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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/100-1
Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DE PORTO DO SON, 

PORTOSÍN, MUROS  E NOIA 
Plan explotación (1) NAVALLA-LONGUEIRON 
Réxime (2)  
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIIRE 

 
Especies Navalla (Ensis ensis) 

Longueirón (Ensis siliqua) 
Longueirón vello (Solen marginatus) 

Ambito do plan De punta Batuda ata punta de O Pozo; de punta de O Pozo ata 
punta Corbeiro; de punta Corbeiro ata punta Magrío; de punta 
Esteiro ata punta Uhuía; de punta Esteiro ata punta Queixal e de 
punta Uhuía ata punta Cotorín 

Subzonas de explotación  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 
 10 21 

Ampliación do número de permex  (4) SI 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 

 2 4 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 66 
Época y zona probable de extracción (5 

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

 
Topes de captura (6)   
Especies A pé Embarcación kg/mergullador/día 
Navalla, longueirón   15 

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

 
Puntos de control Peiraos de Porto do Son, Portosín, Noia, Muros, O Freixo e 

Esteiro 
Puntos de venda Lonxas de Porto do Son, Portosín, Noia, Muros, Ribeira, 

O Freixo e Esteiro 
 

Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas             
Zonas: 
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 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) 

 
Participantes:  Son un total de 10 embarcacións que tendo navalla/longueirón (Z4) están 
incluídas neste plan cun total de 21 mergulladores con habilitación, segundo os datos dos que 
dispón a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. As habilitacións están distribuídas do 
seguinte xeito: 

�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

 
 
Ampliación:  Tendo en conta os datos de captura e o número de embarcacións que realmente 
traballaron ete ano a ampliación solicitada supón un 133% o que parece pouco asumible. Polo 
que, parece máis aconsellable que incrementar o esforzo pesqueiro en 2 embarcacións e 4 
mergulladores con habilitación. 
 
Para a selección das embarcacións e das persoas candidatas aplicarase o baremo aprobado 
pola Dirección Xeral de Recursos Mariños. 
  
Calendario:  dado que se amplía o número de embarcacións, os días máximos de extracción 
manteranse nos 66 días, ao igual que durante o ano 2008. 
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Para mellorar a xestión dos bancos é necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, das 
capturas, das tallas e dos mergulladores. Polo tanto, os datos da explotación necesarios para 
o seguimento do  banco deberán ser remitidos regularmente á Delegac ión 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.  

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 recoller anse os datos necesarios 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 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 
 

� Sistema de organización e funcionamento dos puntos de control e persoas responsables 
dos mesmos. 

� 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. 

 
 


