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FICHA RESUME 
 

 
PE403A 2008/ 18-5 

Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE VILANOVA DE AROUSA 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 
 
Especies Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), 

ameixa xaponesa (R.philippinarum), ameixa bicuda (V.aurea),  
berberecho (C.edule), reloxo (D. exoleta) e carneiro 
(V.verrucosa). 

Ambito do plan Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia 
Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde (zona de produción: 
praia Nova, As Carballas e As Negrenlas). 

Subzonas de explotación Praia Nova, Carballas, Negrenlas,  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 79  

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 140 
Época y zona probable de extracción (5) : xaneiro, de abril a setembro e decembro. 
Rotacións nas zonas de traballo. 
Modalidade (3): dende embarcación 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X   X X X X X X   X 

 
Topes de captura (6)   
Especies Embarcación  kg/Tripulante/día 
Ameixa fina  1  
Ameixa babosa  5  
Ameixa xaponesa  4  
Ameixa bicuda  3  
Berberecho  2  
Reloxo  Establecerase na apertura 
Carneiro  1  
Para a posible explotación do reló deberá agardarse  ao que indiquen os resultados do 
estudo que se está a levar a cabo. 
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Artes a empregar Rastro, cunha separación entre varillas de 17 mm. 
Puntos de control Zona de produción mediante embarcación, e lonxa de Vilanova 

de Arousa 
Puntos de venda Lonxa de Vilanova de Arousa 
 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas       X X X X X  
Zonas: Praia Nova 
 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  
 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 X X X X X X X X X X X 
Zonas: limpeza de algas con raños e rastros remolcados, no ámbito do plan. 
  
Outras consideracións (9) 

 
Con respecto aos participantes : segundo o plan o número de embarcacións provistas de 
permiso de explotación son 77, sen embargo segundo os datos da Consellería habería 79 
embarcacións coa arte de marisqueo no permiso de explotación asociadas á confraría de 
Vilanova. As seguintes embarcacións, que teñen a arte de marisqueo Z3 e constan asociadas 
á confraría de Vilanova, non figuran no listado presentado pola entidade:                        e          
                                . 
 
Con respecto ás especies  exclúese a ameixa rubia por non figurar nos obxectivos de 
produción, non aportarse datos de venda en anos anteriores e non propoñer topes de captura.  
 
O número de días redúcese a 140. Por outra banda os topes de captura, á vista dos datos da 
mostraxe de outono, serán os seguintes: 1 kg/tripulante/día de ameixa fina e carneiro, 5 
kg/tripulante/día de ameixa babosa, 3 kg/tripulante/día de ameixa bicuda, 4 kg/tripulante/día de 
ameixa xaponesa e 2 kg/tripulante/día de berberecho.  
 
Recoméndase que se xeorreferencie a área de praia Nova a rexenerar mediante 
descompactación do sustrato, e que se realice unha sementeira tras o acondicionamento.  
 
Acéptase como arte autorizada o rastro cunha separación entre varillas de 17 mm, por ter 
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unhas medidas mais restrictivas que o contemplado no Decreto 424/1993. 
 
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 
 
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 e das subzonas de traballo. 
 
Recomendacións para a mellora do plan: 

� Especificar a organización do punto de control. 
 
___________________________________________________ 
(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 

 


