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FICHA RESUMO

Ano 2011 PE 410 A 2011/4-1
Entidade ASOC. DE MARISCADORAS FONTE SANTA HELENA DE BALDAIO
Plan explotación(1) POLIQUETOS
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO
Modalidade (3) A PÉ

Especies Arenicola marina
Ambito do plan Lagoa externa de Baldaio (ver consideracións)
Subzonas de explotación

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes
6 - -

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

2 - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 40 (do 16 de marzo ao 31 de outubro)
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

Topes de captura(6)

Especies A pé
(individuos/mariscador/día)

Embarcación

Arenicola marina 300 -

Artes a empregar Forquita

Puntos de control Fonte Santa Helena
Puntos de venda Punto de venda autorizado Fonte Santa Helena

Outras consideracións (9)

Ámbito do plan: Co fin de evitar danos nos cultivos exclúense da zona de produción os parques 
de ameixa fina e ameixa babosa.

Participantes: Inclúe o listado das 6 mariscadoras a pé que participarán neste plan, todas elas 
co permiso de explotación de marisqueo xeral a pé en vigor.

Ademais,  poderanse  incorporar  a  este  plan  de  explotación  as  dúas  persoas  que  resulten 
seleccionadas no proceso de ampliación de permisos de explotación para marisqueo xeral a pé 
aprobado  nos  plans  de  explotación  de  moluscos  bivalvos  en  zona  de  autorización  e  libre 
marisqueo desta entidade.
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Puntos de control: Establécese un único punto de control coincidente co punto de venda, no 
que se comprobará o cumprimento dos cupos de captura e se tomará nota dos mariscadores 
que foron traballar e do número de individuos extraídos. Os responsables do control serán os 
propios mariscadores, dous cada día, de xeito rotativo. O paso polo punto de control é 
obrigatorio para todos os participantes do plan.

Remisión de datos:  Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario  realizar  un control  do  esforzo pesqueiro,  polo  que deberán remitir  regularmente a 
información  necesaria  para  o  seguimento  da  explotación  ao  departamento  territorial  da 
Consellería do Mar de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter 
recibido os datos do mes anterior.
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