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Ano/s de vixencia 2021, 2022, 2023 PE403A 2020/23-5 
Entidade CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA, LOURIZÁN, 

RAXÓ, SANXENXO E MARÍN 
Plan de xestión PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACIÓN CONXUNTO DE 

MOLUSCOS BIVALVOS 
Réxime  LIBRE MARISQUEO 
Modalidade  MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN 

 

Especies obxectivo Ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa babosa (Venerupis 
pullastra), ameixa xaponesa (Ruditapes phillipinarum), ameixa rubia 
(Venerupis rhomboides), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), 
ameixa bicuda (Venerupis aurea), cornicha (Spisula solida), carneiro 
(Venus verrucosa), ostra plana (Ostrea edulis), reló (Dosinia exoleta) 
 

Ámbito do plan Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira 
norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en 
punta Placeres, na zona sur da ría e dende este punto ata o faro verde 
da escolleira da canalización do río Lérez 
 

Subzonas de 
explotación 

Río Lérez:  
GAL 10/07. PO 019-I. Río Lérez: do peirao de Lourido ao fondo do río. 
GAL 10/08-2. PO 019-II. Río Lérez: da ponte da Barca ao peirao de 
Lourido.  

GAL 10/07     -  PO 019 Río Lérez (B 
Os Cantís 
GAL 10/07. PO 013-I e II. Os Cantís  
A Brensa: 
GAL 10/06-2. PO-198. A Brensa 
Aguillóns 
GAL 10/06-2. PO-010. Aguillóns 
Raxó: Desde pta. Aguillóns a punta Santa Mariña: 
GAL 10/06-1. PO-001-I. Raxó  
GAL 10/06-2. PO-001-II Raxó 
Lourizán 
GAL 10/07. PO-023. Praceres-Lourizán: parte interna da liña 
imaxinaria que une pta. Santamariña, na beira norte da ría Pontevedra 
coa esquina noroeste do convento sito pta. Praceres na beira sur da ría, 
e dende este punto ata o faro verde da escolleira de canalización do río 
Lérez, e de aquí ao peirao de Tenlo, na illa de Tambo.  
Illa de Tambo norte: De pta. Corbeiro a peirao de Tenlo:  
GAL 10/06-2. PO-194. Tambo norte-1 
GAL 10/07 . PO-195. Tambo norte -2 
Illa de Tambo sur: De pta. Corbeiro a peirao de Tenlo:  
GAL 10/07. PO-196. Tambo sur-1 
GAL 10/06-2. PO-197.Tambo sur-2 

Obxectivos  Ver anexo  
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Participantes no plan de xestión 
Número de participantes  Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes con 

dereito a cota  
Actual - 102 

Ver consideracións 

Máximo 2021 - 102 
Máximo 2022 - 102 
Máximo 2023 - 102 

 

Calendario anual previsto de extracción 
Número probable de días de extracción 153 
Época y zona probable 
de extracción 

Xaneiro, de marzo a decembro, cunha veda dun mes probable en 

febreiro e un sistema de rotación de bancos que permita descansar os 

bancos. 

Modalidade: dende embarcación: 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto set out nov dec 
X  X X X X X X X X X X 

Rotación probable de áreas  (de ser o caso): 

 xan feb mar abril maio xuño xullo agos set out nov dec 

Zona                          
 

Actividade extractiva en festivos autonómicos, nacionais e sábados  Si / Non 

En semana santa Si 

En decembro Si 

En supostos extraordinarios que afecten ó normal desenvolvemento do plan Si 

 
Topes de captura (tripulante enrolado e a bordo/día) (ver consideracións)  

Especies Unha especie Dúas especies  

Ameixa fina 7/10 kg (c)    

∑ 10 kg 
 Ameixa babosa  10 kg (c)   

Ameixa rubia   21 kg  ∑ 10 x 3 kg 
Berberecho/birollo    20/30 kg (d) 10/15 kg    (b)  

Reló  Establecerase na resolución de apertura  

Carneiro 20 kg 20 kg  

Ameixa xaponesa    12/15 kg (e) 15 kg  

Ameixa bicuda 10 kg 10 kg  

Cornicha  5 kg 5 kg  

Ostra plana 35 ud 35 ud  
Establécese unha equivalencia de 3 kg de rubia por 1 Kg de ameixa fina ou babosa. 
 

(b) En determinados bancos e épocas, poderá extraerse 15 kg de berberecho e 2 kg de ameixa fina e babosa ou 
12kg de ameixa xaponesa e 12kg de berberecho.  
(c) Para a ameixa fina e babosa, con carácter xeral, o tope será de 7 kg, e se mellora a situación dos bancos poderá 
ser de 10 kg. 
(d) Con carácter xeral o tope será de 20 kg e só en circunstancias puntuais poderá ser de 30 kg.  
(e) Con carácter xeral o tope será de 12 kg. 
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Tamaños mínimos de extracción 
(de ser superior ao mínimo legal ou excepción da disposición adicional única da orde do 27.12.2012 ) 
Especies Tamaño mínimo Zona excepción disposición adicional única 

orde do 27.12.2012 (de ser o caso) 

   

 

Horario de traballo 

Dende embarcación De 8.00 a 14.00 horas (máis estrito que o legalmente establecido) 

 

Artes a empregar 
Rastro (gancha ou raño) con separación entre varelas de 17mm, de 
acordo co Decreto 15/2011 

 

Puntos de control 
(ubicación) 

Embarcación na zona de produción e lonxa de Campelo. 

 

Puntos de venda 
autorizados 

Lonxa de Campelo, e outras lonxas autorizadas 

 

Accións de conservación, mantemento, recuperación ou mellora dos hábitats e zonas de 
produción 

Accións  Si / Non 

Rareos e traslados Si 

Limpezas de algas Si 

Limpezas de lixo mariño Non 

Acondicionamento de substrato. Arados Si 

Sementeiras. Especies: Ameixa fina, ameixa babosa e ameixa rubia Si 

Control depredadores. Especies: Estrela, Cangrexo. Ver  consideracións Si 

Control especies exóticas/invasoras. Especies: sin definir Si 

Outras actividades de semicultivo:  Si 

 

Accións de coidado, control, seguimento protección e vixilancia dos bancos marisqueiros 
Accións:   Si / Non 
Accións por gardapescas  Si 
Accións polas persoas mariscadoras  Non 

Medidas específicas para combater practicas INDNR Si / Non 

Accións de control para a aplicación das medidas de explotación e conservación 
aprobadas pola entidade 

 

Medidas para a declaración adecuada de capturas  
Medidas para previr a actividade ilegal de terceiros que non pertencen a entidade   
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Accións de diversificación da actividade marisqueira coa fórmula de turismo mariñeiro 
(artigos 112 e 113 da Lei 11/2008 de Pesca de Galicia) 

Accións  Si / Non 

Pesca turismo Non 

Rutas guiadas Non 

Gastronomía Non 

 

Accións formativas para unha mellor xestión e conservación dos recursos 
marisqueiros 

Si 

 

 


