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Ano 2017 PE 403A   2016/31-1 

Entidade CONFRARÍA DE FERROL 

Plan explotación(1) MOLUSCOS BIVALVOS 

Réxime (2) AUTORIZACIÓN 

Modalidade (3) A PÉ 

 
Especies Ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa babosa (Venerupis 

pullastra), ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) e berberecho 
(Cerastoderma edule), ostra (Ostrea edulis), Navalla (Ensis magnus) 

Ambito do plan San Felipe, enseada de Cabana-Malata, praia de Caranza-Montón,  
de punta Cornida á ponte do tren (entre o banco de As Pías e a liña 
de costa), praia da Graña, entre a cetaria de San Felipe e punta 
Vispón e enseada de Laxe entre punta das Vellas e o castelo de san 
Felipe. 

Subzonas de 
explotación 

San Felipe (CF-112), enseada de Cabana-Malata (CF-113, praia de 
Caranza-Montón, O Couto (de punta Cornida á ponte do tren, entre o 
banco de As Pías e a liña de costa), praia da Graña, entre a cetaria de 
San Felipe e punta Vispón e enseada de Laxe entre punta das Vellas 
e o castelo de san Felipe. 

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

30 - - 

Ampliación do número de permex (4) Ver consideracións 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

3 - - 

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 180 

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 

 

Topes de captura 

Especies A pé 
(kg/mariscadora/día) 

Embarcación Tripulante/habilitación 

Ameixa fina 3 kg (*) - - 

Ameixa babosa 5 kg (**) - - 

Ameixa xaponesa 5 kg - - 

Berberecho 15 kg - - 

Ostra 4 kg - - 

Navalla 2 kg - - 
(*) Poderá incrementarse ata 5 kg en función dos resultados das mostraxes de primavera, se o estado do recurso 
o permite. 
(**) Poderá reducirse a 3 kg en setembro, outubro e novembro. 

 
Artes a empregar Sacho e rañica ou gancha a pé (ver observacións) 

 
Puntos de control Zona de traballo pola vixilancia da confraría e lonxa de Ferrol 

Puntos de venda Lonxa de Ferrol 

 
 


