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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/16-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CANGAS 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE NAVALLA E LONGUEIRÓN 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies Navalla (E.arcuatus) e Longueirón (E.siliquia) 
Ambito do plan (*) Praias de Rodeira, Liméns, Nerga e Barra, praia de Melide, e Illas Cíes 

(Rodas, Viños, Carracido e a praia de San Martiño), areal de Massó e a zona 
comprendida entre punta Borneira e punta Fanequeiro 

Subzonas de 
explotación 

Zona A : praias de Rodeira, Liméns, Nerga, Barra, Melide, areal de Massó e a 
zona entre punta Borneira e punta Fanequeiro. 
Zona B :   
Zona B1:  praias de Rodas, Viños e Carracido 
Zona B2 : praia de San Martiño 

 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 17 25 

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 250 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro. Cunha veda de dous meses 
consecutivos para a navalla de febreiro a abril e cunha veda para o longueirón nos meses de 
maio e xuño. 
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 
B B-A A A B B B B B B B B 
 

Especies Mergullador 
(kg/mergullador/día) 

Navalla 20  
Longueirón 15  
 

Artes ou técnica de extracción Mergullo en apnea e con subministro de aire dende 
superficie 

 

Puntos de control Na zona de producción coa embarcación "NAVALLEIRA" e na 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 
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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) 

 

En relación co ámbito do plan de explotación : na cartografía das zonas de extracción na 
proposta de plan para o ano 2009 figuran praias que xa solicitaban ampliar no ano 2008. Na 
ficha resumo do plan para o presente ano xa se establecera que a inclusión da praia dos 
Alemáns, praia de Temperáns e praia de Santa Marta no ámbito do plan requiría dunha 
avaliación biolóxica sobre a biomasa explotable nestas praias, que non foi presentada na data de 
elaboración da presente ficha.  
 
(*) No ámbito do plan quedan incluídas as zonas do areal de Massó e a zona comprendida entre 
punta Borneira e punta Fanequeiro, tendo en conta os resultados obtidos nas mostraxes 
realizadas 
 
O número de días máximos propostos considérase axeitado (250), así como a veda de 2 meses 
consecutivos entre os meses de febreiro e abril para a navalla e de dous meses na primavera 
para longueirón (maio e xuño). Segundo as mostraxes de longueirón realizados en Barra o 
recurso atópase en bo estado, polo que o número de días que realizaron extraccións nesta zona 
aumentou considerablemente. 
 
A veda de 2 meses consecutivos de febreiro a abril para navalla, e de 2 meses na primavera 
para o longueirón (maio e xuño) unha vez iniciada, manterase para cada especie en tódolos 
bancos explotados.  
 
O tope de captura proposto para a navalla é correcto, sen embargo para o longueirón será de 15 
kg/mergullador, salvo que as mostraxes que se efectuarán con anterioridade á explotación, 
amosen a conveniencia de reducir este tope de captura.  
 
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 
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necesarios para o seguimento do banco deberán ser remitidos regularmente á Delegación 
Territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os 
datos do mes anterior.  
 
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 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 producto extraído será precintado emitíndose un 
ticket nominativo. 
 
O informe da actividade de mergullo de data 24.11.2008 indica que se poden autorizar as 
inmersións necesarias para a execución do plan, sempre e cando sexa aprobado a efectos de 
seguridade pola Capitanía Marítima correspondente 
 
De acordo coa Circular de 6.10.2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009, deberán presentar 
as coordenadas cartógraficas das subzonas de traballo. 
 
PARQUE NACIONAL DAS IILLAS ATLÁNTICAS: 
O informe do Parque é favorable coas seguintes precisións: 

� Non se pode aumentar o esforzo pesqueiro con respecto ao de 2008.  
� Non deben realizarse actividades de semicultivo, por non ser compatibles cos obxectivos 

de conservación do Parque. 
� Unicamente poderán realizarse actividades de limpeza de algas ou depredadores, se 

previamente a súa realización envíase informe biolóxico sobre a súa conveniencia, para a 
súa autorización. 

� Nos fondos de mäerl (ver mapa) só se permite a extracción manual, non permitíndose 
medios agresivos. 

� Considérase necesario un punto de control para a extracción na zona do Parque. 
 

 

 


