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FICHA RESUMO 
PE 403A 2009/ 59-5 

Ano  2010 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE VILANOVA DE AROUSA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓNS 
Modalidade (3) MARISQUEO A PÉ 

 

Especies  Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), ameixa 
xaponesa (R.philippinarum), ameixa bicuda (V.aurea), berberecho 
(C.edule) 

Ambito do plan  Dende Regato Aduana a Rego do Alcalde 
Subzonas de 
explotación 

As Sinas, Esteiro, Terrón-O Bote, Castelete 

 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
198 - - 

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

(*) 21 - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  180 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro.. 
Modalidade (3): A PÉ 

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

 

Calendario d e explotación  
Especies  A pé (mariscadora/día)  

Resto do ano 
A pé (mariscadora/día)  

Decembro 
Ameixa fina 1 kg 2 kg 
Ameixa babosa 2 kg 3 kg 
Ameixa xaponesa 8 kg 10 kg 
Ameixa bicuda Establecerase na apertura Establecerase na apertura 
Berberecho 5 kg 10 kg 

 

Artes a empregar  Sacho, legón e angazo segundo o Decreto 424/1993. (**) 
Ganchelo e (***) forquilla a pé 

 

Puntos de control  Zona de producción e lonxa de Vilanova  
Puntos de venda  Lonxa de Vilanova  
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas  X X X          
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Zonas: Castelete 
 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    X X X X       
Zonas:Castelete 
Especies: ameixa fina 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados    X X         
Zonas: ámbito do plan 
Especies:  
 X F M A M X Xl A S O N D 
Rareos              
Zonas: ámbito do plan 
Especies:  
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados  X X X X X X X X X X X X 
Zonas: ámbito do plan 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros              
 
 
  

Outras consideracións (9) 

 
Ambito do plan:  cómpre lembrar que o límite do ámbito do plan está en Regato Aduana. 
 

A zona de traballo inclúe o estuario de Vilanova, como zona de produción catalogada como C 
pola Orde de 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de 
moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia. Segundo o establecido no artigo 2º.2 da Orde de 8 de setembro de 2006 
“o tratamento a que deben ser sometidos os produtos en función da clasificación da zona de 
produción será o establecido na sección VII do anexo III do Regulamento (CE) 853/2004, do 29 
de abril ou na normativa que a modifique ou substitúa” 
 

Participantes : o número de permisos é de 198 e non 210 como consta no plan. 

 

Proposta de ampliación:  para este ano a entidade solicita un incremento de 40 novos permisos 
co propósito de cubrir as vacantes que se producirán nos vindeiros anos. 
 
(*) Tendo en conta a información achegada nos informes técnicos obsérvase o seguinte: 
 

- Que durante o ano 2009 o número de baixas producidas é de 14 (7 por renovación e 7 por 
xubilación) 
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- Que para o ano 2010, o número de baixas é de 7 (3 que xa se produciron por non 
renovación e 4 previstas por xubilación). 

 
Polo que, á vista disto, o número de baixas sería de 21. Así pois, tendo en conta os informes 
técnicos considérase que é posible acceder á cobertura de 21 prazas e non das 40 solicitadas 
pola entidade. A cobertura de vacantes para os anos 2001 e vindeiros deberán irse valorando 
nos sucesivos plans de explotación en función da evolución do estado do recurso. O 
procedemento para a cobertura das 21 vacantes deberá realizarse de tal xeito que os novos 
permisos se incorporen no ano 2011, xa que parte das baixas produciranse durante o ano 2010. 
 
Artes autorizadas: 
 

(**) O emprego da técnica do ganchelo  unicamente estará autorizado durante o período 
comprendido entre xuño e outubro dada a súa conveniencia dende o punto de vista ambiental e 
de protección do recurso 
 
(***) Dado que a forquilla a pé non é unha arte de marisqueo autorizada segundo o establecido 
no artigo 118º do Decreto 424/1993, do 17 de decembro, o seu uso deberá facerse no marco do 
plan experimental aprobado por Resolución do 23 de decembro de 2009 da Dirección Xeral de 
Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños. 
 

Remisión dos datos:  Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, das capturas e das tallas. Polo tanto, os 
datos da explotación necesarios para o seguimento dos bancos deberán se remitidos 
regularmente á delegación correspondente, seguindo as indicacións dos técnicos, de xeito que 
coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 

Normas do plan: En relación coas cotas de inicio para as mariscadoras que se inicien na 
profesión dentro da agrupación de marisqueo a pé da entidade, recoméndase que a imposición 
destas cotas extraordinarias sexa ratificada polo órgano de goberno competente da confraría.  
 
Para a revalidación dos permisos de explotación para marisqueo a pé computarán os días de 
realización das labores de semicultivo, coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos 
bancos. O certificado no que se acredite a realización das labores anteriores por parte das 
mariscadoras detallará os días a efectos da revalidación do permiso de explotación, e virá 
asinado pola persoa responsable da organización dos traballos e a representante legal da 
confraría. 
 

Deberá achegarse documentación que acredite que o plan foi aprobado polos órganos de 
goberno da confraría. 

 

Recomendacións  para a mellora do plan: 
 
- Revisar as cotas de socia 
- Revisar, modificar e aproar o regulamento de réxime interno da agrupación 
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