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FICHA RESUMO

Ano 2011 PE403A    2010/49-1
Entidade CONFRARÍA DE ESPASANTE
Plan explotación(1) MOLUSCOS BIVALVOS E GASTERÓPODOS
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO
Modalidade (3) A PÉ

Especies Ameixa fina (Ruditapes decussatus),  ameixa babosa (Venerupis 
pullastra),  ameixa  xaponesa  (Ruditapes  philippinarum), 
berberecho (Cerastoderma edule),  cadelucha (Donax trunculus), 
longueirón vello (Solen marginatus), caramuxo (Littorina littorea)  e 
lapa (Patella spp.)

Ambito do plan Enseada de Ladrido (na ría de Ortigueira), da punta do espigón 
do porto de Ortigueira ata á depuradora

Subzonas de explotación Praia Morouzos, A Regueira, Cano Chico, A Comboa (Ladrido) e 
Punta espigón a depuradora (Ortigueira)

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes
18 - -

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

5 - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 145 (*) 
Época y zona probable de extracción (5) 
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 X X

Época y zona probable de extracción (5) 
Modalidade(3): 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec

Topes de captura(6)

Especies A pé
(Mariscadora/día)

Embarcación Tripulante/habilitación

Ameixa fina 5 kg - -
Ameixa babosa 2 kg - -
Ameixa xaponesa 10 kg - -
Berberecho 30 kg - -
Longueirón vello 5 kg - -
Cadelucha 2 kg - -
Caramuxo 20 kg - -
Lapa 10 kg - -

Artes a empregar Sacho e angazo. Extracción manual con sal para o longueirón

Puntos de control Peiraos de Ortigueira e Ladrido.
(*) Modificado por Resolución do 27 de outubro de 2011da D.X de Ordenación e Xestión dos RR.MM
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Puntos de venda Lonxas e centros de venda autorizados

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
Zonas:
Especies:

X F M A M X Xl A S O N D
Traslados X X
Zonas: De Praia de Cabalar a Regueira e Cano chico
Especies: Berberecho

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: Mexilloal

X F M A M X Xl A S O N D
Outros

Outras consideracións (9)

Zona de produción:  Parte dos bancos incluídos neste plan atópanse na zona de producción 
GAL 02/03-2 (esteiro do Río Baleo) clasificada zona de clase B estacional –cambia a C de abril a 
setembro- para a producción de moluscos bivalvos na Orde do 19 de xullo de 2010 pola que se 
modifica a Orde de 8 de setembro de 2006,  pola que se declaran e clasifican as zonas de 
producción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
O resto dos bancos incluídos neste Plan atópanse dentro da zona de produción GAL 02/03-1 
clasificada zona de clase B para a producción de moluscos bivalvos.

Participantes: O listado anexo ao plan inclúe un total de 19 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 18.                    non ten renovado o permiso de 
marisqueo para o ano 2011.

Ampliación: Autorízase a ampliación do número de permisos  en 5 co obxecto  de cubrir  as 
vacantes producidas nos últimos anos na Confraría de Espasante, e facilitar a organización das 
labores de vixilancia e mantemento dos bancos marisqueiros.

(*) Días máximos de extracción: O número máximo de días queda establecido en 145 días ao 
ano.

Xestión da explotación:  No plan presentado proponse un sistema de rotación de bancos e 

(*) Modificado por Resolución do 27 de outubro de 2011da D.X de Ordenación e Xestión dos RR.MM



                   CONSELLERÍA DO MAR
                      Dirección Xeral de Ordenación e
                     Xestión dos Recursos Mariños 

Rúa do Valiño 63-65 – San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 40 07 – Fax 981 54 50 25

especies que se considera moi axeitado de cara a unha mellor xestión da explotación.

Artes: A gancha a pé ou rañica non é unha arte autorizada no Decreto 424/1993, polo que o seu 
uso requirirá da aprobación dun plan experimental.

Puntos de control: Defínese a organización dos puntos de control, nos que se rexistra o número 
de mariscadores e se controlan os cupos e tallas. O responsable do punto de control será o 
vixiante da confraría. 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”.

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 dos bancos deberán ser remitidos regularmente ao 
departamento  territorial  correspondente,  de  xeito  que coa solicitude  de apertura  mensual  os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior.

Traballos  de  semicultivo:  A  organización  das  accións  de  semicultivo  (traslados, 
acondicionamentos, limpezas…) está ben definida, e a participación nestas tarefas é obrigatoria 
para tódolos integrantes do plan. A directiva da agrupación de mariscadores é a responsable da 
organización dos traballos e distribución dos grupos. O control de asistencias é responsabilidade 
da presidenta xunto cun membro da directiva, que farán entrega dun vale a cada mariscadora 
unha vez rematada a xornada. Os días adicados a estes traballos computarán como días de 
actividade a efectos de renovación do permex.

Vixilancias: Os  mariscadores  colaborarán  nas  labores  de  vixilancia  nos  meses  de  maior 
furtivismo ou en ausencia do vixiante da confraría. A directiva da agrupación é a encargada da 
organización da vixilancia e distribución dos grupos.  A participación nas vixilancias é obrigatoria 
para todos os integrantes do plan, e estas computarán como días de actividade a efectos de 
renovación do permex.

(*) Modificado por Resolución do 27 de outubro de 2011da D.X de Ordenación e Xestión dos RR.MM
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