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PE 403A 2007/12-5 

Ano 2008 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CANGAS 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE AMEIXA RUBIA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO  
Modalidade (3) ENDEÑO REMOLCADO 
 
Especies Ameixa rubia (V.rhomboides). 
Ambito do plan Entre Cabo Home e faro Borneira. 

 
A inclusión das Illas Cies estaría condicionada polo informe do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas, que durante os anos 2006 e 
2007 foi desfavorable a esta actividade. 

Subzonas de explotación     
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 15  

Ampliación do número de permex  (4) Si                                   Non 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 30 
Época y zona probable de extracción (5) : xaneiro e de agosto a decembro. 
Modalidade (3): endeño remolcado 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X       X X X X X 

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé Embarcación  Tripulante/habilitación 
Ameixa rubia  100 kg/día  
 
Artes a empregar Endeño remolcado segundo o establecido no Decreto 424/1993. 
 
Puntos de control Zona de producción e rampla da lonxa de Cangas. 
Puntos de venda Lonxa de Cangas 
 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas             
Zonas: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Extracción semente para resembra             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 



Traslados             
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Rareos             
Zonas: 
Especies: 
 
Outras consideracións (9) 

Nas ordes pola que se aproban os plans xerais de explotación marisqueira, conteñen un artigo 
no que se indica que os rastros remolcados definidos nos artigos 120 e 123 do Decreto 
419/1993, do 17 de decembro, só poderán capturar un 10% das especies acompañantes, 
sempre e cando ditas especies non estean sometidas a un plan específico aprobado pola 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 
 
Aceptase a extracción de especies acompañantes, excepto aquelas que estean en veda, non 
teñan o tamaño regulamentario e non sexan as autorizadas no plans de explotación en zonas 
de libre marisqueo a flote da ría de Vigo, excluíndo tamén a ostra plan debido ao estado da 
poboación en dita ría de acordo co informe técnico. 
 
Advertir que a arte debe ter as características do cope establecidas no artigo 122 do Decreto 
424/1993, e que só se pode traballar a profundidades superiores ós 15 m.  
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Quedan excluidas  do plan as zonas 
comprendidas dentro do ámbito do Parque, posto que o informe do mesmo é negativo ao 
considerarse que os rastros remolcados inciden negativamente no sustrato, rompendo a súa 
estructura e destruíndo as comunidades de orgaismos bentónicos que encontran ao seu paso. 
O posible informe favorable requeriría dun estudo biolóxico que avale e xustifique o uso desta 
arte nos fondos mariños do Parque. 
 
* 

 


