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FICHA RESUMO 
PE 403A 2010/65-5 

Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARRIL 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 
 

Especies  Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), ameixa 
xaponesa (R.philippinarum), ameixa bicuda (V.aurea) e 
berberecho (C.edule) 

Ambito do plan  As Malveiras – As Briñas – O Con  
Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/ persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

- 18 - 
Ampliación do número de permex  (4) Non 

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

 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  60 
Época y zona probable de extracción (5) De xaneiro a 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 X X X X 
 

Topes de captura (6) 

Especies  Embarcación/día  Tripulante enrolado e a bordo/día  
Ameixa fina  2 kg 
Ameixa babosa  7 kg 
Ameixa xaponesa  3 kg 
Ameixa bicuda  2 kg  
Berberecho  10 kg 
 

Artes a empregar  Raño ou gancha, segundo o establecido no Decreto 424/1993. 
Puntos de control  Zona de produción e lonxa de Carril 
Puntos de venda  Lonxa de Carril 
 

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              
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Zonas: 
Especies: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Traslados              
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              
Zonas:  
  

Outr as consideracións (9) 

 

Participantes:  a entidade presenta un listado de 20 embarcacións. Segundo os datos dos que 
dispón a Consellería do Mar son 20 as embarcacións que contan coa arte de marisqueo (Z3) e 
libre marisqueo (Z3). Así da relación que achega a entidade hai que facer as seguintes 
puntualizacións: 
 
- …….. 
 
O número máximo de tripulantes erá de 3. 
 
Proposta de ampliación:  a entidade propón a incorporación de 3 novas embaracións, en caso 
de acadar o salario mínimo interprofesional e cando se produzan vacantes. As incorporacións 
que  entidade propón son as embarcacións ………. Con respecto á proposta de ampliación, 
cómpre advertir que de acordo co 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. Para o outorgamento da arte de marisqueo Z3 ás embarcacións 
que teñen a arte de libre marisqueo (Z3) non se aplicaría a disposición transitoria mencionada. 
 
Cotas máximas de captura:  cómpre recordar que as cotas fixadas son cotas máximas, polo 
que calquera modificación a alza requirirá da autorización previa da Dirección Xeral de 
Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños. En caso de que a entidade desexe reducir os 
topes autorizados deberá indicalo na solicitude de apertura mensual dirixida ao departamento 
territorial co obxecto de así se faga constar na correspondente resolución. 
 
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 á delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 
- Informe do Parque  Nacional das Illas Atlánticas de Galicia : A administracion do P.N. 

emitiu informe con data do 19 de novembro de 2010 respecto ao plan presentado  
 

 


