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Anos de vixencia
Entidade
Plan de xestión
Réxime
Modalidade

2021, 2022, 2023
PE403A 2020/2-2
AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS “SAN COSME” DE BARREIROS
PLAN DE BIVALVOS E GASTERÓPODOS
ZONA DE LIBRE MARISQUEO
A PÉ

Especies obxectivo

Ámbito do plan
Subzonas de explotación

Obxectivos

Ameixa fina (Ruditapes decussatus), longueirón vello (Solen
marginatus), berberecho (Cerastoderma edule), caramuxo
(Littorina littorea), lapa (Patella sp), ostra xaponesa (Crassostrea
gigas) e ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)
Banco de Fondás, Taro e Fontorto
Banco de Fondás (CL-163)
Banco de O Taro (CL-167)
Banco de Fontorto (CL-170)
Ver anexo
Participantes no plan de xestión
Mariscadoras/es a
Embarcacións
pé
6 (1 praza vacante)
6
6
6
Outorgamento 2021
1

Número de
participantes
Actual
Máximo 2021
Máximo 2022
Máximo 2023
Número

Tripulantes con dereito
a cota

Calendario anual previsto de extracción
Número probable de días de extracción 100
AF: de abril a decembro
LonV: de xullo a decembro
Época y zona probable de De xaneiro a decembro. Ámbito do plan
extracción
Modalidade: a pé
xan
feb
mar
abril
maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

dec
X

Rotación probable de áreas (de ser o caso): Non
xan

feb

mar

abril

maio

xuño

xullo

agos

set

out

nov

dec

Zona
Actividade extractiva en festivos autonómicos, nacionais e sábados
En semana santa
En decembro
En supostos extraordinarios que afecten ó normal desenvolvemento do plan

Si / Non
Non
Non
Non
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Especies
Ameixa fina
Longueirón vello
Berberecho
Caramuxo
Lapa
Ostra xaponesa
Ameixa xaponesa

Topes de captura (kg/día)
A pé
(Mariscador/día)
5 kg
12 kg
5 kg
15 kg
10 kg
200 kg
Establecerase na resolución de apertura

Tamaños mínimos de extracción
(de ser superior ao mínimo legal ou excepción da disposición adicional única da orde do 27.12.2012 )
Especies
Tamaño mínimo Zona excepción disposición adicional única
orde do 27.12.2012 (de ser o caso)

A pé

Artes a empregar

Horario de traballo
Desde dúas horas e media antes ata dúas horas e media despois da
baixamar diúrna, tendo como tope as 18.00 horas, segundo o
Decreto 15/2011.
Sacho, rasqueta, coitelo, forquita, espátula. Para o longueirón vello
emprego de sal. Para ostra xaponesa: coitelo ostrícola ou utensilios
desincrustantes.

Puntos de control
(Situación)

Saídas de Fondás, Fontorto, O Taro e O Astillero

Puntos de venda
autorizados

Lonxas autorizadas

Accións de conservación, mantemento, recuperación ou mellora dos hábitats e zonas
de produción
Accións
Si / Non
Rareos e traslados
Non
Limpezas de algas
Non
Limpezas de lixo mariño
Non
Acondicionamento de substrato. Arados
Non
Sementeiras. Especies: diversas especies segundo colaboración co cima
Si
Control depredadores. Especies:……..
Non
Control especies exóticas/invasoras.
Si
Outras actividades de semicultivo:…………
Non
Accións de coidado, control, seguimento protección e vixilancia dos bancos
marisqueiros
Accións:
Si / Non
Accións por gardapescas
Si
Accións polas persoas mariscadoras
Non

Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños
15701 Santiago de Compostela
Teléfono 981 546 176 – Fax 981 546 138

Medidas específicas para combater practicas INDR
Accións de control para a aplicación das medidas de explotación e conservación
aprobadas pola entidade:
Medidas para a declaración adecuada de capturas:
Medidas para previr a actividade ilegal de terceiros que non pertencen a entidade:

Si / Non

Accións de diversificación da actividade marisqueira coa fórmula de turismo mariñeiro
(artigos 112 e 113 da Lei 11/2008 de Pesca de Galicia)
Accións
Si / Non
Pesca turismo
Non
Rutas guiadas
Non
Gastronomía
Non
Accións formativas para unha mellor xestión e conservación
dos recursos marisqueiros

Si

Renovación permisos de explotación para marisqueo a pé
Carácter das actividades
Computan para a renovación do
permiso (Si / Non)
Actividades de semicultivo (95%)
Non
Protección e vixilancias informativas (95%)
Non

