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FICHA RESUMO 
 

         CM 410A 2010/4-5 
Ano 2010  
Entidade CONFRARIA DE PESCADORES "SAN ROQUE" DE PORTONOVO 

Plan explotación (1) POLIQUETOS 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) A PÉ 
 

Especies Lumbrineris impatiens (Gavilán) 
Ambito do plan Praias Fagilda, Pragueira, Báscuas, Montalvo e Canelas  
Subzonas de 
explotación 

Zona I: praia Fagilda (ou Pociñas) 
Zona II: praia de Pragueira 
Zona III: praia de Báscuas 
Zona IV: praia de Montalvo 
Zona V: praia Canelas 

 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
2 - - 

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

-  8 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 120 
Época y zona probable de extracción (5) : do 16 de marzo ao 29 de outubro. 
Modalidade (3): A PÉ 

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

 

Cotas máximas de captura 
Especies A pé 

(individuos/mariscadora/día) 
Lumbrineris impatiens 500  
 

Artes a empregar Sacho, pá e forquita. 
 

Puntos de control Lonxa de Portonovo 
Puntos de venda Centro de venda autorizado 
 

Outras consideracións (9) 

 

(*) Proposta de ampliación:  Podería accederse a un incremento de 8 permisos de explotación 
para a extracción de poliquetos baixo as seguintes condicións: 
 
- A obriga da remisión dos datos de captura ao servizo de Análise e de Rexistros e ao 

departamento territorial correspondente xunto coa solicitude de apertura 
- En función do estado do recurso e da evolución do plan poderanse adoptar medidas de 
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axuste no que se refire ao número máximo de días autorizados ou das cotas máximas de 
captura, derivadas do aumento do número de permisos 

- O permiso de explotación específico para poliquetos só habilita para a extracción destas 
especies 

- A selección de persoas candidatas para a obtención do permiso de explotación farase de 
conformidade co establecido no baremo aprobado pola Dirección Xeral de Ordenación e 
Xestión dos Recursos Mariños. A entidade deberá solicitar ao departamento territorial en 
Vigo o inicio do proceso de selección das persoas candidatas. 

 

Calendario de extracción:  De acordo co establecido no artigo 7º da Orde de 6 de febreiro de 
1998, pola que se regula a extracción de poliquetos, vermes mariños para cebo, no litoral de 
Galicia, fixase unha veda para a extracción de poliquetos do 1 de novembro ao 15 de marzo, 
salvo que a Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños modifique dito 
prazo. Por outra banda, a extracción de poliquetos poderá realizarse tódolos días laborables, 
agás os sábados e en horario comprendido entre as dúas horas antes e dúas horas despois da 
baixamar diúrna, sen que en ningún caso poidan superarse as 17 horas.  
 

 

Se se levantan ou removen substrato ou pedras, deberán volverse a colocar na posición orixinall 
para evitarlles danos aos organismos epibiontes. 
 

 


