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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A 2008/85-1

PE403A2008/90-1

Entidade CONFRARIA DE PESCADORES DO PINDO 
Plan explotación (1) CARAMUXO E LAPA 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PE 

 
Especies Caramuxo (Littorina littorea, Monodonta lineata) e lapa (Patella 

spss.) 
Ambito do plan Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río 

Larada  
Subzonas de explotación Zona Pindo, Zona Quilmas, Zona Panchés, Zona Caldebarcos  

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

15   
Ampliación do número de permex  (4) NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción  
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): caramuxo: 36 días  

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

Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3): lapa: 50 días 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X X X X X X X X X 

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé 

(kg/mariscador/ dia) 
Embarcación Tripulante/ha

bilitación 
Littorina littorea ou Monodonta lineata 10   
Patella spp 10   

 
Artes a empregar Caramuxo: manual 

Lapa: Rasqueta e truel 
 

Puntos de control Peirao do Pindo, Portiño de Quilmas, Insuela, Punta Caldebarcos 
Puntos de venda Calquer lonxa ou punto de venta autorizado 
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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: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados             
Zonas: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros             
 
 

  
Outras consideracións (9) 

 
A entidade presentou dous plans de explotación: un para a extracción de caramuxo  
(PE403A2008/85-1) e outro para a extracción de lapa (PE403A2008/90-1). Xa que a extracción 
destas especies farase polo mesmo colectivo e na mesma zona de traballo que está incluída 
dentro da zona de produción para gasterópodos GAL07-01 e co obxecto de facilitar a xestión 
destes dous recursos así como simplificar o procedemento procedeuse a integrar nun único plan  
as dúas peticións formuladas. Nesta ficha recóllense as medidas de xestión para ambas as dúas 
especies. 
 
Participantes:  Segundo os datos da Consellería o número de mariscadoras con permex é de 15 
e non de 16,como se indica no plan. 
 
Ampliación:  Non se considera viable a ampliación do número de permisos a pé solicitados (5) 
polos motivos expostos no plan conxunto específico para as zonas de libre marisqueo 
presentado polas confrarías de Lira e O Pindo.  
 
Calendario: 
 
Caramuxo: os días máximos de extracción son 36 distribuídos entre os meses de marzo a 
novembro. 
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Lapa: nas mostraxes realizadas obsérvase que aínda que a abundacia deste recurso é alta sen 
embargo os individuos son de talla pequena e dado que se trata dun especie de crecemento 
lento, o número de días máximos autorizados redúcese a 50, que se distribuirán ao longo do 
ano.  
 

Cotas máximasde captura:  
 
Para o caso do caramuxo, o tope de captura é total para o conxunto de ambas especies e non 
para cada especie. 
 
Artes:  no caso da caramuxa a recolección será manual, non admitíndose artes autorizadas para 
outras especies. 
 
Deberán achegar as coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, 
dacordo coa Circular de 6 de outubro 2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se 
ditan as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 
 
O artigo 14.2 da Orde do 31 de maio de 2005 establece que o permiso de explotación para 
recursos específicos (percebe, algas, poliquetos, ourizo, navalla/longueirón) poderá ser 
compatible coa explotación doutros recursos, sempre e cando os períodos de explotación duns e 
outros non sexan coincidentes. Tendo en conta que os períodos de actividade para a extracción 
de percebe é coincidente coa explotación do resto de recursos non é posible aceptar a proposta 
de participar no mesmo día no plan de percebe e noutros plans de explotación. 
 

Recoméndase que en próximas anos se presente un plan único para os moluscos gasterópodos 
(lapa e caramuxo) 
 
 
 


