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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/81-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE REDONDELA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LONGUEIRÓN VELLO 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ 
 
Especies Longueirón vello (S. marginatus). 
Ambito do plan Arealonga, Cabanas, Chapela, Rande, Cedeira, A Portela, A 

Barra, Cesantes, Punta do Cabo, Sobreiro, Illa de San Simón, 
Cobreiro e Sotoxusto. 

Subzonas de explotación  
 

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 50 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de 
maio e xuño. 
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 

 
Topes de captura: 
Especies A pé (kg/mariscadora/día) 
Longueirón vello 5 kg 
 
Artes a empregar Sacho segundo o establecido no Decreto 424/1993 
 
Puntos de control Lonxa de Cesantes, Punta do Cabo, A Portela, Arealonga 
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: 
 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             
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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) 

 
Estos recursos son especies acompañantes para o marisqueo a pé, polo que para evitar 
dificultades no desenvolvemento do plan, poderán compatibilizarse os dous plans de 
explotación (extracción simultánea), sempre que se faga un seguimento diario da explotación 
do recurso específico.  
 
Con respecto ás especies , de acordo co informe técnico a única especie recurso explotable 
presente no ámbito do plan é o longueirón vello, polo que se exclúen a navalla e o longueirón. 
 
En relación coas participantes  que figuran no plan, advírtense diversas situacións nos listados 
presentado pola entidade: 
 
1.- Persoas co permiso de explotación renovado para o ano 2009, pero que non constan no 
plan: 

�  
�  
�  

 
 

2.- Persoas que non teñen renovado o permiso de explotación para o ano 2009, pero que 
figuran como participantes: 

�  
 
En relación coa proposta de ampliación , ao tratarse dun plan complementario dita proposta 
supeditarase ao que se decida no plan de explotación de marisqueo a pé. 
 
O número de días máximo redúcese a 50 para axustalos aos traballados en anos anteriores e 
o tope de captura manterase, como en anos anteriores, en 5 kg/mariscadora/día  
 
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 seguemento do banco deberán ser remitidos regularmente á delegación 
territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os 
datos do mes anterior.  
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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 das zonas de traballo. 
 
______________________________________________________________ 
(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 

 


