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FICHA RESUMO 
 

Ano  2011 PE403A    2010/79-1
Entidade  CONFRARÍA DA POBRA DO CARAMIÑAL  
Plan explotación (1) MOLUSCOS BIVALVOS   
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ 
 

Especies  Ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa xaponesa (Ruditapes 
philippinarum), ameixa babosa (Venerupis pullastra) e berberecho 
(Cerastoderma edule). 

Ambito do plan  Zona intermareal do banco de Cabío (de punta Galduario a punta 
da Corna) 

Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/pers oas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
127 - - 

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

19 - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  15 
Época y zona probable de extra cción (5)  
Modalidade (3):  a pé 

xan Feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X       X X   

 
Topes de captura (6) 

Especies  A pé  
(Mariscadora/día) 

Embarcación  Tripulante/habilitación  

Ameixa babosa 3 kg - - 
Ameixa fina 3 kg - - 
Berberecho 10 kg - - 
Ameixa xaponesa 4 kg - - 
 

Artes a empregar  Sacho, rastrelo do berberecho 
 

Puntos de control  Lonxa da confraría da Pobra 
Puntos de venda  Lonxa da confraría da Pobra 
 

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: 
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Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Sementeiras              
Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Trasl ados              
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    
Zonas: Cabío 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros              
 
 
  

Outras consideracións (9) 

 
 
Zona de produción: A zona de produción autorizada para a explotación de moluscos bivalvos 
ao abeiro deste plan queda limitada ao intermareal da zona de libre marisqueo comprendida 
entre punta Galduario e punta da Corna, coincidindo esta última co límite do ámbito territorial da 
confraría da Pobra do Caramiñal. 
 
Participantes : O listado anexo ao plan inclúe un total de 129 persoas, cando rematado o 
proceso de renovación de permex para o ano 2011 nesta Confraría, o número de mariscadores 
autorizados para traballar neste plan é de 127. ………, non teñen renovado o permiso de 
marisqueo para o ano 2011, polo que deben ser excluídas do plan. Ademais, no listado 
presentado non se inclúe a …… que ten o permex renovado para o ano 2011. 
 
Ampliación:  O estado dos recursos marisqueiros nestes bancos, xunto coa diminución 
progresiva do número de mariscadores con permex  asociados a esta confraría, permite acceder 
a un incremento de 15% do número de permisos: 19 novos permisos. 
 
Especies: Debido ás contradicións atopadas no plan respecto das especies obxecto de 
explotación, mantéñense as mesmas que no plan en vigor: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa 
xaponesa e berberecho. 
 
Días máximos de extracción: A limitación da época de extracción a 2 meses, non fai viable a 
explotación deste banco do intermareal durante 40 días, polo que, tendo en conta isto, a 
evolución das capturas, establécese un máximo de 15 días de extracción ao ano. 
 
Cotas máximas de captura:  Non se aproba o incremento solicitado para a ameixa babosa, 
quedando tal e como se recolle na presente ficha. 
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Artes:  A rañica ou gancha a pé non é unha arte autorizada no Decreto 424/1993, polo que para 
o seu uso deberá aprobarse un plan experimental. 
 
Puntos de control : Establécese como único punto de control a lonxa da Pobra do Caramiñal. 
Recoméndase establecer o punto de control efectivo próximo á zona de produción. 
 
Defínese a organización do punto de control, no que se controlan os cupos e tallas. Os 
responsables do punto de control serán os membros da directiva da agrupación, que contarán 
coa axuda de 2 mariscadores cada día, e estarán supervisados polos vixiantes da confraría. 
 
Remisión dos 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 do banco deberán ser remitidos 
regularmente ao departamento territorial correspondente, seguindo as indicacións dos técnicos, 
de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do 
mes anterior. 
 
Traballos de limpeza e vixilancias: A realización dos traballos de limpeza previstos neste plan, 
así como das vixilancias, será obrigatorio para tódolos membros da agrupación de mariscadores, 
e non computarán como días de actividade a efectos de renovación do permex de a pé. 
 
Réxime sancionador : O incumprimento das tarefas de limpezas, punto de control e vixilancia 
será motivo de sanción segundo o regulamento interno da agrupación. 
 
Deberán achegar , con anterioridade ao inicio da actividade neste plan, a seguinte 
documentación: 
 
- Designar ás persoas responsables do control de asistencia aos traballos de limpeza. 
- Xustificación da exclusión de ……... 
 
 

 

 


