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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/2-5
PE 403A 2010/3-5

Ano 2011
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE VIGO
Plan explotación(1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE NAVALLA (E. arcuatus)  E LONGUEIRÓN 

(E. siliqua)
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO
Modalidade (3) MERGULLO  EN  APNEA  E  CON  SUBMINISTRO  DE  AIRE  DENDE 

SUPERFICIE.

Especies Navalla (E.arcuatus) e longueirón (E.siliqua) 
Ambito do plan De puntal da Serra á ponte de Rande 
Subzonas de 
explotación e bancos 

(*) GAL 11/04               
-  Zona A:  dende a ponte de Rande ata punta Cubilló  (banco principal 
Cabanas)

-  Zona  B:  dende  punta  Cubilló  ata  o  espigón  de  Vulcano  (bancos 
principais A Guía e Manquiña)
 
- Zona C: dende o recheo de Bouzas ata punta Serral (bancos principais: 
praia do Bao, Cabo de Ma-Alcabre e Samil, para o longueirón)

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores/habilitacións
- 8 13

Ampliación do número de permex (4)                                    Si (*)
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións

- - 3

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 200
Época y zona probable de extracción (5) : xaneiro a decembro, cunha veda para o longueirón 
nos meses de maio e xuño, e para a navalla nos meses de febreiro e marzo.
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 X X X X X X X X X

Topes de captura
Especies Embarcación/día Mergullador  enrolado e a bordo/día
Navalla 25 kg 12,5 kg
Longueirón 20 kg 10 kg

Arte ou técnica de 
extracción

Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie

Puntos de control Zona de traballo e lonxa de Canido e Vigo
Puntos de venda Lonxa de Canido e Vigo

(*) Modificado por Resolución do 5 de abril de 2011 do recurso potestativo de reposición 1
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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:

Outras consideracións (9)

A entidade presenta dous plans de explotación, un para navalla (PE 403 A 2010/2-5) e outro para 
longueirón (PE 403 A 2010/3-5). Dado que son coincidentes en todo o seu contido fusiónanse 
nunha única ficha

(*) Ambito do plan: Respecto á inclusión da praia de Manquiña, a entidade deberá realizar unha 
mostraxe, seguindo as instrucións do biólogo de zona, durante o mes de abril,  para avaliar o 
antedito banco e polo tanto, incluílo como zona de extracción. 

A entidade achegou a conformidade da confraría de Redondela para a explotación da navalla na 
praia de Cabanas.
 
(*) Ampliación do numero de permisos:  tendo en conta a posibilidade de incluír a praia da 
Manquiña no plan de explotación, a rendibilidade das embarcacións e por razóns de seguridade 
para o exercicio das actividades subacuáticas poderase incrementar 3 cotas que se distribuirán 
entre as embarcacións que só contan con 1. En caso de que o número de embarcacións con 1 
cota  sexa  superior  ao  número  de  prazas  ofertadas,  a  selección  farase  de  conformidade  co 
baremo aprobado pola Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños.

Calendario: tendo en conta os días de actividade efectiva no plan, o número de días máximos é 
de 200, cunha veda cunha veda para o longueirón nos meses de maio e xuño, e para a navalla 
nos meses de febreiro e marzo.

Cota máxima de captura: á vista dos datos da CPUE dos últimos anos, cómpre manter o tope 
igual que o fixado para o ano 2010, tal e como se reflite nesta ficha. 

(*) Modificado por Resolución do 5 de abril de 2011 do recurso potestativo de reposición 2
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Punto  de  control: Se  realizará  por  mar,  por  terra  e  na  lonxa  nos  termos  establecidos  no 
apartado 2.3.3. do plan presentado.

Plan de control:

No caso particular do emprego de mergullo con subministro de aire dende superficie, 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 rotar as zonas de traballo, de xeito que 
tódolos mergulladores realicen a extracción na mesma zona, así como  establecer un punto de 
control  no  banco  sublitoral  formado  por  unha  embarcación  e  alomenos  dúas  persoas 
responsables.  No  punto  de  control  recolleranse  os  datos  necesarios  para  o  seguimento  da 
explotación, verificaranse os cupos de captura e tamaños de extracción, e o produto extraído 
será precintado emitíndose un ticket nominativo

Remisión dos 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.  Os datos  da 
explotación  necesarios  para  o  seguimento  do banco  deberán ser  remitidos  regularmente  ao 
departamento territorial correspondente, 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:

Segundo o informe da sección de formación pesqueira emitido en data 12.11.2010 autorízase a 
realización das inmersións necesarias para a execución do plan sempre e cando sexa aprobado 
a  efectos  de  seguridade  pola  autoridade  marítima  correspondente,  coas  seguintes 
particularidades: 

-

Coa primeira solicitude de apertura deberán presentar o plan de seguridade aprobado pola 
autoridade  marítima correspondente.

Recomendacións para a mellora do plan.

- Establecer un sistema de vixilancia efectivo.
- Efectuar a recollida da mercancía dende o punto de control ata a lonxa co vehículo isotermo 

da confraría.

(*) Modificado por Resolución do 5 de abril de 2011 do recurso potestativo de reposición 3


	Embarcación/día

