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Ano
Entidade
Plan explotación(1)
Réxime (2)
Modalidade (3)
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2018
CONFRARÍA DE BARALLOBRE
MOLUSCOS BIVALVOS
LIBRE MARISQUEO
A PÉ

Especies

Ámbito do plan
Subzonas de explotación

PE403A

2017/41-1

Ameixa babosa (Venerupis pullastra), ameixa fina (Ruditapes
decussatus), ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) e
berberecho (Cerastoderma edule), ostra plana (Ostrea edulis),
ameixa bicuda (Venerupis aurea) e caramuxo (Littorina littorea)
Dende San Valentín ata a desembocadura do río Belelle
O Regueiro, O Puntal, Neda e Perlío

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes
59 (*)
Número máximo de permisos de explotación
Ver consideracións
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes
72
(*) Pendente de finalización do proceso de renovación dos permisos de explotación
Calendario de explotación
Días máximos de extracción
104
(5)
Época y zona probable de extracción
de xaneiro a decembro
Modalidade(3): a pé
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Especies
Ameixa babosa
Ameixa fina
Berberecho
Ameixa xaponesa
Ostra plana
Ameixa bicuda
Caramuxo

Topes de captura
A pé
Embarcación
(Mariscadora/día)
8 kg
5-6 (*)kg
10 kg
7 kg
50-70 ud (**)
1 kg
3 kg
-

dec
X

Tripulante/habilitación
-

(*)Poderá incrementarse ata 6 kg/mariscadora e día en función do estado do recurso e os resultados das
mostraxes de primaveira
(*)Poderá incrementarse ata 70 ud//mariscadora e día en función do estado do recurso e os resultados das
mostraxes de primaveira

Artes a empregar

Sacho, rastrillo, angazo, rañica (ver observacións) e forquilla. Espello
como elemento auxiliar

Puntos de control

Embarcación de vixilancia na zona de extracción (ED50. 43º
29,956’N – 8º 10,093’W), galpón do Puntal (ED 50 43º29,956´N8º10,093W) e lonxa de Barallobre.
Lonxa de Barallobre e outras lonxas autorizadas

Puntos de venda

1

