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FICHA RESUMO 
 

PE 403A 2010/47-5 
Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

 
Especies  Ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa babosa (V.pullastra) e 

reloxo (D.exoleta). 
Ámbito do plan  Autorización administrativa 
Subzonas de explotación   

 
Participantes no plan de explotación  

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

- 26 44 
Ampliación do número de permex  (4) Non 

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

 
Calendario de explotación  

Días máximos de extracción  80 
Época y zona probable de extracción (5) : de marzo a abril e de xullo a setembro, cunha veda 
de dous meses en maio e xuño..  
Modalidade (3):  

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

 
Topes de captura  

Especies  Embarcación/día  Tripulante enrolado e a bordo/día  
Ameixa rubia 4 kg 2 kg 
Ameixa babosa 14 kg 7 kg 
Reloxo Determinarase na resolución de apertura 

 

Artes a empregar  Raño ou angazo, segundo o establecido no Decreto 424/1993. 
 

Puntos de control  Embarcación da confraría e lonxa de Baiona 
Puntos de venda  Lonxas de Baiona e Vigo 

 
Accións a realiz ar (7) Épocas 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          X X   
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Zonas: zona de autorización 
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: 

 
  

Outras consid eracións (9) 

 
Especies:  exclúense a chirla, cornicha e croque bravo por non existir capturas nin vendas 
destas especies dende hai anos. Igualmente, non se indican obxectivos de produción para a 
chirla nin o croque bravo. 
 
Participantes:  segundo os datos dos que dispón a Consellería do Mar, o número de 
embarcacións que conta coa modalidade de marisqueo (Z1) no seu permiso e están asociadas 
á confraría de Baiona é de 26. ………. 
 
Calendario de extracción:  en caso de que nas zonas de libre marisqueo da ría de Vigo se siga 
realizando actividade durante o mes de marzo, poderá pecharse este plan durante este mes  
 
Cotas máximas de captura:  tendo en conta as mostraxes realizadas en setembro e a CPUE 
acadada durante o ano 2010, cómpre rebaixar a cota máxima de ameixa babosa ata 7 
kg/tripulante enrolado e a bordo/día.  
O número máximo de cotas por embarcación é de 2.  
 
Accións de mellora:  As accións de melloras presentadas son mesmas dos anos anteriores 
pero non están desenvoltas, polo que non poden ser valoradas. Calquera petición requirirá da 
descrición das zonas, metodoloxía e calendario de actuacións.  
 
Normas do plan:  En relación coa posibilidade contemplada no plan de explotación de que por 
incumprimento dalgunha das normas os participantes poden ser sancionados incluso coa 
expulsión do plan sinalar que calquera privación do dereito de exercer a actividade marisqueira 
por parte dunha confraría a través dun procedemento sancionador sen que implique a perda da 
condición de socio non está contemplada na normativa que regula a explotación de moluscos 
nin o permiso de explotación. A persoa afectada poderá recorrer á vía xudicial, xa que a tutela 
que exerce a administración sobre as confrarías non inclúe ó réxime sancionador.  
 
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 do banco deberán ser remitidos 
regularmente á delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior.  
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Deberán achegar,  antes do inicio da actividade neste plan, a seguinte documentación: 

- Funcionamento e responsables do punto de control. 

 
 

 

 
 


