CONSELLERÍA DO MAR
Dirección Xeral de Desenvolvemento

Pesqueiro

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

2019
CONFRARÍA DE RIBEIRA
MOLUSCOS BIVALVOS
AUTORIZACIÓNS
EMBARCACIÓN

Especies

Ambito do plan

Subzonas de explotación

PE403A

2018/5-1

Ameixa babosa (Venerupis pullastra), ameixa rubia (Venerupis
rhomboideus), ameixa fina (Ruditapes decussatus), carneiro
(Venus verrucosa), berberecho/birollo (Cerastoderma spp),
ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) e reló (Dosinia
exoleta)
De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a
Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella
a punta Castro.
Coroso (AR-204, AR-206, AR-207), Castiñeras-Redonda (AR-197,
AR-198, AR-199, AR-200), Insua, Egoas-Touro-Eiro (AR-201-I,
AR-201-II, AR-208, AR-209).

Participantes no plan de Explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes
174
Máximo 3 por embarcación
Ampliación do número de permex (4)
Non
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes
Calendario de explotación
Días máximos de extracción
190
Época y zona probable de extracción (5) de xaneiro a decembro
Modalidade (3) dende embarcación
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Especies
Ameixa babosa
Ameixa rubia
Carneiro
Berberecho/birollo
Ameixa fina
Ameixa xaponesa
Reló
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Topes de captura
Embarcación/día (máximo) Tripulante enrolado e a bordo/día
15kg*
5 kg*
30 kg**
10 kg**
60 kg
20 kg
15 kg
5 kg
75 kg
25 kg
15 kg
5 kg
15 kg
5 kg
60 kg
20 kg***ver consideracións

*nos meses de marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro as cotas de captura serán de 5kg/tripulante e
máximo de 30 kg/embarcación.
** nos meses de xaneiro, febreiro, outubro, novembro e decembro as cotas de captura serán de 10 kg/tripulante
e máximo de 30 kg/embarcación

Artes a empregar

Raño, segundo o Decreto 15/2011

Puntos de control Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira (na
vendeduría da confraría).
Puntos de venda Lonxa de Ribeira (vendeduría da confraría da lonxa de Ribeira).
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