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FICHA RESUMO 
PE 403A 2010/73-5 

Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DA ILLA DE AROUSA  
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓNS 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

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

(V.rhomboides), ameixa bicuda (V.aurea), ameixa xaponesa 
(R.philippinarum), berberecho (C.edule), carneiro ( V.verrucosa), reló 
(Dosinia exoleta) 

Ambito do plan  Zonas de autorización da confraría da Illa de Arousa: submareal dende as 
Sapeiras de terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo 

Subzonas de 
explotación 

Camaxe II (AR-49), A Canteira II (AR-50), As Aceñas (AR-54), Arnela (AR-
56), Xastelas (AR-59), Areoso (AR-52), O Bao (AR-58) 

 
Partic ipantes no plan de explotación  

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

- 362 Máximo 3 por embarcación 
Ampliación do número de permex  (4)                                    Non 

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

 
Calendario de explotación  

Días máximos de extracción  96 
Época y zona probable de extracción (5) : xaneiro, de abril a setembro e decembro. 
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  

Especies  Tripulante enrolado e 
a bordo/día 

(O Bao) 

Tripulante ernolado e a 
bordo/día 

(Resto zonas) 
Ameixa fina 3 kg 2 kg 
Ameixa babosa 9 kg 5 kg 
Ameixa rubia 7 kg 5 kg 
Ameixa bicuda 2 kg 2 kg 
Ameixa xaponesa 3 kg 2 kg 
Berberecho 2 kg 3 kg 
Carneiro 1 kg 1 kg 
Carneiro 1 kg 1 kg 
Reló Determinarase na resolución de apertura 

 
Artes a empregar  Raño e rastro con separación entre varillas de 17 mm. 

 
Puntos de control  Areoso, Arnela, Con Cerrado, Bao e lonxa da Illa de Arousa. 

Puntos de venda  Lonxa da Illa de Arousa, pola OPP-20  
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Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas      X X       
Zonas: As Aceñas, de Sapeiras a Riasón 
 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: 
 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              
Zonas: ámbito do plan 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados              
Zonas: ámbito do plan 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros              
Control de depredadores mediante nasas  

  
Outras consideracións  
 

Participantes:  O plan indica que hai 371 embarcacións; sen embargo, segundo os datos da 
departamento territorial habería 362 embarcacións coa arte de marisqueo asociadas á confraría 
de A Illa. Con respecto ao listado presentado, obsérvanse as seguintes situacións: 
 
As seguintes embarcacións non teñen permiso de explotación en vigor: …….. 
As embarcacións ……..  teñen a arte de libre marisqueo (Z3) 
As embarcacións …….. 
As seguintes embarcacións teñen o permiso caducado: ……... 
 
Proposta de ampliación: no plan proponse a ampliación de 8 embarcacións con preferencia 
para “aquelas que por causa de informe técnico-biolóxico negativo perderon no seu permex a 
arte de marisqueo ou viron trocado a libre marisqueo, ao proceder doutra confraría ou doutra ríz 
ou zona e tomar como novo porto base a Illa de Arousa”.  
 
Cómpre recordar o establecido na disposición transitoria terceira da Orde de 26 de outubro de 
2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, dado o esforzo pesqueiro existente na actualidade sobre as 
diversas especies de moluscos bivalvos, non se poderán incrementar, ata que se dispoña o 
contrario, o raño, a gancha e o angazo, cos que habitualmente se ven exercendo o marisqueo 
dende embarcación.  
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Topes de captura:  En consonancia coa evolución das capturas neste plan de explotación 
establécense as cotas que se recollen na ficha resumo.  
 
Accións de rexeneración/semicultivo:   
 
A valoración das accións de rexeneración require da definición das zonas, actuacións, 
metodoloxía e calendario.  
 
Os traballos de semicultivo polas embarcacións do plan non poderá realizarse en sábados e 
domingos, dado que debe respectarse o descanso semanal establecido no Decreto 419/1993, de 
17 de decembro.  
 
O control de depredadores mediante o emprego de nasas deberá ser autorizado polo 
departamento territorial. O emprego de nasas para labores de semicultivo respectará 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 
 

 
 

 
 


