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FICHA RESUMO
Ano
Plan explotación(1)
Réxime (2)
Modalidade (3)

PE 403A 2009/17-5
PE 403A 2009/18-5
PE 403A 2009/19-5
PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
LIBRE MARISQUEO
MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN
2010

Especies

Ameixa fina (R.decussatus), Ameixa babosa (V.pullastra), ameixa rubia
(V.rhomboides), ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho (C.edule),
carneiro (V.verrucosa), cornicha (S.solida), ameixa bicuda (V. aurea), relo (D.
exoleta),
Ambito do plan Bancos marisqueiros sublitorais da Ría de Vigo, excepto a autorización da
confraría de Baiona.
Subzonas de
Parte externa da enseada de Baiona, de Cabo Estai a Monteferro, Cabo de
explotación
Mar, Madorniña, Bouzas, Canido, Toralla, Samil, Cuncheiro de Samil,
Travesos, A Guía, ETEA, punta Arroás, Borna, Tirán, Pejo, boia e punta de
Rodeira, Rodeira, Canastros, Borneira, Os Baidos, Salgueirón, Balea, praia de
Cangas, Massó, Liméns, Barra e CÍes, Pedra da Oliveira, Lazareto, Portela,
Chapela, Cabanas, Pedra Branca, praia de Cesantes, Area Nova-Puntal-Río
do Medio, Cabalo, río da Emilia e Area do Cabalo.
Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes
341
Ampliación do número de permex (4)
Non
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Tripulantes/Habilitacións
Calendario de explotación
Días máximos de extracción
180
Época y zona probable de extracción (5): de xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses
en abril e maio (ver consideracións)
Modalidade(3): dende embarcación
xan
feb
mar
abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Especies
Ameixa fina
Ameixa babosa
Ameixa rubia
Ameixa xaponesa
Berberecho
Carneiro
Cornicha
Ameixa bicuda
Reló

Topes de captura
Embarcación
Tripulante enrolado e a bordo/día
3 kg (1)
8 kg (1) (2)
3/16 kg (3)
10 kg (1)
10 kg
4 kg
2 kg
2 kg
Establecerase na apertura

1

CONSELLERÍA DO MAR
Dirección Xeral de Ordenación e
Xestión dos Recursos Mariños

Rúa do Valiño 63-65 – San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 40 07 – Fax 981 54 50 25

(1) As compensacións, na zona externa, de 1 kg de ameixa fina por 2 kg de ameixa babosa
serán acordadas mensualmente, en función do estado dos recursos e dos prezos do
mercado.
As compensacións, na enseada de San Simón, de ameixa fina e ameixa xaponesa, serán
acordadas mensualmente, en función do estado dos recurso e dos prezos no mercado.
(2) A cota máxima de ameixa babosa, agás na enseada de San Simón, poderá
incrementarse durante un máximo de 30 días ao ano ata 10 kg/tripulante enrolado e a
bordo/día, sempre e cando o estado do recurso así o permita.
(3) Cotas máximas de captura para a ameixa rubia:
-

Ensenada de Baiona: 3 kg/tripulante/día

-

Resto: 16 kg/tripulante/día, podendo incrementarse durante 70 días ao ano ata 20
kg/tripulante debidamente enrolado e a bordo/día, sempre e cando o estado do recurso
así o permita.

-

Compensacións: Na zona externa poderá compensarse, todo o ano, 2 kg de ameixa
rubia por cada quilo de ameixa babosa, e nos días en que aumente a cota de ameixa
rubia, a compensación de ameixa rubia será de 2,5 kg por quilo de ameixa babosa, sen
que a cota máxima de captura supere 8 kg/tripulante/día

Para a posible explotación do reló deberá agardarse ao que indiquen os resultados do
estudo que se está a levar a cabo.
Artes a empregar

Rastros, raños e ganchas, segundo o Decreto 424/1993, cunha
separación mínima entre varillas de 17 mm para o berberecho,
ameixa fina e ameixa xaponesa.

Puntos de control

Zona de traballo mediante embarcación e lonxas de Cangas,
Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona.
Lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido,
Vigo e Baiona.

