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Ano 2018 PE410A    2017/9-1 

Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DE FISTERRA, CORCUBIÓN E 
LIRA  

Plan xestión(1) PENEIRA 

Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 

Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA OU CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 
SUPERFICIE 

 
Especies Peneira (Haliotis tuberculata) 

Ambito do plan De cabo Touriñán a punta Insua, excepto a zona incluída na reserva mariña 
de interese pesqueiro Os Miñarzos  

Subzonas de 
explotación 

Zona A: infralitoral de cabo Touriñán a cabo Fisterra, incluídos illotes e baixos 
(CM-148) 
Zona B: infralitoral de cabo Fisterra a punta Arnela, incluídos illotes e baixos 
(CM-149) 
Zona C: infralitoral de punta Arnela a desembocadura do río Xallas, incluídos 
illotes e baixos (CM-150) 
Zona D: infralitoral da desembocadura do río Xallas a punta Ínsua, incluídos 
illotes e baixos (CM-151, CM-274, CM-275, CM-276, CM-277,CM-278)) 

 

Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 

- 4(*) 12(*) 

Ampliación do número de permex (4) Ver consideracións 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 

- - - 

(*) A expensas do resultado do proceso de renovación dos permisos, en curso. 

 

Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 40 

Época y zona probable de extracción (5)  Xaneiro a marzo, maio e de setembro a novembro 

Modalidade(3): mergullo en apnea e con subministro de aire dende superfície 

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

X X X  X     X X  
Topes de captura 

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

Peneira - - 10 kg 
(*) A expensas do resultado do proceso de renovación dos permisos, en curso. 

 
Artes a empregar Mergullo en apnea e con aire suministrado dende a superficie  

 
Puntos de control Zona de produción e peiraos e lonxas de Lira, Fisterra e 

Corcubión. 

 
Puntos de venda Lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira, ou calquera outra autorizada 

 


