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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/53-

1
Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DE FISTERRA, CORCUBIÓN E 

LIRA (ZONA V) 
Plan explotación (1) NAVALLA E LONGUEIRON 
Réxime (2)  
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies Navalla (Ensis arcuatus) e longueirón (Ensis siliqua) 
Ambito do plan Zona V: Bancos de: Langosteira, Talón, Sardiñeiro, Estorde, 

Mariña, Castelo, Quenxe, Fornelos, Brens, Gures, Ézaro, Pindo, 
Caldebarcos e Carnota 

Subzonas de explotación Bancos de: Langosteira, Talón, Sardiñeiro, Estorde, Mariña, 
Castelo, Quenxe, Fornelos, Brens, Gures, Ézaro, Pindo, 
Caldebarcos e Carnota 

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 

 19 51 
Ampliación do número de permex  (4) NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 190 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): en apnea 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X X X X X X X X X 

Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3):  
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb Dec 

            
 

Topes de captura (6) 

Especies A pé Embarcación  kg/mergullador/día 
Navalla e Longueirón   15  
    

 
Artes a empregar Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie  

 
Puntos de control Zona de produción, peiraos e lonxa de Fisterra, Corcubión e Lira, 

e embarcación de vixilancia (só no caso de que teñan vixiantes) 
Puntos de venda Lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira, ou calquera outra 
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autorizada. 
 

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             
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: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros             
 
Outras consideracións (9) 

 
Zona de produción:  o banco de Fornelos e o banco de Brens están incluídos dentro da zona de 
produción GAL07/04 clasificada como zona C.  
 
A apertura dos bancos situados dentro da zona C (GAL 07/04) só se fará se hai demanda por 
parte dunha empresa de transformación e en datas separadas as do resto dos bancos co 
obxecto de garantir a trazabilidade dos produtos. 
 
Participantes:  A confraría de pescadores de O Pindo solicita incorporarse a este plan, pero non 
ten embarcacións coa arte "navalla" no seu permex. 
 
No plan presentado cífranse en 52 os mergulladores con habilitacións, pero conforme aos datos 
da Consellería hai 51 cotas; a diferenza está nas 5 cotas que indican no plan para a 
embarcación                                
                                     , cando o que ten asignado son 4 cotas. Ademais, débese sinalar que no 
listado de embarcacións presentado no plan, a embarcación                                   figura na 
confraría de Fisterra, e conforme os datos da Consellería, ten o seu porto base en Corcubión e é 
da confraría de Corcubión. 
 
O cupo de extracción  fíxase en 15 kg/mergullador/día de traballo ao obxecto de axustarse á  
actividade real que se está a levar a cabo. As cotas máximas para as embarcacións 
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establécense en función dos mergulladores con habilitación que estean debidamente enrolados 
e a bordo. 
 
O horario de traballo  será dende as 09:00 ata as 14:00 horas ,dacordo co Decreto 424/1993. 
 
Para mellorar a xestión dos bancos é necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, das 
capturas, tallas, mergulladores. Polo tanto, os datos da explotación n ecesarios para o 
seguimento do banco deberán ser remitidos regularme nte á Delegación correspondente, 
de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos 
do mes anterior. 
 
Mergullo: 
 
Todos os mergulladores terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder traballar no 
plan de explotación, de non ser así, será excluído na relación mensual, mentres non este 
renovada. Da relación de participantes indicar que                                               non acredita o 
certificado de mariscador a mergullo, necesario xunto coa tarxeta profesional para poder 
participar no plan. 

Na solicitude de apertura de cada mes deberá indicarse o nome do mergullador que vai a 
exercer como xefe de equipo. 
 
O informe da actividade de mergullo é favorable a autorizar a realización das inmersións 
necesarias para a execución do plan, sempre que o plan sexa aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente e que deberán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 

No caso particular do emprego de mergullo con subministro de aire dende s uperficie, e 
sempre que sexa aprobado o plan de seguridade pola Capitanía Marítima correspondente , 
considérase necesario un maior esforzo no control da actividade para poder avaliar o emprego 
desta técnica na explotación dos bancos. Polo tanto, será necesario establecer un punto de 
control no banco sublitoral formado por unha embarc ación e alomenos dúas persoas 
responsables. No punto de control recolleranse os d atos nec esarios para o seguimento da 
explotación, verificaranse os cupos de captura e ta maños de extracción, e o produto 
extraído será precintado emitíndose un ticket nomin ativo 
 
Tendo en conta que no presente plan de explotación foi incluído ámbito da REMIP-Os Miñarzos 
cómpre facer as seguintes puntualizacións: 
 
1. Dentro das áreas de reserva integral está prohibida a práctica da pesca marítima: 
 

2. O plan foi informado favorablemente polo órgano de xestión, seguimento e control da REMIP-
Os Miñarzos, na súa reunión do 28 de novembro de 2008, de conformidade co establecido no 
Decreto 87/2007, do 12 de abril modificado polo Decreto 240/2008, do 2 de outubro. 
 

3. O acceso á reserva mariña e o control  farase de acordo coa Resolución da Dirección xeral 
de Recursos Mariños, do 3 de xullo de 2008, pola que se modifica a Resolución do 21 de xaneiro 
de 2008 pola que se aproba o protocolo de actuación para o control na REMIP-Os Miñarzos  
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4. Para o control e seguimento das actividades na reserva mariña estarase ao disposto no artigo 
10º do O Decreto 87/2007, do 12 de abril, modificado polo Decreto 240/2008, do 2 de outubro así 
como o disposto na Orde do 27 de novembro de 2007, pola que se regula o uso e xestión da 
reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos. 
 

5. As zonas do plan de explotación que estean incluídas dentro da REMIP-Os Miñarzos serán 
xestionadas de conformidade co establecido no Plan de Xestión Integral ao que se fai mención 
no artigo 6º bis no Decreto 87/2007, do 12 de abril, modificado polo Decreto 240/2008, do 2 de 
outubro, unha vez que este sexa aprobado. 

 


