
 
                  Dirección Xeral de Recursos Mariños 

Rúa do Valiño, 63-65 – San Lázaro 
15703 Santiago de Compostela 
Telefóno 981 544 007 – Fax 981 545 025 

 

 

FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/52-1
Entidade Plan conxunto das confrarías de Fisterra, 

Corcubión e Lira (zona V) 
 

Plan explotación (1) PENEIRA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) Mergullo en apnea ou con aire suministrado dende a superficie 

 
Especies Peneira (Haliotis tuberculata) 
Ambito do plan Zona V: de Cabo Touriñán a Punta Ínsua, incluídos illas e baixos. 
Subzonas de 
explotación 

Zona A : o espazo submareal que vai dende cabo Fisterra ata o cabo de Cee, 
clasificada como zona A de produción para gasterópodos dentro do GAL 
07/02. O espazo que vai desde cabo Touriñan ata cabo Fisterra non se 
recomenda incluír ata que se clasifique, para a produción de gasterópodos. 
Zona B : o espazo submareal que vai desde punta Galera ata punta Ínsúa, 
clasificada como zona A para a produción de gasterópodos porque o espazo 
está dentro do GAL 07/01 e do GAL 08. 
Zona C : comprendería a zona submareal do interior da ría de Corcubión, 
desde cabo de Cee ata punta Galera, GAL 07/03 e GAL 07/04 que son zonas 
C para gasterópodos polo que non se recomenda incluir a zona nas 
aperturas, en tanto o destino deste recurso é para a venda en fresco. 

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores-habilitacións 

 5 17 
Ampliación do número de permex  (4) NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 40 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): en apnea e con aire suministrado dende a superfície 

xan feb mar abril Maio xuño xullo agosto setemb outub Novemb dec 
X        X X X  

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé Embarcación  kg/habilitación/día 
Peneira   8  

 
Artes a empregar Mergullo en apnea e con aire suministrado dende a superficie. 

 
Puntos de control Zonas de produción 

Peiraos e lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira. 
Puntos de venda Lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira, ou calquera outra 

autorizada. 
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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) 

 
As zonas de produción son as indicadas nesta ficha para as que se tivo en conta a clasificación 
das zonas de produción para os gasterópodos. 
 

Os días máximos de actividade quedan fixados en 40. As aperturas mensuais faranse rotando as 
zonas abrindo unha soa de cada vez. 
 
O horario da actividade debe ser o recollido no Decreto 424/1993 para o marisqueo a frote: de 8 
a 14 horas. 
 
O punto de control farase na zona de produción polo que, á vista da necesidade de obter 
información sobre o estado do recurso, deberá remitirse con cada apertura mensual quen será o 
responsable (embarcación/mergullador) de realizar este control e entregar diariamente as 
capturas de forma individualizada. 
 
Na solicitude de apertura de cada mes deberán indicar o nome do mergullador que vai a exercer 
como xefe de equipo. Igualmente deberán aportar o plan de seguridade 
 
Todos os mergulladores deberán ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder traballar no 
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plan de explotación; de non ser así será excluído na relación mensual mentres non este 
renovada. 
 
O informe relativo á actividades subacuáticas é favorable para a realización das inmersións 
necesarias no plan. Non obstante, a súa realización queda condicionada a que deberán contar 
coa aprobación, para efectos de seguridade, ten que conceder a Capi tanía Marítima
correspondente, tal e como se establece no artigo 3º da Orde do 13 de xuño de 2001 e que 
deberá aportarse coa primeira solicitude de apertur a. 
 
Deberán remitir a seguinte documentación: 
 

� Organización e persoas responsables dos puntos de control. 
� Acreditación da participación da confraría do Pindo e da delegación desta entidade na 

confraría de Fisterra para a presentación do plan (este aspecto deberá subsanarse coa 
primeira apertura mensual) 

� Coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, dacordo coa 
Circular de 6 de outubro 2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 

 
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 pesc a 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  
 
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. 
 
 
 
 

 

 


