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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/21-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARRIL 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓNS 
Modalidade (3) MARISQUEO A PÉ 

 
Especies Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), ameixa 

xaponesa (R.philippinarum) e berberecho (C.edule).  
Ambito do plan A Fangueira 
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de explotación 

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

70   
Ampliación do número de permex  (4) Si, baixo condicións 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
8   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 30 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro.  
Modalidade (3): A PÉ 

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

 
Especies A pé (kg/mariscadora/día) 
Ameixa fina Establecerase na apertura  
Ameixa babosa Establecerase na apertura  
Ameixa xaponesa Establecerase na apertura  
Berberecho Establecerase na apertura  

 
Artes a empregar Sacho e rastrillo segundo o Decreto 424/1993. 

 
Puntos de control Zona de producción e lonxa de Carril. 
Puntos de venda Lonxa de Carril. 

 
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             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
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Sementeiras             
Zonas:  
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) 

 
No plan de explotación para o ano 2009 figuran 70 mariscadoras co permiso de marisqueo a pé 
renovado, sen embargo segundo datos da Consellería habería 73 persoas co permiso de 
explotación para o ano 2009 asociadas á confraría de Carril. Polo tanto, 3 mariscadoras non 
estarían incluídas no plan de explotación (2 incorpóranse no ano 2006). 
 
Con respecto á AMPLIACIÓN DE PARTICIPANTES: o modelo de xestión dos recursos 
marisqueiros seguido pola administración pesqueira en Galicia, é un modelo de coxestión 
baseado na aprobación de plans de explotación en bancos naturais, polo que a valoración para a 
ampliación de novos permisos faise neste marco. Así pois, unicamente se pode considerar 
favorable o incremento do número de permisos no mar co de ditos plans, de xeito que a 
ampliación de persoas red unde en beneficio do colectivo e contribúa a mellor ar a 
produción dos bancos marisqueiros , para o cal deberán cumprirse as seguintes condicións: 
 
a) As persoas asociadas á confraría de Carril que teñan o permiso de marisqueo a pé están 
integradas na agrupación legalmente constituída dese sector de produción, polo que están 
obrigadas a acatar os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da agrupación. 
A entidade deberá velar porque se cumpran os acordos validamente adoptados polos órganos de 
goberno da confraría e da agrupación. 

 
b) Establecer un sistema control que permita verificar que nos días de marisqueo autorizados 
para as zonas de libre marisqueo do seu ámbito, foi realizada actividade extractiva polas 
asociadas con permiso de explotación de marisqueo a pé que traballen en ditas zonas. Os días 
que non se observe actividade marisqueira na zona de libre marisqueo, deberán ser 
comunicados á Delegación Comarcal de xeito que as vendas efectuadas neses días, no seu 
caso, non computarán para a revalidación do permiso de explotación. 
 
Con respecto á ZONA DE TRABALLO E A SÚA EXPLOTACIÓN, consideramos necesario sinalar 
que A Fangueira  é unha autorización administrativa  outorgada por Orde de 22 de marzo de 
1972 do Ministerio de Comercio, para a explotación dun banco natural de berberecho de 296.000 
metros2, que se reduciu a 178.000 metros2  por Orde de 27 de maio de 1977 do Ministerio de 
Comercio, pola que se acepta a renuncia parcial da superficie outorgada á confraría de Carril. A 
explotación desta autorización realizarase ao abeiro do Plan Xeral de Explotación Marisqueira , 
que é o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a extracción de 
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marisco con carácter anual e está integrado polos plans de explotación para autorizacións 
marisqueiras , polos plans específicos para zonas de libre marisqueo e polas normas de 
explotación para zonas de libre marisqueo (artigos 1º e 3º do Decreto 423/1993, de 17 de 
decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de 
algas e cultivos mariños).  
 
Cumpre advertir que para mariscar precísase de permiso de explotación  (artigo 38º da lei 
6/1993, de 11 de maio, de Pesca de Galicia), polo que o exercicio desta actividade  en zonas 
obxecto de concesión, autorización  ou zonas de libre marisqueo require do correspondente 
permiso de explotación. 
 
A gancha non é un arte de marisqueo a pé contemplada no Decreto 424/1993, polo que o seu 
emprego só poderá realizarse ao abeiro dun plan experimental. 
 
Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é necesario realizar un 
control do esforzo pesqueiro, das capturas e das tallas. Polo tanto, os datos da explotación 
necesarios para o seguimento dos bancos deberán se remitidos regularmente á Delegación 
correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido 
os datos do mes anterior 
 

___________________________________________________________________________ 
(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 

 