Puntos de venda
Accións a realizar (7)
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Epocas probables (8)
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X F
Sementeiras
Zonas: Tirán, Canido, Cabalo, Area Nova do Cabalo
Especies: ameixa babosa e ameixa xaponesa
X F
Traslados
Zonas:
Especies:

M A

M X

Xl A

S

O N
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Xl A

S
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Rexeneración zonas improdutivas
Zonas:
Extracción semente para resembra
Zonas:
Especies:
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Rareos
Zonas:
Especies:
Limpezas e arados
Zonas:
Outros
Preengorde de ameixa en batea
Outras consideracións
Para o ano 2010 preséntanse 3 plans de explotación para o marisqueo a flote na ría de Vigo. As
características dos plans presentados e o resultado da súa análise resúmense a continuación:
Plan especifico de explotación presentado pola confraría de Arcade para moluscos
bivalvos (PE 403A 2009/17-5): Analizada a proposta de plan de explotación presentada
obsérvase que:
-

-

-

-

Ambito do plan: os bancos sublitorais do ámbito territorial da entidade, de Punta Cabalo á
caseta do Ceboleiro cara ao interior da ría.
Embarcacións participantes: posúen a arte de marisqueo asociadas á confraría de Arcade
máis o resto das embarcacións das entidades da ría de Vigo,
Especies: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e berberecho.
Os obxectivos de producción parecen referirse só ás embarcacións da entidade.
Os topes de captura propostos para a ameixa babosa, ameixa fina, ameixa xaponesa e
berberecho son os seguintes: 4 kg/tripulante/día, 3 kg/tripulante/día, 12kg/tripulante/día e 10
kg/tripulante día, respectivamente.
Calendario: Propoñen traballar todo o ano de luns a venres, cun total de 250 días. En vez da
veda tradicional, propoñen a rotación de bancos. Dende o punto de vista técnico,
considérase que para valorar unha proposta de anulación de vedas o plan de extracción
debería reflicitr, mes a mes, os bancos e as especies a abrir e pechar e debería demostrar o
descanso real para cada banco.
Propoñen novas zonas de traballo, como río da Tata, Pesqueira e Caída do sur, pero non
prestan unha avaliación para coñecer se as poboacións teñen biomasa explotable.
Os puntos de control situaríanse na zona de traballo e nas lonxas das entidades cun barco
de Arcade e embarcacións do resto das entidades. No caso de non chegar a acordos co
resto das entidades dubidamos da efectividade dun único punto de control.
Segundo o plan presentado todas as confrarías con socios que traballen nos bancos
xestionados por Arcade deberán contribuír aos gastos de vixilancia e control. Non explican o
sistema a seguir e non consta acordo co resto das entidades na documentación do plan.

Finalmente lembrar con respecto ao ámbito proposto no plan, que o alcance xurídico da
determinación do ámbito territorial afecta unicamente á determinación do territorio para a
afiliación dos membros das confrarías, non tendo a consideración de dereito preferente para a
explotación dos recursos mariños ou marisqueiros, agás nos casos que legalmente se lle atribúa
outro alcance ( artigo 46.5 do Decreto 261/2002, do 30 de xullo).
Plan especifico de explotación presentado pola Asociación de confrarías da Ría de Vigo,
(confrarías de Moaña, Vigo, Baiona e a Asociación Pedra de Oliveira) (PE 403A 2009/18-5), que
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segundo a certificación achegada, foi aprobado na reunión da xunta xeral desta Asociación.
Analizada a proposta de plan de explotación presentada obsérvase que:
-

Ámbito do plan: bancos sublitorais da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona; ademais
de incluír aos bancos Illas Estelas e Serralleiras (que propoñen traballar nos meses de abril e
maio).

-

Participantes: todas as embarcacións coa arte de marisqueo (Z1) no seu permiso de
explotación, aínda que só presentan a relación de embarcacións das entidades que
constitúen a Asociación.

