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FICHA RESUMO 
 

 
Ano 2010 PE403A    2009/70-1
Entidade CONFRARÍA DE RIBEIRA 
Plan explotación (1) MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓNS 
Modalidade (3) EMBARCACIÓN-RASTRO DE VIEIRA 

 
Especies Ostra (Ostrea edulis) 
Ambito do plan De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a 

Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella 
a punta Castro. 

Subzonas de explotación Coroso, Castiñeras-Redonda, Insua, Egoas-Touro-Eiro. 
 

Participantes no plan de Explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 14 Máximo 3 por embarcación 

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

- - - 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 42 
Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3) Dende embarcación 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

          X X 
 

Topes de captura 
Especies A pé Tripulante enrolado e a 

bordo/día 
Embarcación/día 

Ostra  - 300 ud 900 ud 
 

Artes a empregar Rastro de vieira 
 

Puntos de control Coroso, Insua, Egoas, Touro, Airó, Castiñeiras e lonxa de Ribeira. 
O punto de control variará dependendo do banco no que se esté 
traballando. 

Puntos de venda Lonxa de Ribeira (vendeduría da confraría da lonxa de Ribeira). 
 

Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas             
 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Extracción semente para resembra             
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras             
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 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados             
 X F M A M X Xl A S O N D 
Rareos             
 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) 

 

Especies:  ostra e especies acompañantes, excepto aquelas que se autoricen no plan de 
explotación para as autorizacións da confraría de Ribeira, sempre e cando acaden a talla mínima 
legal e non estean en veda. A disposición adicional cuarta da Orde pola que se aproba o Plan 
Xeral de explotación marisqueira para o ano 2010 establece que: Os rastros remolcados 
definidos nos artigos 120 e 123 do Decreto 419/1993, do 17 de decembro, só poderán capturar 
un 10% das especies acompañantes, sempre e cando ditas especies non estean sometidas a un 
plan específico aprobado pola Consellería do Mar. Está totalmente prohibida a extracción de 
vieira. 
 

Participantes:  14 embarcacións asociadas á confraría de Ribeira que conta coa arte de rastro 
de vieira (Z3): …………… 
 
De acordo coas normas de xestión incluídas no plan, o número máximo de tripulantes por 
embarcación con dereito a cota será de 3. 
 

Días máximos de extracción:  42 días máximos durante os meses de novembro e decembro. 
 

Cotas máximas de captura:  300 ud/tripulante enrolado e a bordo día cun máximo de tres cotas 
por embarcación. 
 
Puntos de control:  Cómpre lembrar o establecido na disposición adicional quinta da Orde do 8 
de febreiro de 2008: “no caso de produtos pesqueiros frescos que teñan que pasar un punto de 
control, de acordo co plan de explotación correspondente, a mercadoría non poderá ser retirada 
deste punto polo mesmo propietario que a entrega”. 
 

Réxime sancionador : Se calquera dos participantes neste plan comete unha infracción será 
sancionado, segundo os feitos e a gravidade, ben en base ó regulamento interno da agrupación, 
ben segundo os estatutos da confraría. No caso de que incorra nunha infracción das tipificadas 
na Lei 8/2004 de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo pesqueira de 
Galicia, elevarase a acta da infracción á Consellería do Mar. Lembrar que primeiramente habería 
que iniciar o procedemento sancionador oportuno. 
 
En calquera caso, a persoa afectada poderá recorrer á vía xudicial, xa que a tutela que exerce a 
Administración sobre as confrarías non inclúe ó réxime sancionador (artigo 3º do Decreto 
261/2002, de 30 de xullo, polo que se aproban as normas reguladoras das confrarías de 
pescadores e as súas federacións).  

 


