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FICHA RESUMO

Ano 2011 PE 410A   2011/3-1
Entidade CONFRARÍA DE MIÑO
Plan explotación(1) POLIQUETOS
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO
Modalidade (3) A PÉ

Especies Diopatra  neapolitana,  Arenicola  marina,  Lumbrineris  impatiens,  
Hediste diversicolor.

Ambito do plan dende Punta Carboeira ata a marxe dereita da desembocadura do 
río Mandeo na Ponte do Pedrido

Subzonas de explotación Zona 1: Souto, Lombo de Castelo de Souto, Río Láncara, Salinas, 
Río Muerto, Lombo do Castelo de O Pedrido, punta praia Xurela, 
praia pequena de Miño (Cebado), praia pequena de Miño (Couce) 
e Lombo de Espiñeira. 
Zona 2: Ponte do Porco, final praia Grande, Seixas e río Bañobre.

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes
9 - -

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

- - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 140 (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

(indiv/mariscadora/día)
Embarcación Tripulante/

habilitación
Diopatra neapolitana, 
Hediste diversicolor
Arenicola marina
Lumbrineris impatiens

800 en total

- -
- -
- -
- -

Artes a empregar A man, sacho, pá ou forquita

Puntos de control Porto-praia pequena de Miño
Puntos de venda Instalacións da Confraría de Miño e empresas do sector

1



                   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

Outras consideracións (9)

Participantes:  A fin de axustar o número de participantes á realidade, as persoas autorizados 
para a extracción deste recurso ao abeiro deste plan de explotación serán os 9 mariscadores 
asociados  á  confraría  de  Miño  e  co  permiso  de  explotación  de  marisqueo  a  pé  en  vigor 
relacionados no listado de participantes do ano 2010 anexo ao plan presentado.

Puntos  de control: Establécese  un  único  punto  de  control  no  que  a  asistencia  técnica  da 
confraría  e a patroa maior  comproban o cumprimento dos  cupos e o  número de individuos 
extraídos cada xornada. 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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