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FICHA RESUMO  

 

Ano  2011 (PE 403 A 2010/6-2) 
(PE 403 A 2010/7-2) 
(PE 403 A 2010/8-2) 

Entidade  Confraría do Vicedo 
Plan explotación (1) Moluscos bivalvos 
Réxime (2) Libre marisqueo 
Modalidade (3) A pé 
 
Especies  Ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa xaponesa 

(Ruditapes philippinarum), berberecho (Cerastoderma edule) e 
ostra xaponesa (Crassostrea gigas)  

Ambito do plan  Dende abaixo das pontes ata o Rego Seco, Illa San Martiño, 
praia de Moledos, praia de Fomento, praia de Villabril 

Subzonas de explot ación  Dende abaixo das pontes ata o Rego Seco, Illa San Martiño, 
praia de Moledos, praia de Fomento, praia de Villabril 

 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
23   

Ampli ación do número de permex  (4) Non  
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

   
 

Calendario de explotación  
Especies: ameixa fina, ameixa xaponesa e berberecho 
Días máximos de extracción  20 
Época y zona probable de extracción (5)  Dende abaixo das pontes ata o Rego Seco, illa de 
San Martiño, praia de Moledos e praia de Fomento: marzo, abril e dende agosto a decembro 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

  X X    X X X X X 
Especies: berberecho 
Días máximos  de extracción  15 
Época y zona probable de extracción (5) Praia de Villabril: de xaneiro a abril e de outubro a 
decembro 
Modalidade (3):  
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X      X X X 

Especies: ostra xaponesa 
Días máximos de extracción  50 
Época y zona probable de extracción (5) Dende abaixo das Pontes ata o Rego Seco, praias 
de Villabril e Moledos e illa de San Martiño: de abril a decembro 
Modalidade (3):  
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

   X X X X X X X X X 
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Topes de captura (6) 
Especies A pé 

(mariscadora/día) 
Embarcación Tripulante/habilitación 

Berberecho 10 kg   
Ameixa xaponesa 10 kg   
Ameixa fina 2 kg   
Ostra xaponesa 75 kg   
 

Artes a empregar  Fouce e sacho 
 

Puntos de  control  Praia de Villabril, praia de Moledos, lonxa do Vicedo, 
Praia de Fomento, Creximil e Illa San Martiño 

 

Outras consideracións (9) 

 
A entidade presentou tres plans de explotación para as zonas de libre marisqueo: 

- Plan específico de explotación para ostra (PE 403 A 2010/6-2) 
- Plan específico de explotación para berberecho (PE 403 A 2010/7-2) 
- Plan específico de explotación para ameixa fina, ameixa xaponesa e berberecho (PE 

403 A 2010/8-2). 
 
Dadas as coincidencias entre os tres plans de explotación considerouse conveniente 
fusionalos nun só plan tal e como se reflecte nesta ficha. 
 
Poxa previa:  Non é necesario solicitar a aplicación deste sistema (Decreto 419/1993, do 17 de 
decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, primera venta e 
comercialización dos recursos mariños en fresco, modificado polo Decreto 101/2006, do 8 de 
xuño) 

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 se remitidos 
regularmente ao departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de 
apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 
Puntos de control:  antes do inicio da actividade neste plan deberá remitirse o funcionamento 
do punto de control: responsable e organización deste. 
 
Recomendacións para a mellora do plan: 
 

- Deberá incluírse a información relativa ao plan financeiro 
 
 
 

 


