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FICHA RESUMO 
 

403 A 2010/48-5 
Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACION DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN  
Modalidade (3) MARISQUEO A PÉ 

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

(R.philippinarum), berberecho (C.edule), caramuxo (L. littorea), reló (D. 
exoleta) 

Ambito do plan  Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, 
Paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira.  

Subzona s de 
explotación 
 
  

GAL 11/03: VI-104 – Foz do Miñor(1) 
 

GAL 11/07                
         VI 105 - Boca da Foz do Río Miñor     VI 102 - Santa Marta 

            VI-103- Paseo Lonxa I                          VI-101- Ribeira 
            VI-100- Barbería 

 
Participantes no plan de explotación  

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

21 - - 
Ampliación do número de permex  (4)                                  Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
- - - 

 
Calendario de explotación  

Días máximos de extracción  100 
Época y zona probable de extracción (5) : (*)de xaneiro a marzo e de xuño a decembro, cunha 
veda de dous meses consecutivos, entre abril e maio. 
A extracción de caramuxo desenvolverase durante 20 días distribuídos ao longo do ano, agás 
durante o mes de xuño. 
Modalidade (3): A PÉ 

 xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setem outub novem dec 
Bivalvos X X X    X X X X X X 

caramuxo X X X X X  X X X X X X 
 
 

Topes de captura  
Especi es Mariscadora/día  
Ameixa fina 3 kg 
Ameixa babosa 2 kg 
Ameixa xaponesa 5 kg 
Berberecho 10 kg 
Reló Determinarase na resolución de apertura 
Caramuxo 5 kg 
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Artes a empregar  Sacho e rastrillo  
 

Puntos de control  Rampla de Ruíz, praia de Santa Marta 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   X X   X X      
Zonas: Esteiro da Foz 
 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   
Zonas:Boca da Foz 
Especies:ameixa fina e ameixa babosa 
 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:Esteiro da foz (barra arenosa) 
Especies:berberecho 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados              
Zonas: ámbito do plan 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Otros              
Conservación e mellora das condicións ambientais da Foz do Miñor: aireación e descompacta-
ción manual do substrato. 
 

  
Outras consideracións (9) 

 

Ámbito do plan:  Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Sta. Marta,  paseo da 
lonxa, praia Ribeira e praia Barbeira. Exclúesen as praias de Panxón e América ao non 
autorizarse a coquina como especie explotable.  
A zona de traballo inclúe o esteiro do río Miñor, que na zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une o extremo norte da praia de A Ladeira co Monte Lourido hacia o interior, segundo o disposto 
no Anexo I da Orde do 19 xullo de 2010 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, 
pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros 
invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 
cambiase a súa clasificaciónn de zona C a PECHE. 
 
Especies:  Exclúese a cadelucha como especie explotable tendo en conta que segundo consta 
no plan, nos datos da última mostraxe realizada no se atopou ningún exemplar, e que segundo o 
informe técnico esta especie foi explotada anteriormente.  
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Exclúese o marolo e o carneiro por non ter constancia da existencia destas especies nos bancos 
incluídos. 
 
Participantes:  A entidade presenta un listado con 21 participantes, pero non se inclúe no plan a 
………, mariscadora que ten o permex renovado. 
 
Ampliación de permex : Solicitan o incremento de 4 permex pero non se pode acceder á súa 
petición debido á clasificación de parte dos bancos incluídos neste plan e á evolución dos 
bancos.  
 
Calendario : Os días máximos autorizados é de 100, establecéndose unha veda de dous meses 
consecutivos en maio e xuño para evitar o incremento do esforzo pesqueiro nos bancos incluídos 
na zona clasificada como B., 
 
A extracción de caramuxo realizarase durante un máximo de 20 días ao ano, distribuídos ao 
longo do ano agás no mes de xuño. 
 
Cotas máximas de captura: .Á vista dos datos das mostraxes de tallas en lonxa, da CPUE e dos 
resultados nas mostraxes nos bancos diminúense os topes de captura quedando: 
  
- Ameixa fina:3 kg/mariscadora/día. 
- Ameixa babosa: 2 kg/mariscadora/día. 
- Ameixa xaponesa: 5 kg/mariscadora/día 
- Berberecho: 10 kg/mariscadora/día 
- Caramuxo: 5 kg/mariscadoar/día 
 
Arte a empregar:  A ganchas e rastros non son artes de marisqueo a pé contempladas no 
Decreto 424/1993, polo que o seu emprego só poderá autorizarse mediante un plan 
experimental. Acéptase o emprego da técnica da burata como método de extracción. 
 
As labores de traslados non se considerarán axeitadas mentres non se presente unha  
programación dos traballos a realizar, indicando as especies, zonas concretas con coordenadas 
xeográficas e calendario de actuacións. Nese momento procederase á súa valoración técnica 
polo biólogo-a de zona e ao establecemento das condicións nas que se autorizaría a actividade, 
no seu caso. 
 
A repoboación de cadelucha non se pode valorar por non estar desenvolta. A súa autorización 
requiriría dunha planificación axeitada e da modificación da zona do ámbito do plan.  
 
Remisión dos datos:  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 seguemento do banco deberán ser remitidos regularmente á 
delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán 
ter recibido os datos do mes anterior.  
 
Deberán achegar,  antes do inicio da actividade neste plan, a seguinte documentación: 
 

- A causa da exclusión do plan de …….. 
 
Recomendacións , para a mellora do plan: 
 
- Elaboración e aprobación do regulamento de réxime interior, con carácter previo á aplicación 

do réxime sancionador por incumprimento das normas do plan 



 

 
                   CONSELLERÍA DO MAR 
                      Dirección Xeral de Ordenación e 

                     Xestión dos Recursos Mariños                 

 
 
 
Rúa do Valiño 63-65 – San Lázaro 
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 54 40 07 – Fax 981 54 50 25 

 

 

 4

- Elaborar e remitir un plan financeiro 
- Mellorar o funcionamento e organización dos puntos de control  
- Mellor planificación dos traballos de rexeneración que se están a realizar na Foz do Miñor 

 


