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Ano 2019                                                                              PE 403A  2018/34-5 

Entidade CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA, LOURIZÁN, 
RAXÓ, SANXENXO E MARÍN 

Plan explotación PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN CONXUNTO DE MOLUSCOS 
BIVALVOS 

Réxime LIBRE MARISQUEO 

Modalidade  MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

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

ameixa xaponesa (Ruditapes phillipinarum), ameixa rubia (Venerupis 
rhomboides), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), ameixa bicuda 
(Venerupis aurea), cornicha (Spisula solida), carneiro (Venus verrucosa), 
ostra plana (Ostrea edulis), reló (Dosinia exoleta) 

Ámbito do plan Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da 
ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Placeres, 
na zona sur da ría e dende este punto ata o faro verde da escolleira da 
canalización do río Lérez 

Subzonas de 
explotación 

 

Río Lérez:  
GAL 10/07. PO 019-I. Río Lérez: do peirao de Lourido ao fondo do río. 
GAL 10/08-2. PO 019-II. Río Lérez: da ponte da Barca ao peirao de Lourido.  

GAL 10/07     -  PO 019 Río Lérez (B 

Os Cantís 
GAL 10/07. PO 013-I e II. Os Cantís  

A Brensa: 
GAL 10/06-2. PO-198. A Brensa 

Aguillóns 
GAL 10/06-2. PO-010. Os Aguillóns 

Raxó: Desde pta. Aguillóns a punta Santa Mariña: 
GAL 10/06-1. PO-001. Raxó  
GAL 10/06-2. PO-001. Raxó 

Lourizán 
GAL 10/07. PO-023. Praceres-Lourizán: parte interna da liña imaxinaria que 
une pta. Santamariña, na beira norte da ría Pontevedra coa esquina noroeste do 
convento sito pta. Praceres na beira sur da ría, e dende este punto ata o faro 
verde da escolleira de canalización do río Lérez, e de aquí ao peirao de Tenlo, 
na illa de Tambo.  

Illa de Tambo norte: De pta. Corbeiro a peirao de Tenlo:  
GAL 10/06-2. PO-194. Tambo norte-1 
GAL 10/07 . PO-195. Tambo norte -2 
Illa de Tambo sur: De pta. Corbeiro a peirao de Tenlo:  
GAL 10/07. PO-196. Tambo sur-1 
GAL 10/06-2. PO-197.Tambo sur-2 

Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

- 107 - 

Número máximo de permex   

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

- 107 - 
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Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 153 

Época y zona probable de extracción : xaneiro, de marzo a decembro, cunha veda de dous 
meses. Rotación de bancos, de xeito que cada un deles permaneza un mínimo dun mes 
continuo sen explotación. 

Modalidade: dende embarcación 

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

X  X X X X X X X X X X 

 
Topes de captura (tripulante enrolado e a bordo/día) (ver consideracións) 

Especies Unha especie Dúas especies  

Ameixa fina 10 kg (c)    
∑ 10 kg 

 Ameixa babosa  10 kg (c)   

Ameixa rubia   21 kg  ∑ 10 x 3 kg 

Berberecho/birollo    30 kg (d) 10/15 kg    (b)  

Reló  Establecerase na resolución de apertura  

Carneiro 20 kg 20 kg  

Ameixa xaponesa    15 kg (e) 15 kg  

Ameixa bicuda 10 kg 10 kg  

Cornicha  5 kg 5 kg  

Ostra plana 35 ud 35 ud  
Establécese unha equivalencia de 3 kg de rubia por 1 Kg de ameixa fina ou babosa. 
 

(b) En determinados bancos e épocas, poderá extraerse 15 kg de berberecho e 2 kg de ameixa fina e 
babosa ou 12 ameixa xaponesa e 12 de berberecho..  
(c) Para a ameixa fina e babosa, con carácter xeral, o tope será de 7 kg, e se mellora a situación dos bancos 
poderá ser de 10 kg. 
(d) Con carácter xeral o tope será de 20 kg e só en circunstancias puntuais poderá ser de 30 kg.  
(e) Con carácter xeral o tope será de 12 kg 
 

Artes a empregar Rastro (gancha ou raño) con separación entre varelas de 17mm, 
de acordo co Decreto 15/2011 

 
Puntos de control  Embarcación na zona de produción e lonxa de Campelo. 

Puntos de venda Lonxa de Campelo. 
 

 


