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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/64 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BUEU 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE AMEIXA RUBIA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) ENDEÑO REMOLCADO 
 
Especies Ameixa rubia (V.rhomboides)   
Ambito do plan Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de 

Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia 
Alada e Punta Couso. 
 
A inclusión das Illas Ons e Onza está condicionada polo informe 
do Parque Nacional das Illas Atlánticas.  

Subzonas de explotación  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 1  

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 15 
Época y zona probable de extracción (5) : decembro. 
Modalidade (3): endeño remolcado 
xan feb mar abril Maio xuño xullo agosto setemb outub novemb Dec 

           X 
 
Topes de captura   
Especies Embarcación  Tripulante/habilitación 
Ameixa rubia 80 kg/día  
 
Artes a empregar Endeño remolcado segundo o Decreto 424/1993, en profundidades 

superiores a 15 m. 
 
Puntos de control Zona de traballo e lonxa de Bueu 
Puntos de venda Lonxa de Bueu ou calquera punto de venda autorizado 
 
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             
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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: 
  
Outras consideracións (9) 

 

Advertir que a arte debe ter as características do cope establecidas no artigo 122 do Decreto 
424/1993, e que só se pode traballar a profundidades superiores ós 15 m. Como xa se advertiu 
en anos anteriores o uso de rastro con cope de varillas metálica, segundo os informes 
técnicos, produce unha rotura dun 25 a un 40% na cantidade de ameixa rubia (desperdiciando 
una parte importante da producción) e afecta negativamente á poboación de navalla. Por outra 
banda, o feito de que non sexa necesario realizar a maniobra de lavado fai que os lances 
sexan más rápidos incrementándose moito o esforzo de pesca.   
 
Dende o ano 2006 o plan non tivo actividade. Os últimos datos da pesqueria amosan valores 
de 316 kg de capturas no ano 2005 e unha asistencia media á pesqueria de 1,25 barcos/día. A 
ausencia de actividade durante 4 anos continuados manifesta a falta de interese dos 
participantes nesta pesquería. Dende o ano 2008 só figura 1 embarcación no plan de 
explotación. De manterse a inactividade, a viabilidade productiva e económica do plan 
presentado estaría comprometida para o seguinte plan de explotación que se presente.  
 
De acordo coa Circular de 6.10.2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola quese ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009, deberán 
presentar as coordenadas cartógraficas do ámbito do plan. 
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Quedan excluídas  do plan as zonas 
comprendidas dentro do ámbito do Parque, posto que o informe do mesmo e negativo ao 
considerarse que os rastros remolcados inciden negativamente no sustrato, rompendo a súa 
estructura e destruíndo as comunidades de orgaismos betónicos que encontran ao seu paso. 
___________________________________________________________________________ 
(1): Denominación que identifique claramente o plan. Exemplo: plan de cadelucha, plan de moluscos bivalvos, plan conxunto 
das confrarías de…,  
(2): Indicar: autorización ou zonas de libre marisqueo 
(3): Indicar: a pé, dende embarcación, mergullo en apnea,  con subministro de aire 
(4): Indicar en negrita o que corresponda 
(5): Indicar o número de días para cada mes. Exemplo: 5, 10, 15…. 
(6): Especificar: Kg/mariscadora/día, kg/tripulante/día, kg/mergullador/día, kg/embarcación/día,…. 
(7): A autorización para o desenvolvemento destas accións queda supeditada á obtención dos correspondentes permisos 
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(8): Marcar un X no recadro do mes correspondente 
(9): Este apartado corresponderalle cubrilo á administración 

 


