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FICHA RESUMO 
 

PE 403A 2009/4-5 
Ano 2010 
Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DE BUEU, PORTONOVO E 

ALDÁN 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN CONXUNTO DE MOLUSCOS 

BIVALVOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

 
Especies Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), ameixa bicuda 

(V.aurea), ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa xaponesa (R.philippinarum), 
carneiro (V.verrucosa), reloxo (D. exoleta), cornicha (S.solida), berberecho 
(C.edule), ameixón (C.chione), rabioso (G.glycimeris) e saltón (L.norvegicum). 

Ambito do plan  De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento 
sito en punta Praceres ata praia Alada, Illas Ons e Onza. 

Subzonas de 
explotación 

Area 1 (ALDÁN): de cabo Udra a praia Alada. 
Area 2 (MOURISCA): de cabo Udra a esquina leste do porto de Bueu. 
Area 3 (PESCADOIRA): da esquina oeste do porto de Bueu ata punta Aguete.  
Area 4 (MARÍN): de punta Aguete á punta Placeres (esquina noroeste do 
convento).  
Area 5 (PORTONOVO): de punta Cabicastro a punta Santa Mariña.  
Area 6: (ONS): illas de Ons e Onza.  

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

- 56 - 
Ampliación do número de permex  (4)                                    Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
- - - 

 
Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 210 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a abril e de xullo a decembro, cunha veda 
de dous meses en maio e xuño. 
Modalidade (3): dende embarcación 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X   X X X X X X 
4 5 6 1   3 2 5 1 3 2 

 
Topes de captura 

Especies Embarcación/día Tripulante enrolado e a bo rdo/día 
Ameixa fina 10 kg 5 kg 
Ameixa babosa 20 kg 10 kg 
Ameixa rubia 40 kg 20 kg 
Ameixa bicuda 20 kg 10 kg 
Carneiro 10 kg 5 kg 
Reloxo 50 kg 25 kg 
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Especies Embarcación/día Tripulante/día 
Cornicha 30 kg 15 kg 
Berberecho 40 kg 20 kg 
Ameixón  30 kg 15 kg 
Ameixa xaponensa  30 kg 15 kg 
Rabioso   30 kg 15 kg 
Saltón  30 kg 15 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 Raño, segundo o Decreto 424/1993. 
 

Puntos de control Nas zonas de produción mediante embarcación. 

Puntos de venda Lonxas de Bueu, Portonovo e Aldán. 
 

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       
Zonas: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Extracción semente para resembra    X X X       
Zonas: extracción semente da praia Banda do Río (área 2-Mourisca) para outras zonas 
Especies: ameixa babosa 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras   X X X X       
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados   X X X X       
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     
Zonas:  
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros             
Control de depredadores (estrelas, caramechas) mediante nasas  
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Outras consideracións  

 
Ambito do plan: no plan presentado inclúese, novamente, a zona de explotación de praia Alada 
a Punta Couso. Trátase dunha zona de libre marisqueo que non estaba incluída en ningún dos 
plans que se presentaban por separado ata o ano 2007. A Dirección Xeral de Recursos Mariños 
estimou, para os plans presentados para os anos 2007 e 2008, que a ampliación da zona de 
traballo de praia Alada a Punta Couso quedaría pendente da presentación dunha avaliación 
biolóxica. Varias das condicións do plan do ano 2008 foron recorridas polas entidades, incluído a 
ampliación do ámbito, se embargo o recurso de reposición contra a Orde de 26.12.2007 foi 
desestimado pola Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos. Como en data actual dita 
avaliación non foi presentada, non se considera axeitado a proposta de ampliación presentada.  
 
Visto o exposto, reitérase que a ampliación da zona de traballo de praia de Alada a punta 
Couso, estaría condicionada á presentación dunha avaliación biolóxica sobre os re cursos 
explotables existentes nese área. 
 
Se o colectivo pretende reducir a zona autorizada é conveniente que na apertura mensual é se 
reflicta tal situación, para o cal deberán solicitar a modificación de zona ao departamento 
territorial.  

 
Participantes:  segundo os datos da Consellería, o número de embarcacións que contan con 
“marisqueo (Z2)” é de 56.Sen embargo, a entidade remite, tras requerimento, vía fax o día 27 de 
novembro de 2009 un novo listado con 53 embarcacións, advertíndose as seguintes 
particularidades no listado achegado: 

 
…………… 
 
Polo que as embarcacións anteriormente citadas deberán ser excluídas  no listado do plan. 
 
Tamén se lles recorda que  …………… está asociada á confraría de Bueu. 
 
Sen embargo, hai un 5 embarcacións que sí contan contan con “marisqueo (Z2)” e  que non 
figuran incluídas no plan: …………… 
 
Así pois, se lle recorda ás entidades que é responsabilidade súa os listados das embarcacións 
incluídas nos plans de explotación, polo que deberán xustificar os motivos polos que as 
embarcacións citadas no parágrafo anterior non foron incluídas e actualizar o listado de 
embarcacións que deberá ser remitido ao departamento territorial coa primeira solicitude de 
apertura mensual.  

 

Cotas máximas de captura:  As cotas máximas son as recollidas nesta ficha, non obstante para 
o caso da ameixa bicuda e do carneiro, estas poderán verse modificadas ao longo do ano, se os 
datos de extracción, das mostraxes realizadas ou de control de tallas evidencias a necesidade de 
reducir os topes destas dúas especies. Esta circunstancia en caso de producirse, establecerase 
nas correspondentes resolucións de apertura. 
 

Punto de control  deberá efectuarse unha comprobación dos tamaños regulamentarios e dos 
topes de captura. 
 

Control de depredadores  mediante o emprego de nasas deberá ser autorizado pola delegación 
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territorial. O emprego de nasas para labores de semicultivo respetará o horario establecido no 
artigo 60º.2 do decreto 424/1993, ademais serán balizadas mediante boias que indicarán de 
forma visible a entidade á que pertencen e o tipo de acción que están a realizar (control de 
depredadores). As capturas incidentais de especies distintas aos depredadores serán devoltas 
ao mar inmediatamente despois de ser capturados 
 

Remisión de datos: 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 
 

Deberán presentar a aprobación do plan polos órganos de goberno competentes da confraría de 
Portonovo, así como das agrupacións sectoriais de marisqueo a flote de de Aldán e Bueu. Esta 
documentación foi requirida a tódalas entidades en data 4.11.2008, sen que no momento da 
elaboración desta ficha se subsanansen todas as deficiencias. 
 

Recomendacións  para a mellora do plan:  
 
- revisar coa axente de extensión o procedemento sancionador que se describe no plan antes 

da súa aplicación. 
 

Informe do Parque Nacional das Illas Atlánticas (26  de novembro de 2009) 
 
A Administración do Parque informa favorablemente a aprobación deste, coas seguintes 
consideracións relativas ao ámbito territorial do parque (Área 6): 
 
- Non se observa aumento do esforzo pesqueiro con respecto ao ano 2009: nin número de 

embarcacións, nin número de mariscadores, nin número de días ao ano, nin aumento de 
cotas polo que se considera favorable para a evolución do recurso. 

- Non deben realizarse actividades de semicultivo: operacións de traslado de semente.Os 
traballos de arados e outros medios de acondicionamento do substrato, así como limpeza de 
algas ou depredadores, etc., non debe levarse a cabo sen unha memoria biolóxica 
xustificativa, xa que estas actividades non son compatibles cos obxectivos de conservación 
do Parque Nacional 

- Considérase necesario un punto de control para as extraccións na zona do parque 
- Infórmase desfavorablemente a extracción nas zonas de maërl 
 

 
 

 


