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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE410A   2008/11-1
Entidade CONFRARIA DO PINDO 
Plan explotación (1) POLIQUETOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ 

 
Especies Lumbrineris impatiens, Arenicola marina, Hediste diversicolor, 

Diopatra neapolitana 
Ambito do plan Da desembocadura do río de Ézaro ata o río Larada 
Subzonas de explotación Punta do Portiño, praia de Cornabecerra, praia de Area Branca, 

praia de San Pedro (O Pindo) 
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
3   

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 150 (do 16 de marzo ao 30 de outubro) 
Época y zona probable de extracción (5) 

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

  X X X X X X X X   
 

Topes de captura (6)  
Especies A pé 

(exemplares/mariscadora/día)  
Embarcación Tripulante/ 

habilitación 
Lumbrineris impatiens   
Arenícola marina   
Hediste diversicolor   
Diopatra neapolitana 

800  

  
    

 
Artes a empregar A man, sacho, pá ou forquita 

 
Puntos de control En cada zona de produción 
Puntos de venda Venda directa a empresas do sector 
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Outras consideracións 
 

Recórdase á confraría que as mariscadoras con permiso de explotación na modalidade de 
marisqueo xeral a pé poden extraer poliquetos sempre e cando estean incluídos no plan 
presentado pola entidade sen precisar neste caso o permex de recurso específico poliquetos. 
 

O número máximo de participantes neste plan será de 10 mariscadoras, pero deberá 
presentarse o listado nominal. 
 

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. 

 
 
 

 


