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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/5-5
Ano 2011
Entidade ASOCIACIÓN  DE  MARISCADORES  "PEDRA  DE  OLIVEIRA"  DE 

VILABOA
Plan explotación(1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO
Modalidade (3) MARISQUEO A PÉ

Especies Ameixa  babosa  (V.pullastra),ameixa  fina  (R.decussatus),ameixa  xaponesa 
(R.philippinarum), berberecho (C.edule) e longueirón vello (Solen marginatus)

Ambito do plan Bancos intermareais dende punta do Santo Adrán ata Punta Cabalo 
Subzonas de 
explotación

1. San Adrán: Dende punta Santo Adrán ata o río de Río Maior: Maceira 
(VI 143), Estralo (VI 146), Carballal (VI 142), Pousada do Porco (VI 
147)

2. Rio Maior: dende o río de Río Maior ata o peirao de Santa Cristina: 
Río Maior I (VI 138), Río Maior II (VI 138) e parques (zonas acotadas 
adicadas ao semicultivo e explotación)

3. Deilán: dende o peirao de Santa Cristina ata punta Pereiró: Deilán II 
(VI 141) e Deilán I (VI-140)

4. Cabalo:  dende punta Pereiró ata punta Cabalo:  A Santa-Covas (VI 
149) e Cabalo (Vilaboa) (VI 150)

Participantes no plan de explotación
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións

68 - -
Ampliación do número de permex (4) Non

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

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 145 días.
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro, con rotación de bancos
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

Banco xan feb mar ab maio xuñ xull ag set out nov dec

Deilán X X X X X X X

Cabalo X X X X X

San Adrán X X X X X

Río Maior X X X X X X X

Parques X X X X X X X X X X X X

Topes de captura
Especies A pé (mariscadora/día)

(*) Modificado por Resolucion do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposicion 1
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Ameixa babosa 1 kg
Ameixa fina 2 kg (*)
Ameixa xaponesa 8 kg
Berberecho 5 kg
Longueirón vello 5 kg

Artes a empregar Sacho, legón, angazo

Puntos de control Punta Cabalo, Lonxa de Santa Cristina, Santo Adrián.
Puntos de venda Lonxas de Sta. Cristina e de Vigo

Accións a realizar (7) Epocas probables (8)

X F M A M X Xl A S O N D
Rexeneración zonas improdutivas
Zonas: Banco de San Adrián e Río Maior

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: ámbito do plan
Especies: ameixa xaponesa 

X F M A M X Xl A S O N D
Traslados
Zonas: ámbito do plan 
Especies:

X F M A M X Xl A S O N D
Rareos
Zonas: Deilán
Especies: berberecho

X F M A M X Xl A S O N D
Limpezas e arados
Zonas: ámbito do plan

X F M A M X Xl A S O N D
Outros
Zonas: 

Outras consideracións (9)

Ambito do plan: 

Os ámbitos dos plans de explotación presentados pola confraría de Moaña e a Asociación de 
Vilaboa coincide entre a ponte de Rande e a punta do Santo Adrán (Aradoiro e Calera). Esta 
zona foi xestionada durante os anos 2009 e 2010 pola Asociación, sen embargo os constantes 
conflitos e a falta de acordo entre as entidades polos ámbitos dos plans de explotación ou zonas 
de traballo, e considerando que:

1. A explotación dos bancos incluídos no ámbito deste plan pode mellorar co aproveitamento 
dos colectivos que tradicionalmente traballaron neles, a través da aplicación de medidas de 
xestión, e quedando garantidos os dereitos das mariscadoras afectadas . 

(*) Modificado por Resolucion do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposicion 2
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2. 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, segundo se establece no artigo 46.5 do Decreto 
261/2002, do 30 de xullo. 

Non se incluirá esta zona no ámbito do plan e pasará a ser xestionada, mentres non exista un 
acordo sobre os ámbitos dos plans, de acordo co establecido no plan específico para esta zona e 
coa Orde que aproba a Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2011. As  aperturas 
mensuais do plan de explotación serán autorizadas polo departamento territorial en Vigo, previa 
petición conxunta das entidades interesadas na extracción segundo as coincidencias de zona 
de traballo sinaladas anteriormente. As peticións conxuntas efectuadas para cada zona indicarán 
os  días,  especies  e  topes  de  captura,  nº  de  mariscadoras,  así  como  puntos  de  control 
establecidos. 

Polo tanto, o  ámbito deste plan será o seguinte: Bancos intermareais dende punta de Santo 
Adrán ata Punta Cabalo

Calendario: 145 días de xaneiro a decembro, con rotación de bancos.

Cotas máximas de captura:  á vista do seguimento das capturas dos anos anteriores e das 
CPUE os topes de captura son os recollidos nesta ficha. 

Artes autorizadas: A gancha a pé non está incluída nas artes de marisqueo a pé, de acordo co 
establecido no artigo 118º do Decreto 424/1993, de 17 de decembro, polo que o seu emprego 
require da aprobación dun plan experimental. 

Punto de control: Se realizará segundo o disposto no apartado 2 do plan presentado.

Remisión dos datos de captura: Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de 
sobrepesca é necesario realizar un control independente por bancos 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 territorial, seguindo as instrucións dos 
técnicos, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os 
datos do mes anterior.

Recomendacións para a mellora do plan:

- uso da peneira no control.
- definir si os traballos que non son de extracción computarán ou non para a revalidación 

do permiso de explotación.

(*) Modificado por Resolucion do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposicion 3
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