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FICHA RESUME 
  
 

Ano  2009  PE403A    2008/97-1
Entidade  CONFRARIA DE AGUIÑO  
Plan explotación(1)  MOLUSCOS BIVALVOS  
Réxime (2)  AUTORIZACION  
Modalidade (3)  FLOTE  

 
Especies  Ameixa babosa, ameixa rubia, carneiro e reló 
Ámbito do plan Autorizacións marisqueiras 
Subzonas de explotación Zona A (Carreiro ), zona B (Sálvora) e zona C (O Castro ) 

 
Participantes no plan de explotación  

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

 110  
Ampliación do número de permex (4) NON 

Mariscadoras/es a pé  Embarcacións  Tripulantes  
   

 
Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  185  
Época y zona probable de extracción (5) . Sistema rotativo  
Modalidade(3): Flote 

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 kg/embarcación/día Kg/tripulante/día  
Ameixa babosa   30 10 
Ameixa rubia   75 25 
Carneiro   30 10 
Reló  - - 

 
Para a posible explotación do reló deberá agardarse  ao que indiquen os resultados do 
estudo que se está a levar a cabo. 
 

Artes a empregar Rastro de ameixa 
 

Puntos de control Zonas de traballo e punto de descarga (Peirao de Aguiño ) 
Puntos de venda Lonxa de Aguiño (vendeduria da confraría ) 

 
Accións a realizar (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  
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Extracción semente para resembra                         
   
   

 X F M A M X Xl A S O N D  
 Sementeiras              
   
   

 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              

   
 X F M A M X Xl A S O N D  

Outros               
   
   
 
Outras consideracións (9) 

 
Ambito: a zona de traballo subdivídese en tres zonas, todas elas dentro da autorización 
administrativa. 
 

- Zona A (Carreiro): entre Petóns de Centoleira, Con de Agosto, praia de Carreira e praia 
de Aguiño (Orde do 11 de xuño de 1974, BOE núm. 181) 

- Zona B (Sálvora): entre norte de Vionta, Cabaceiro Grande, punta Castillo e punta Lagos 
(Orde do 11 de xuño de 1974, BOE núm. 181). Incluída dentro do ámbito do P.N. Illas 
Atlánticas 

- Zona C (Castro):entre o illote Rabuda, illote Redonda Vella, punta do Castro e praia de 
Carreira (Orde do 30 de xullo de 1987, BOE núm. 165) 

 
Os bancos están incluídos dentro da zona de produción para moluscos bivalvos GAL-09/01. 
 
Participantes: o plan presentado recolle 112 embarcacións, pero conforme aos datos da 
Consellería hai 110 embarcaciónos da confraría de Aguiño con marisqueo Z2 no seu permiso de 
explotación. 
 
No listado inclúen dúas embarcacións que non dispoñen de marisqueo Z3, senón de libre 
marisqueo:                                                                           e                                               . 
 
A embarcación                                       ten o permiso de explotación denegado, e a embarcación 
                                             que ten o permiso de explotación caducado. 
 
No listado non inclúen as embarcacións                                    e                                     que, 
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conforme aos datos da Consellería, pertencen á confraría de Aguiño e dispoñen no seu permiso 
de explotación de marisqueo Z3. 
 
Calendario:  non se acepta a proposta de incrementar o número de días máximos, quedando en 
185 días, co obxecto de adaptar o calendario á actividade extractiva real desenvolta. 
 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 

� Coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, dacordo coa 
Circular de 6 de outubro 2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 

 
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS:  
 
No informe do PN fanse as seguintes consideracións. 
 
- Non se observa aumento do esforzo pesqueiro con respecto ao ano 2008, polo que se 

considera favorable para a evolución do recurso 
- As operacións de semicultivo que se inclúen no apartado “Programación de traballos a 

realizar”, non son labores compativles, cos obxectivos de conservación do Parque Nacional. 
En canto á limpeza de algas, estrelas de mar e outros organismos, así como 
descompactación do terreo, unicamente poderán realizarse se previamente á súa realización 
se envía informe biolóxico sobre á súa convenientcia á dirección do Parque. 

- Como norma xeral, infórmase desfavorablemente a extracción nas zonas de mäerl: no caso 
do arquipiélago de Sálvora, a zona de fondos de mäerl coincide coa zona de explotación 
marisqueira a flote, que ten tradicionalmente gran importancia económica e social. No caso 
do marisqueo a flote, e para respectar estas normas de cnservación, ten que ser sempre 
actuando con artes de tracción manual e tratando de non danar este tipo de fondos. 

- Considérase necesaria a creación dun punto de control para as extraccións na zona do 
Parque e a remisión trimestral dos datos (días de extracción, número de embarcacións, 
mariscadores, kg extraídos por embarcación, etc). 

 
 

 
 


