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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/111-1
Entidade CONFRARÍA DE RIBEIRA 
Plan explotación (1) NAVALLA E LONGUEIRÓN 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN  
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies Navalla (Ensis arcuatus) e longueirón (Ensis siliqua) 
Ambito do plan Bancos de Coroso-Río Grande, Égoas-Touro e Castiñeiras 
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de Explotación 

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

 23 32 
Ampliación do número de permex  (4) Si 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 

  5 (ver consideracións) 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 110 
Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3) Mergullo en apnea e semiautónomo 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

  X X X X X X X X X X 
 

Topes de captura (6)  
Especies  kg/mergullador/día Embarcación 
Navalla  15   
Longueirón  15   

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

 
Puntos de control Coroso, Touro e lonxa de Ribeira. 

 
Puntos de venda Lonxa de Ribeira (vendeduría da confraría da lonxa de Ribeira). 

 
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 



 
                  Dirección Xeral de Recursos Mariños 

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

 

 

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      X X X X    
Zonas: (Limpeza de depredadores) 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros (seguimento da sementeira) X     X      X 
Zonas: Touro 
Especies: Ensis arcuatus 

 
Outras consideracións (9) 

 
Ambito do plan:  os bancos están incluídos na zona de produción GAL-09/4, que están incluídos 
dentro das autorizacións administrativas da confraría. 
 
Participantes:  Na relación de embarcacións incluídas no plan hai un erro na embarcación         
                               xa que a dita embarcación despezouse para a nova construción                      
               . 
 
Ampliación:  A entidade solicita un incremento de 14 habilitacións o que suporía un incremento 
dun 45% respecto ao xa existente. Segundo a análise estatística de capturas e do seguimento 
do estado do recurso considérase viable un incremento de habilitacións (4 novas e unha 
pendente do ano pasado). A selección das persoas candidatas farase de conformidade co 
establecido no baremo aprobado pola Dirección Xeral de Recursos Mariños. 
 
Cotas máximas de captura:  As cotas máximas para as embarcacións establécense en función 
dos mergulladores con habilitación que estean debidamen te enrolados e a bordo. 
 
Mergullo:  
 
Todos os mergulladores terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder traballar no 
plan de explotación, de non ser así seráN excluidos na relación mensual mentres non este 
renovada.                                                                       , non acredita o certificado de mariscador a 
mergullo.                                                    , ten caducada a tarxeta de recolector en apnea desde 
o 08/02/2006.                                                         , non figura como titular de tarxetas de 
recolector en apnea nin recolector submariño, e non acredita estar en posesión de titulación de 
mergullo profesional. 
 
Na solicitude de apertura de cada mes deberá indicarse o nome do mergullador que vai a 
exercer como xefe de equipo. 
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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 auto ridade marítima correspondente e que deberán presen tar 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 emba rcación e alomenos dúas persoas 
responsables. No punto de control recolleranse os d atos 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 
 
En canto ao réxime disciplinario  o plan indica que “por feitos graves como non acatar as 
normas de seguridade, non respectar as normas de control ou vixilancia ou incumprir o xeito de 
comercialización, poderase acordar por parte da confraría a expulsión do infractor do plan de 
explotación para o vindeiro ano. O plan reflicte que a embarcación sí se podería incluir non plan, 
pero con outros mergulladores. Con respecto a este aspecto, recoméndase que o colectivo 
revise coa axente de extensión se o procedemento sancionador que se describe no plan se 
axusta aos estatutos da confraría e ao posible regulamento de réxime interior da agrupación, e 
se as medidas cautelares contempladas son axeitadas. En calquera caso, a persoa afectada 
poderá recorrer á vía xudicial, xa que a tutela que exerce a Administración sobre as confrarías 
non inclúe ó réxime sancionador (artigo 3º do Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se 
aproban as normas reguladoras das confrarías de pescadores e as súas federacións).  
 

Deberán achegar a seguinte documentación: 

� 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. 

� Fotocopia da titulación de                                             . 

� Fotocopia do certificado de mariscador a mergullo das persoas (3) que teñen a titulación 
de mergullador profesional 2ª clase restrinxida, pero non indican si están en posesión do 
certificado antedito. 

 
 
 

 

 
 


