
 

 
                   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

FICHA RESUMO 
 

Ano  2011 PE403A   2010/115-1
ntidade  CONFRARIA DE PESCADORES DO PINDO 
Plan explotación (1) GASTERÓPODOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PE 
 

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

Ambito  do plan  Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río 
Larada. CM-043  

Subzonas de explotación  Zona 1: desde a desembocadura do río Xallas ata punta Quilmas. 
Zona 2: desde punta Quilmas ata a punta Rego da Braña. 
Zona 3: desde Rego da Braña ata a punta Caldebarcos. 
Zona 4: desde punta Caldebarcos ata desembocadura do río 
Larada  

 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
13 - - 

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

- - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  40 
Época y zona probable de extracción (5)  
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 
 

Topes de captura (6)  
Especies  A pé  

(Mariscador/ dia) 
Embarcación  Tripulante/habilitación  

Caramuxo 10 kg - - 
Lapa 10 kg - - 
 

Artes a empregar  Rasqueta e truel 
 

Puntos de control  Punto de venda 
Puntos de venda  Puntos de venda autorizadosa 
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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) 

 
Participantes : O listado de participantes anexo ao plan inclúe un total de 14 mariscadoras, no 
que se observan as seguintes incidencias:  

 
- ………., que está en posesión do permiso de explotación para percebe a pé, non de 

marisqueo xeral. Dada que a extracción dos gasterópodos ven sendo unha actividade 
complementaria á extracción de mexilla e ao marisqueo a través dos plans de 
explotación aprobados para moluscos bivalvos e percebe, e de acordo ao disposto no 
artigo 14 da Orde do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación 
do permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira: “De acordo 
co previsto no artigo 22 do Decreto 425/93, do 17 de decembro, o permiso de explotación 
para recursos específicos poderá ser compatible coa explotación doutros recursos, 
sempre e cando os períodos de explotación duns e outros non sexan coincidentes”, non 
hai inconveniente para a participación desta percebeira neste plan. 

 
- ……….., que debe ser excluída dado que o seu permiso de explotación é específico para 

a extracción de poliquetos, que só a habilita para a extracción desas especies, segundo a 
disposición adicional primeira da Orde do 18 de abril de 2006, pola que se regulan os 
plan de explotación específicos para poliquetos e se aproban os plans para a explotación 
de poliquetos no litoral de Galicia para o ano 2006. 
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Polo tanto, o número de mariscadores que pode participar neste plan é de 13. 
 
Época de extracción: Como é habitual, se prevé solicitar 2 días de extracción no mes de xuño 
nos que o producto recollido terá como destino a degustación de produtos do mar que se 
celebra durante as xornadas de pesca que tódolos anos organiza a confraría de O Pindo. Estes 
días non computarán á hora de renovar os permisos de explotación.  
 
Puntos de control: Para o vindeiro ano establécese un único punto de control, coincidente co 
punto de venda, no que se fai o control de tallas e cupos por parte dos empregados da lonxa. 
 
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 ser remitidos 
regularmente ao departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura 
mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 
Recomendacións  para a mellora do plan. 
 
- Recoméndase un maior esforzo na realización do plan financieiro no que se recollan os 

gastos e ingresos que se xeneran no desenvolvemento deste plan. 
- Recoméndase a implicación deste colectivo no control das extraccións mediante a 

elaboración de normas de funcionamento do punto de control e designación das persoas 
responsables. 

 
 
 

 


