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FICHA RESUMO 
 

Ano  2011  PE403A    2010/108-1
Entidade  CONFRARÍA DE MUROS 
Plan explotación (1) SOLÉNIDOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ 
 

Especies  Navalla (Ensis arcuatus) e longueirón (Ensis siliqua) 
Ambito do plan   
Subzonas de explota ción  Praia de Abelleira e praia de Ventín 
 

Participantes no plan de Explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
69 - - 

Ampliación do número de permex  (4) SI (cobertura de vacantes)  
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

2 - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  12 
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     
Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3) 

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

 
Topes de captura (6) 

Especies  A pé  
(Mariscadora/día) 

Embarcación  Tripulante/habilitación  

Longueirón, navalla 6 kg - - 
 

Artes a empregar  Sacho 
 

Puntos de control  Bornalle e Liñares (Abelleira) 
Puntos de venda  Lonxa de Muros e lonxa de Esteiro. 
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 
Sementeiras              
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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: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros              
 
 
 

Outras consideracións (9) 

 
Zona de produción:  A praia de Abelleira forma parte das autorizacións marisqueiras da 
confraría de Muros, mentres que a praia de Ventín atópase na zona de libre marisqueo do 
ámbito territorial da confraría. Ámbalas dúas atópanse dentro da zona de produción GAL-08/02, 
clasificada zona de clase B para a produción de moluscos bivalvos na Orde do 19 de xullo de 
2010 pola que se modifica a Orde de 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. 
 
O feito de que a zona de extracción inclúa un banco de autorización e outro de libre marisqueo, 
e sobre todo, que na extracción deste recurso participan unicamente mariscadores asociados á 
confraría de Muros, obriga a prantexar este plan independente do plan de moluscos bivalvos a 
pé presentado por esta confraría para as zonas de autorización, no que este colectivo traballa 
conxuntamente cos mariscadores de a pé da confraría de Noia. Coa extracción destes recursos 
téntase completar as rendas dos mariscadores de a pé de Muros. 
 
Participantes : O listado de mariscadores asociados á confraría de Muros anexo ao plan inclúe 
un total de 70 persoas, cando rematado o proceso de renovación de permex para o ano 2011 
nesta Confraría, o número de mariscadores autorizados para traballar neste plan é de 69. ………
non ten permex dende o ano 2009, polo que debe ser excluída do plan. 
 
Ampliación:  En base aos motivos expostos no plan de explotación de moluscos bivalvos en 
zonas de autorización presentado por esta entidade, apróbase a cobertura das vacantes 
producidas no último ano na Confraría de Muros. Segundo os datos que constan nesta 
Consellería, ao longo do 2010 producíronse 2 vacantes por xubilación. 
 
Puntos de control: Defínese a organización dos puntos de control, no que se rexistra o número 
de mariscadores e se controlan os cupos e tallas. A persoa responsable do punto de control é a 
presidenta da agrupación que, se fose necesario, contará coa axuda doutro membro da 
agrupación de xeito rotativo. O control será supervisado por un dos vixiantes da confraría. 
 
Remisión dos datos:  Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
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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 ser remitidos 
regularmente ao departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura 
mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 
Vixilancia:  Os mariscadores reforzarán as labores de vixilancia dos bancos marisqueiros no 
período primavera-outono. A participación é obrigatoria para todos os mariscadores en activo. As 
persoas responsables da organización das vixilancias e distribución dos grupos son os membros 
da directiva da agrupación de mariscadoras a pé, mentres que o control de asistencias 
correspóndelle aos vixiantes da confraría. Estas vixilancias computarán como días de actividade 
a efectos de renovación do permex. 
 
 
 
 


