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FICHA RESUMO 
 

PE 403A 2009/31-5 
Ano 2010 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CANGAS 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PENEIRA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO-RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE. 
 

Especies Peneira (Haliotis tuberculata) 
Ambito do plan Zona sublitoral rochosa entre punta Canabal e punta Couso incluíndo as 

illas Cíes e illote Boeiro 
Subzonas de 
explotación 

Area 1: illa norte do Parque Nacional das illas Atlánticas 
Area 2: illa sur do Parque Nacional das Illas Atlánticas 
Area 3: de punta Subrido a punta Couso 
Area 4: de punta Subrido a punta Borneira 
Area 5: de punta Borneira a punta Canabal 

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

- 7 22 
Ampliación do número de permex  (4)                                    Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
- - - 

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 50 
Época y zona probable de extracción (5) :maio, xuño e outubro, cunha veda nos meses de 
agosto e setembro.  
Modalidade (3): mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie. 

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

 
Topes de captura (6) 

Especies A pé Embarcación/día Tripulante enrolado e  a 
bordo/día 

Peneira  10  5  
 

Artes a empregar Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie. 
Puntos de control Zona de traballo e lonxa de Cangas 
Puntos de venda Lonxa de Cangas 
 

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: 
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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) 

 
Ambito do plan:  Zona sublitoral rochosa entre punta Canabal e punta Couso incluíndo as illas 
Cíes e illote Boeiro.  
 
Aconséllase que se redefinan as subzonas de explotación ademais de que deberá establecerse 
un calendario que permita unha explotación rotatoria das zonas.  

 
Calendario de extracción:  a entidade solicita 84 días distribuídos entre os meses de maio, 
xuño, setembro e outubro. Sen embargo, o número máximo de días autorizados mantense en 
50, distribuídos entre os meses de maio, xuño e outubro, dado que segundo os estudos 
realizados a peneira ten as postas masivas nos meses de en agosto e setembro. 

 

Cotas máximas de captura:  no plan proponse que a cota de captura por embarcación sexa de 
15 kg/día. Sen embargo, dado que non existe información que avale este incremento do tope 
autorizado respecto ao de anos anteriores, a cota máxima por embarcación mantense en 10 
kg/embarcación/día. 

 

Remisión de datos: para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, das capturas, e das tallas. Polo tanto, os 
datos da explotación necesarios para o seguemento do banco deberán ser remitidos 
regularmente ao departamento territorial, seguindo as indicacións dos técnicos, de xeito que coa 
solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior.  
 

Actividade de mergullo: 
 
O informe da actividade de mergullo de 06.11.2009 é favorable para autorizar a realización das 
inmersións necesarias par a execución do plan, sempre e cando sexa aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente.  
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Mergullo con subministro de aire dende superficie: máximo12 metros, cun tempo total no fondo 
que non requira a realización de paradas de descompresión. 
 
Coa primeira apertura mensual deberán presentar o plan de seguridade aprobado pola 
autoridade marítima correspondente. 
 

Deberá remitirse a certificación que acredite que o plan foi aprobado polos órganos de goberno 
da confraría. 
 

Informe do Parque Nacional de Illas Atlánticas (25 de novembro de 2009) 
 
Infórmase desfavorablemente a extracción de peneria no ámbito territorial do Parque Nacional, 
xa que se trata dun plan de explotación dirixido a un recurso do que non se presenta avaliación 
da súa poboación e tendo en conta que é unha especie de lento crecemento que leva engadido 
o problema sanitario de acumular toxina. Por iso, a súa extraccion non se considera compatible 
cos obxectivos de conservación do Parque Nacional. 
 
 
 

 


