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FICHA RESUME 
 

 

Ano 2009 PE403A    2008/76-1 
Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DE NOIA, MUROS, PORTO DO 

SON E PORTOSÍN 
Plan explotación (1) MOLUSCOS BIVALVOS  
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A FLOTE 
 

Especies Ameixa babosa, ameixa rubia, ameixa fina, ameixa bicuda,  
ameixa xaponesa, carneiro, cornicha e berberecho 

Ámbito do plan Entre punta de Sta. Catalina, Esteiro e Creba; entre monte Louro  
e punta da Santa Catalina; toda a zona sur entre punta Ornanda 
e punta Aguieira 

Subzonas de explotación Zona 2: entre punta de Sta. Catalina, Esteiro e Creba  
Zona 3: entre monte Louro  e punta da Santa Catalina 
Zona 4: toda a zona sur entre punta Ornanda e punta Aguieira 

 
Participantes no plan de Explotación 

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

 Noia: 394 , Muros: 56, Porto do Son: 30, Portosín: 
35, Total: 515  

 

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 71 
Época y zona probable de extracción (5) zonas 2, 3 e 4 con orden a determinar 
Modalidade (3)         FLOTE 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

     X X X X    
 

Topes de captura (6)  
Especies A pé kg/embarcación/día kg/tripulante/día 
Ameixa rubia   45 15 
Ameixa babosa  30 10 
Carneiro  24 8 
A. Bicuda  36 12 
Cornicha  60 20 
Ameixa fina  6 2 
Berberecho  60 20 
 

Artes a empregar Rastro de ameixa ou raño, segundo o Decreto 424/93  
 

Puntos de control Estableceranse no mar na zona que nese momento se estea a 
traballar. 
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Puntos de venda Lonxas do Freixo, Esteiro e Muros.  
 

Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas      X X X X    
Zonas: Aguiera, Refíns dos Cons, Fonte Luceira, San Antón a Boa Vista, praia Castelo ó Cabo 
 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      X X X X    
Zonas: Aguiera, Refíns dos Cons, Fonte Luceira, San Antón a Boa Vista, praia Castelo ó Cabo 
Especies: ameixa babosa e ameixa rubia 
 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      X X X X    
Zonas: Aguiera, Refíns dos Cons, Fonte Luceira e dende San Antón a Boa Vista 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros      X X X X    
Traslado de reló a zonas improductivas 
 

 
Outras consideracións:  
 
Participantes: No plan presentado inclúen un total de 516 embarcacións, pero conforme os 
datos da Consellería hai 515 embarcacións co recurso marisqueo Z4 no seu permiso de 
explotación asociadas ás confrarías que integran este plan. 

 
No plan presentan un total de 399 embarcacións da confraría de pescadores de Noia , pero 
conforme os datos da Consellería hai 394 embarcacións coa arte de marisqueo Z4 nesa 
confraría. Na relación de embarcacións que figura no plan non inclúen a embarcación             
                         que dispoñe no seu permiso de explotación de marisqueo Z4 e está asociada a 
la confraría de Noia. Así mesmo inclúen no listado 6 embarcacións que non dispoñen de 
permiso de explotación en vigor, por telo denegado, en suspensión definitiva ou non renovado:      
                                                                                                                                                         
                                                 e                                         . 
 
No plan presentan un total de 54 embarcacións da confraría de pescadores de Muros , pero 
conforme os datos da Consellería hai 56 embarcacións coa arte de marisqueo Z4 nesa 
confraría. Na relación de embarcacións que figura no plan non inclúen 2 embarcacións que 
dispoñen no seu permiso de explotación de marisqueo Z4 e están asociadas á confraría de 
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Muros:                                                      e                                                       . 
 
No plan presentan un total de 27 embarcacións da confraría de pescadores de Porto do Son , 
pero conforme os datos da Consellería hai 30 embarcacións coa arte de marisqueo Z4 nesa 
confraría. Na relación de embarcacións que figura no plan non inclúen 3 embarcacións que 
dispoñen no seu permiso de explotación de marisqueo Z4 e están asociadas á confraría de 
Porto do Son:                                                                                                                                             
                              . Así mesmo, débese inalar que no listado hai un erro no nome da 
embarcación con matrícula                     , que é                         e non                               . 
 
Igualmente, no plan presentan un total de 36 embarcacións da confraría de pescadores de 
Portosín , pero conforme os datos da Consellería hai 35 embarcacións coa arte de marisqueo 
Z4 nesa confraría. Na relación de embarcacións que figura no plan inclúe a embarcacións       
                                   que é da confraría de Noia. 
 
Do total de embarcación incluídas no plan, unicamente entre un 25 e 30% traballan nas zonas 
incluídas neste plan. 
 
Zona de traballo: as subzonas de traballo rotarán, de xeito que non se traballen todas ao 
mesmo tempo e permita un mellor control e vixilancia. 
 
Puntos de control:  os puntos de control estableceranse no mar ,na zona que nese momento 
se estea a traballar, de tal xeito que o control de topes, artes e tripulantes se poida realizar 
dende as embarcacións destinadas a tal efecto. Tódalas embarcacións teñen a obriga de pasar 
estes controis e recoller o ticket de control. 
 
O plan inclúe normas e sancións  polo que se recomenda que o colectivo revise coa axente de 
extensión se o procedemento sancionador que se describe no plan se axusta os estatutos da 
confraría e ó regulamento de réxime interior da agrupación e se as medidas cautelares son 
axeitadas. En calquera caso, a persoa afectada poderá recorrer á vía xudicial, xa que a tutela 
que exerce a administración sobre as confrarías non inclúe ó réxime sancionador (artigo 3º do 
Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se aproban as normas reguladoras das confrarías 
de pescadores e as súas federacións). 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 

- Coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, dacordo coa 
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. 

 
 

 
 


