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FICHA RESUMO
Ano
Entidade
Plan explotación(1)
Réxime (2)
Modalidade (3)

2010
PE 410A 2010/9-1
CONFRARIA DE PORTO DO SON
POLIQUETOS
RECURSO ESPECÍFICO
MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE
SUPERFICIE

Especies
Ambito do plan
Subzonas de explotación

Lumbrineris impatiens, Arenicola marina, Hediste diversicolor,
Diopatra neapolitana
Entre punta Cabeiro e río Sieira.
Zona A: de punta Cabeiro a punta Sagrada
Zona B: de punta Sagrada a punta Magrío
Zona C: de punta Castro a Porcalleira
Zona D: de Porcalleira a río Sieira

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Ampliación do número de permex (4)
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
5 (ver consideracións)

Mergulladores
Si
Mergulladores
10

Calendario de explotación
Días máximos de extracción
60
Época y zona probable de extracción (5)
Modalidade(3): Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie
xan
feb
mar
abril maio xuño xullo agosto setemb outub
X
X
X
X
X
X
X

Especies
Lumbrineris impatiens
Arenicola marina
Hediste diversicolor
Diopatra neapolitana

Topes de captura(6)
A pé
(indiv/mariscador/día)
-

novemb

dec

Embarcación
(indiv/mergullador/día)
800 (total)

Artes a empregar

Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie

Puntos de control
Puntos de venda

Peirao de Porto do Son
-------
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Outras consideracións
Participantes: O plan presentado inclúe 8 embarcacións asociadas á confraría de pescadores
de Porto do Son, con 17 tripulantes, cando non hai ningunha embarcación nesta confraría co
recurso específico-poliqueto no seu permiso de explotación.
Ampliación: A presentación deste plan responde á necesidade de diversificar a actividade do
sector adicado á extracción de ourizo ante a imposibilidade de adicarse este ano a esta
actividade, polo que o listado de embarcacións anexo ao plan inclúe as 5 embarcacións co
recurso específico-ourizo no seu permex asociadas a esta confraría, ademais doutras 3 que non
contan con ningún recurso específico no seu permex.
Ao ser un plan de nova creación considérase necesario limitar a explotación neste primeiro ano
a 5 embarcacións con 10 mergulladores. A selección farase de conformidade coa Resolución do
9 de outubro de 2007 da Dirección Xeral de Recursos Mariños, pola que se modifica o baremo
aplicable para o acceso á explotación dos recursos específicos.
A proposta desta confraría de que as embarcacións que xa teñen 5 artes no seu permiso de
explotación podan participar neste plan sen renunciar a ningunha delas, só sería aplicable no
caso de inclusión nun plan experimental. O plan presentado non reune as condicións para ser
considerado como experimental, polo que, se algunha embarcación con 5 artes no seu permex
resultara elixida no proceso de baremación deberá renunciar a unha das artes para poder
participar no plan.
Días máximos de extracción: Dado que este é un plan de nova creación non dispoñemos de
información algunha sobre a posible evolución das zonas de extracción nin das poboacións a
explotar de cara a valorar o esforzo que se podería aplicar sobre estes recursos. Isto obríganos
a ser cautelosos á hora de propor o esforzo pesqueiro para este primeiro ano. Por isto, non se
acepta a proposta de días máximos de extracción deste plan, considerando necesaria a súa
limitación a un máximo de 60 días ao ano.
Xestión da explotación: No plan presentado divídese o ámbito territorial da confraría en catro
zonas de extracción, aínda que non determina se serán explotadas de xeito rotativo ou
simultaneamente. Recoméndase iniciar esta explotación mediante a rotación de zonas, doada
de levar a cabo dado o baixo número de participantes e a amplitude das zonas de extracción
propostas.
Puntos de control: Deberán elaborar as normas de funcionamento do punto de control e
designar ás persoas responsables. O paso polo punto de control é obrigatorio para tódolos
participantes do plan.
Remisión de datos: Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, polo que deberán remitir regularmente a
información necesaria para o seguimento da explotación ao Departamento Territorial da
Consellería do Mar de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter
recibido os datos do mes anterior.
Mergullo: Unha vez rematado o proceso de selección e concesión de permex, e con
anterioridade á primeira solicitude de apertura mensual deberán presentar a documentación dos
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mergulladores enrolados que terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder traballar
no plan de explotación, de non ser así serán excluídos da relación adxunta á resolución de
apertura mensual.
Así mesmo, deberán elaborar o plan de seguridade e presentar a súa aprobación pola
autoridade marítima correspondente. 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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