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MAR
Dirección Xeral de Desenvolvemento

Pesqueiro

Ano
Entidade
Plan explotación(1)
Réxime (2)
Modalidade (3)

2018
PE403A 2017/53-1
PLAN CONXUNTO DAS CONFRARIAS DE FERROL E BARALLOBRE
MOLUSCOS BIVALVOS
AUTORIZACIÓN
A PÉ, A PÉ CON EMBARCACIÓN AUXILIAR E DENDE EMBARCACIÓN

Especies

Ámbito do plan

Ameixa babosa (Venerupis pullastra), ameixa fina (Ruditapes
decussatus), ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum),
berberecho (Cerastoderma edule), carneiro (Venus verrucosa),
reló (Dosinia exoleta) e ostra plana (Ostrea edulis)
Autorización das Pías (CF-143, CF-144 e CF-145):
- as Pías interna, delimitada entre a liña imaxinaria que une o
extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías cara ao
interior da ría, agás a enseada da Gándara (GAL 03/08-2)
- as Pías externa, delimitada entre a liña imaxinaria que une o
extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e a liña
imaxinaria que une o extremo leste da ponte de As Pías coa
punta de O Montón (GAL 03/08-1).
Autorización enseada Cabana-A Malata (CF-136). Clasificación
microbiolóxica C estable
Zona de libre marisqueo, delimitada entre a liña imaxinaria que
une o extremo leste da ponte de As Pías coa punta de O Montón
e a liña imaxinaria que une a punta do Montón con punta das Pías
(GAL 03/08-1).

Subzonas de explotación
Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras-es a pé Mariscadoras-es a pé con
Embarcacións
Tripulantes con
embarcación auxiliar
dereito a cupo
Barallobre:59
Barallobre: 44
Barallobre: 28
Barallobre: 57
Ferrol: 30+3
Ferrol: 67
Ferrol: 79
Ferrol: 171
Ampliación do número de permex (4)
Ver observacións
Mariscadoras-es a pé
Mariscadoras/es a pé con Embarcacións
Tripulantes con
embarcación auxiliar
dereito a cupo
Calendario de explotación
Días máximos de extracción
180
Época y zona probable de extracción (5) 180 días de xaneiro a decembro
Modalidade(3): a pé con embarcación auxiliar e dende embarcación
xan
feb
mar
abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X
X
X
Época y zona probable de extracción 180 días de xaneiro a decembro
Modalidade(3): a pé
xan
feb
mar
abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X
X
X

dec
X

dec
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Especies

Ameixa babosa
Ameixa fina

Ameixa xaponesa
Berberecho
Carneiro
Ostra plana
Reló

Topes de captura(6)
A pé
A pé con
Embarcación Tripulante enrolado e
embarcación auxiliar
a bordo/ día
(Mariscador/día)
7 kg
7 kg(*)
7 kg(*)
3 kg en abril e
3 kg en abril e
3 kg en abril e
decembro
decembro
decembro
2 kg resto do
2 kg o resto do ano
2 kg o resto do ano
ano
8 kg
8 kg
8 kg
15 kg
15 kg
15 kg
3 kg
3 kg
3 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Determinarase na resolución de apertura

(*) o tope de captura da ameixa babosa poderá incrementarse a 10 kg, en función dos resultados das mostraxes de
primaveira
Artes a empregar
Raño (ver observacións)

Puntos de control
Puntos de venda

Embarcacións de vixilancia nas zonas de extracción e lonxas de
Ferrol e Barallobre
Lonxas de Ferrol, Barallobre e outras lonxas autorizadas
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