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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/80-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE REDONDELA 
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), ameixa bicuda (V.aurea), berberecho (C.edule), caramuxo 
(L.littorea) e reloxo (D.exoleta). 

Ambito do plan Bancos intermareais dende a caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga 
(incluída) (*) 

Subzonas de 
explotación 

Arealonga, Cabanas, Rande, Cedeira, A Portela, A Barra, Cesantes, A Punta 
do Cabo, Sobreiro, Illa San Simón, Cobreiro e Sotoxusto (*) 

 

Mariscadoras/es a pé 
160 

 

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

30   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 160,  
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 
 

Especies A pé (kg/mariscdora/día) 
Ameixa babosa 2 kg 
Ameixa fina 2 kg 
Ameixa xaponesa 10 kg 
Ameixa bicuda 1 kg 
Berberecho 10 kg 
Caramuxo Establecerase na apertura 
Reloxo 5 kg 

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 Sacho, legón, angazo 
 

Puntos de control Punta do Cabo, A Portela, Arealonga e lonxa de Cesantes. 
Puntos de venda Lonxas de Redondela e Vigo. 
 

Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas             
Zonas:  
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 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 X X X X X X X X X X X X 
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    X X X X X X X   
Zonas: ámbito do plan 
Especies: berberecho e distintas especies de ameixa. 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados X X X X X X X X X X X X 
Zonas: ámbito do plan 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros X X X X X X X X X X X X 
Zonas: engorde en parques para repoboación. 
 

 

Outras consideracións (9) 

 
ÁMBITO DO PLAN: Os bancos intermareais da ría de Vigo foron xestionados dende o ano 2000 
pola Asociación de confrarías da Ría de Vigo, e anteriormente de xeito conxunto pola O.P.P. 38 
actualmente desaparecida, ou a traves de plans conxuntos entre esta organización e confrarías.  
Os plan presentados pola Asociación de Confrarías da Ría de Vigo, indicaban que todas as 
mariscadoras (excepto as novas incorporacións do ano 2006) podían traballar en tódolos bancos 
intermareais, xa que "consideraban tódalas zonas como de libre marisqueo para os integrantes 
do plan". Sen embargo, na práctica cada confraría ou entidade formulaba as propostas de 
traballo a través da Asociación, e cada colectivo de mariscadoras traballaba nos bancos 
intermareais situados no ámbito de cada confraría, excepto nas seguintes zonas nas que 
exercian a actividade mariscadoras de varias entidades: 
 
1. Da Ponte de Rande ata o Peirao de San Adrián: en donde están os bancos de Aradoiro e 

Calera nos que traballan mariscadoras da confraría de Moaña e da Asociación de 
mariscadoras de Vilaboa.  

2. De Punta Cabalo á pedra dos Caralletes, nos bancos de O Cunchido e Larache e donde 
traballan as mariscadoras de Arcade e da Asociación de mariscadoras de Vilaboa.  

3. Illa dos Ratos, banco traballado polas mariscadoras da confraría de Moaña. 
 
Para o ano 2009 as confrarías que integran (ou integraban) a Asociación de confrarías da Ría de 
Vigo presentan individualmente plans de explotación, o que da lugar a solapamentos entre os 
diversos plans propostos,excepto no plan que os ocupa. O mapa presentado dos bancos 
marisqueiros que pretende explotar a confraría sitúanse éstos entre a Rande e a Caseta do 
Ceboleiro.  
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(*) O ámbito do plan de explotación presentado pola confraría de Redondela quedará: bancos 
intermareais dende a Caseta do Ceboleiro ata a prai a de Arealonga (incluida). As subzonas 
de traballo serían: Arelaonga, Cabanas, Rande, Cedi era, A Portela, A Barra, Cesantes, a 
punta do cabo, Sobreiro, illa de San Simón, Cobreir o e Sotoxusto. 
 
En relación coas participantes que figuran no plan, advírtense diversas situacións:  
1.- Persoas co permiso de explotación renovado para o ano 2009 pero que non constan no plan: 
• Mª Carmen Aguiar Araujo (76985973) 
• Mª Carmen Barbosa Sousa (7698603) 
• Mª Trinidad Barciela Martínez (36014899) 
 
2.- Persoas que non teñen renovado o permiso de explotación para o ano 2009, pero que figuran 
como participantes: 
• Rosa Pereira Rivas (35969884) 

 
En relación coa proposta de ampliación de 30 permisos de explotació n, e tendo en conta 
que: 
• Dende a ampliación do número de permisos no ano 2006 tiveron lugar 22 baixas. 
• A CPUE descendeu e os controis de tallas en lonxa amosan un descenso progesivo en 

distintas especies ao longo da campaña.  
• As mostraxes realizas nos bancos amosan un descenso xeral da biomasa de berberecho e 

un aumento de ameixa xaponesa nos distintos bancos.  
• A proposta é traballar todos os meses, pero non se indica a rotación dos bancos, con zonas e 

especies para cada mes.  
 
Autorízase o incremento da cobertura de prazas vacantes. Sen embargo, a ampliación proposta 
require de medidas de contención do esforzo pesqueiro para evitar situacións de sobrepesca, así 
o número máximo de días autorizados redúcese a 160.   
 
(*) Con relación ao calendario : de xaneiro a decembro con rotación de bancos. A extracción 
desenvolveríase, segundo a proposta presentada e aceptada en: 
 
- A punta do Cabo: febreiro, marzo e abril 
- O Regato: 1ª quincena de xuño 
- Cesantes: 2ª quincena de xuño, xullo e agosto 
- A Barra (P. Vella) e Entre Ríos: setembro, outubro e novembro 
- A Portela: xaneiro e decembro 
- Portocedeira: maio 
- Rande, Cabanas, Arealonga: maio 
- Sobreiro e Sotoxusto: maio 
 
Con respecto aos topes de captura  redúcense en varias especies, quedando tal e como figura 
nesta ficha.  
 

Con respecto ao caramuxo , e tendo en conta que non se explota dende hai anos, será 
necesario que a entidade presente unha avaliación biolóxica  deste recurso con anterioridade 
ao inicio da extracción. 
 
Acéptase o acotamento de zonas nas que se leva a cabo o cultivo de especies por parte  
daquelas mariscadoras comprometidas en realizar os traballos necesarios para acadar melloras 
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na produción dos bancos. Calquera petición de sementeira debe indicar as coordenadas 
cartográficas nas que se pretende establecer o parque de engorde.  
 
Con respecto á rexeneración de zonas improdutivas: non se poder valorar por non concretar o 
tipo de actuacións e a metodoloxía. 
 
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.  
 
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 se remitidos regularmente á delegación 
correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido 
os datos do mes anterior. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(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 
(8): Marcar un X no recadro do mes correspondente 
(9): Este apartado corresponderalle cubrilo á administración 

 

 

 


