calquera 
petición requirirá da descripción das zonas, metodoloxia e calendario de actuacións.  
 
En relación coa posibilidade contemplada no plan de explotación de que por incumprimento 
dalgunha das normas os participantes poden ser sancionados incluso coa expulsión do plan 
sinalar que calquera privación do dereito de exercer a actividade marisqueira por parte dunha 
confraría a través dun procedemento sancionador sen que implique a perda da condición de 
socio non está contemplada na normativa que regula a explotación de moluscos nin o permiso 
de explotación. A persoa afectada poderá recorrer á vía xudicial, xa que a tutela que exerce a 
administración sobre as confrarías non inclúe ó réxime sancionador.  
 

Deberán presentar as coordenadas cartográficas do ámbito do plan e das subzonas de 
explotación que foron requiridas pola Delegación Territorial en data 31.10.2008 

 

Melloras do plan: 
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• Revisar os datos presentados da mostraxe de 22.09.2008 

 
 
___________________________________________________________________________ 
(1): Denominación que identifique claramente o plan. Exemplo: plan de cadelucha, plan de moluscos bivalvos, plan conxunto 
das confrarías de…,  
(2): Indicar: autorización ou zonas de libre marisqueo 
(3): Indicar: a pé, dende embarcación, mergullo en apnea,  con subministro de aire 
(4): Indicar en negrita o que corresponda 
(5): Indicar o número de días para cada mes. Exemplo: 5, 10, 15…. 
(6): Especificar: Kg/mariscadora/día, kg/tripulante/día, kg/mergullador/día, kg/embarcación/día,…. 
(7): A autorización para o desenvolvemento destas accións queda supeditada á obtención dos correspondentes permisos 
(8): Marcar un X no recadro do mes correspondente 
(9): Este apartado corresponderalle cubrilo á administración 

 


