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Ano 2008 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE MARÍN, PONTEVEDRA, 

PORTONOVO, LOURIZÁN, RAXÓ, SANXENXO E BUEU 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN CONXUNTO DE PENEIRA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 
Especies Peneira (Haliotis tuberculata). 
Ambito do plan No norte da ría: de Punta Faxilda a Punta Aguillóns, Illa de Tambo (Con 

Corbeiro). No sur da ría: do faro sur da Illa de Tambo á esquina oeste 
da Escola Naval de Marín e ata Punta Morcegos. 
 
A zona das Illas Ons e Onza no foi informada favorablemente polo 
Parque Nacional das Illas Atlánticas para o ano 2007. En data actual o 
organismo indicado aínda non emitiu informe. A inclusión das Illas Ons 
e Onza estaría condicionada a que o Parque evacuase informe 
favorable.  

Subzonas de 
explotación 

Area 1 (Portonovo): de Punta Faxilda a Punta Festiñanzo. 
Area 2(Raxó): de Punta Festiñanzo a Punta Aguillóns. Límite con 
Tambo no Con Corbeiro. 
Area 3(Marín): de Escola Naval de Marín a Punta Lapamán. Límite coa 
liña imaxinaria entre a esquina oeste da Escola Naval de Marín e o 
Faro Sur da Illa de Tambo. 
Area 4(Bueu): de Punta Lapamán a Punta Morcegos. 
Area 5 (Ons): Illas de Ons e Onza- condicionada ao informe 
favorable do Parque Nacional. 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 16 20 
Ampliación do número de permex  (4) Si                                   Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 60 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a marzo e de outubro a decembro. 
Modalidade (3): mergullo en apnea e con subminitro de aire dende superficie. 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
10 10 10       10 10 10 
1/3 2/1 3/4       4/5 5/2 1/2 

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé Embarcación  Tripulante/habilitación 
Peneira  10 kg 5 kg/mergullador 
 
Artes a empregar Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie 
Puntos de control  Zona de extracción 
Puntos de venda Lonxas ou puntos de venda autorizados 



 
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: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros             
  
 
Outras consideracións (9) 

 
Este plan, aprobado dende o ano 2003 nunca iniciou a súa actividade, e non existe unha 
avaliación do recurso, polo que no se recomendan ampliacións de participantes.  
 
De acordo co informe técnico o número de días autorizados reducirase a 60 para comezar a 
facer unha valoración das zonas de producción e do estado das poboacións. Polo mesmo 
motivo proponse un tope de captura de 5 kg/mergullador cun máximo de 10 kg/embarcación.  
 
Non hai inconveniente en abrir cada mes dúas zonas de traballo (primaria e secundaria) 
sempre que o informe do Intecmar sexa favorable. Os participantes traballarán na zona 
primaria, e o cambio á zona á secundaria por motivos climatolóxico ou presencia de biotoxina, 
requirirá de comunicación previa vía fax á delegación territorial.  
 
O informe da actividade de mergullo de data 15.11.2007 é favorable para o subministro de aire 
dende superficie e o mergullo en apnea sempre que dito plan sexa aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente. 
A carencia de titulación axeitada ou a posesión de tarxetas caducadas afectaría á participación 
das embarcacións do plan que tivesen enrolados mergulladores en esas circunstancias, as 
cales deberán acreditar ter un tripulante coa titulación necesaria para a actividade de mergullo 
cando se realice a renovación da modalidade de peneira do seu permiso de explotación.  
A confraría de Bueu presentou a solicitude de plan conxunto, sen embargo o resto das 
entidades non asinaban a solicitude nin acreditaban o nomeamento de representante. En data 
2.10.2007 requiríuselles que subsanasen esta deficiencia, así como que se acreditasen a 
aprobación do plan polos órganos de goberno das confrarías e agrupacións sectoriais (no seu 
caso). En data actual só as confraría de Portonovo, Marín, Sanxenxo e Pontevedra 
presentaron a documentación solicitada, polo que as confrarías de Lourizán e Raxó deberán 
subsanar a información requirida.  



 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Non se poderá extraer peneira  dentro do 
ámbito do Parque en tanto non se presente un estudio biolóxico que avale e xustifique a súa 
explotación, e sexa informado favorablemente polo Parque. 
 
* 