-

A confraría de Baiona inclúe a proposta dun incremento do número de permex de
embarcación (7) dentro do plan de explotación para a súa autorización. Por este motivo, esta
ampliación non se valorará no marco do presente plan.
Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa rubia, ameixa xaponesa, ameixa bicuda,
berberecho, reló, carneiro e cornicha.
Solicitan incremento dos topes de captura para a ameixa babosa, ameixa rubia e carneiro
pero non presentan avaliación biolóxica que xustifique tal petición.
Calendario: 207 días durante doce meses, establecendo un sistema de rotación de bancos,
no que cada banco descansará un mínimo de catro meses consecutivos en vez da
tradicional meda. Traballarían de luns a xoves a excepción do mes de decembro e en casos
excepcionais podería traballarse tamén os venres. Nos meses de veda traballarían os
bancos do sur das illas Estelas e Serralleiras
As accións de rexeneración están pouco desenvoltas.
Os puntos de control no mar son indefinidos e os de terra no abarcan á totalidade das
organizacións, ao igual que os puntos de venda.

-

-

Plan especifico de explotación para moluscos bivalvos presentado por Pescadebaixura. S.
Coop. Galega (confrarías de Redondela, Cangas e por Cies Artesanais, S. Coop.Galega e
Mar do Morrazo, S.Coop.Galega) (PE 403A 2009/19-5): Analizada a proposta de plan de
explotación presentada obsérvase que:
-

-

-

Ámbito do plan son os bancos sublitorais da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona.
No plan, a zona que denominan Meira-Moaña inclúen a que está frente á praia da Xunqueira,
por dentro das bateas, no límite coa zona de marisqueo a pé, punto de constante conflito coa
confraría de Moaña onde non existe acordo de división entre as zonas de a pé e a flote,
ademais de descoñecerse a produtividade da zona sublitoral.
División do ámbito en 12 zonas, xustificando a subdivisión para facilitar as peticiós mensuais
de apertura e emprazar os puntos de control e viixilancia
Participantes: todas as embarcacións coa arte de marisqueo (Z1) no seu permiso
Especies: ameixa babosa, ameixa fina, ameixa rubia, ameixa xaponesa, ameixa bicuda,
berberecho, reló, carneiro e cornicha.
Incremento das cotas de captura para ameixa rubia e carneiro. Solicitan un máximo de 40
días ao ano nos que se podería aumentar a cota de ameixa babosa a 10 kg e 70 días ao ano
nos que se podería aumentar a cota de ameixa rubia ata 20 kg. Na zona externa
compensarían durante todo o ano 2 kg de ameixa rubia por cada quilo de ameixa babosa e
cando o tope de ameixa rubia aumente a 20 kg o de ameixa xaponesa se manteña en 8 kg,
entonces compensaríase 2,5 kg de ameixa rubia por cada quilo de ameixa babosa.
Nalgunhas épocas do ano, na zona interna, con solicitude previa, podería compensarse 2 kg
de ameixa xaponesa por cada quilo de ameixa fina. Tamén se podería compensar 2 kg de
ameixa babosa por 1 kg de ameixa fina na zona externa.
Calendario: 190 días, cunha veda de dous meses comprendida dende a metade do mes de
abril a mediados de xuño. Traballarían de luns a xoves de xaneiro a decembro e de luns a
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venres durante o mes de decembro. Nas semanas que algún festivo aconteza de luns a
xoves, traladarase o día de traballo ao vernes. Non establecen sistema de rotación de
bancos.
Así polo tanto, á vista do exposto anteriormente e consultado coas entidades na reunión do día
22 de decembro de 2009, a explotación de moluscos bivalvos na ría de Vigo na modalidade
de marisqueo dende embarcación realizarase baixo as seguintes condicións:
Ambito do plan: Bancos sublitorais da ría de Vigo, excepto a autorización da confraría de
Baiona. As subzonas de produción:bancos marisqueiros sublitorais: Parte externa da enseada
de Baiona, de Cabo Estai a Monteferro, Cabo de Mar, Madorniña, Bouzas, Canido,Toralla,
Samil, Cuncheiro de Samil, Travesos, A Guía, ETEA, Punta Arroas, Borna, Tiran, Pejo, Boia e
Punta de Rodeira, Rodeira, Canastros, Borneira,Os Baidos, Salgueirón, Balea, praia de Cangas,
Massó, Liméns, Barra e Cies, Pedra da Oliveira, Lazareto, Portela, Chapela, Cabanas, Pedra
Branca, praia de Cesantes, Area Nova-Puntal-Río do Medio, Cabalo, río da Emilia e Area do
Cabalo.
Exclúese a zona de Domaio e Meira-Moaña mentres non se avalíe o estado do recurso e exista
un acordo de separación das zonas de a flote e a pé co colectivo de mariscadoras da confraría
de Moaña.
A inclusión dos bancos situados ao sur da illas Estelas e Serralleiras dependerá dos resultados
que se obteñan das prospeccións e mostraxes realizadas na zona.
Participantes: embarcacións coa arte de marisqueo (Z1) no permiso de explotación en vigor.
Con respecto ás relacións de participantes que figuran nos diferentes plans presentados
advírtese que:
……………
Calendario: 180 días máximos de extracción, entre xaneiro e decembro, de luns a xoves salvo
épocas puntuais en que se poderían traballar os venres, e unha veda nos meses de abril e maio.
Poderase eliminar o período de veda sempre e cando se estableza un calendario de rotación dos
bancos, indicando mes a mes os bancos que se abrirían e pecharían, e as especies que se
extraerían, de xeito que se demostrase o período de descanso de cada banco marisqueiro.
Topes de captura:
-

Ameixa fina o tope manterase en 3 kg/tripulante/día. Na zona externa poderá compensarse,
todo o ano, 2 kg de ameixa fina por cada quilo de ameixa babosa

-

Ameixa babosa:

-

Ensenada de Baiona: 8 kg/tripulante/día
Zona externa. 8 kg/tripulante/día

Esta cota poderá incrementarse durante un máximo de 30 días ao ano ata 10 kg/tripulante
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enrolado e a bordo/día, sempre e cando o estado do recurso así o permita.
-

Enseada de San Simón: determinarase en cada resolución de apertura, en función das
mostraxes realizadas

-

Ameixa xaponesa: a cota máxima será de 10 kg/tripulante e día.

-

Ameixa rubia:

-

Ensenada de Baiona: 3 kg/tripulante/día
Resto: 16 kg/tripulante/día, podendo incrementarse durante 70 días ao ano ata 20
kg/tripulante debidamente enrolado e a bordo/día, sempre e cando o estado do recurso así o
permita. Na zona externa poderá compensarse, todo o ano, 2 kg de ameixa rubia por cada
quilo de ameixa babosa, e nos días en que aumente a cota de ameixa rubia, a compensación
de ameixa rubia será de 2,5 kg por quilo de ameixa babosa, sen que a cota máxima de
captura aumente a 8 kg/tripulante/día

-

Berberecho manterase o tope de captura en 10 kg/tripulante/día.

-

Carneiro, mantense en 4 kg/tripulante/día

-

Cornicha: 2 kg/tripulante/día

A vista dos datos das mostraxes realizadas e dos controis de tallas quincenais, os topes de
capturas poderían reducirse segundo o estado dos bancos e/ou atrasar a súa apertura.
Remisión de 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 de cada banco deberán ser remitidos
regularmente ao departamento territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior por parte de todas as entidades.
Nas peticións de apertura deberán indicar o número de puntos de control que terá cada
entidade, a súa situación, identificar a/s embarcación/s de control e as persoas responsables.
A valoración das accións de rexeneración e dos traballos de semicultivo será realizada no
momento no que se detallen as zonas, períodos, metodoloxía, participantes e organización
destes.
En canto á mecanización do angazo, indicar que se trata dunha modificación dunha arte
contemplada no Decreto 424/1993, é non procede a súa valoración dentro dun plan de
explotación presentado ao abeiro do Decreto 423/1993.
O horario para o marisqueo dende embarcación é de 8:00 a 14:00, de conformidade co
autorizado para marisqueo dende embarcación segundo o establecido no artigo 115 do Decreto
423/1993, de 17 de decembro, polo que se aproba o regulamento da actividade pesqueira e das
artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia.
Informe do Parque Nacional das Illas Atlánticas (26 de novembro de 2009)
A administración do Parque non pode emitir informe sobre os plans de explotación que van a
traballar sobre a mesma zona e o mesmo recurso.
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