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FICHA RESUMO 
 

Ano  2011 PE403A    2010/96-1
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE RIBEIRA 
Plan explotación (1) SOLÉNIDOS 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN-RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies  Navalla (Ensis arcuatus) e longueirón (Ensis siliqua) 
Ambito do plan  Autorización administrativa: bancos de Coroso-Río Grande-Río 

Azor, Insua-Eiro e Castiñeiras 
Subzonas de explotación  Bancos de Coroso-Río Grande-Río Azor (AR-204, AR-206, AR-

207), Insua-Airo (AR-201, AR-209) e Castiñeiras (AR-197, AR-
198, AR-199) 

 
Participantes no plan de Explotación  

Número de permex/persoas autorizadas  
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 

- 22 39 
Ampliación do número de permex  (4) SI (ver cons ideracións)  
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 

- 1 6 + 1 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  110 
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 novemb dec 

  X X X X X X X X X X 
 

Topes de captura  
Especies  A Pé 

(kg/mariscadora/día) 
Embarcación/día  Mergullador enrolado 

e a bordo/día 
Navalla - - 15 kg 
Longueirón - - 15 kg 
 

Artes a  empregar  Mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie 
 

Puntos de control  Zonas de extracción (Coroso e Touro) e lonxa de Ribeira 
Puntos de venda  Lonxa de Ribeira (vendeduría da confraría) 
 

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 
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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       X X X X    
Zonas: (Limpeza de depredadores) 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros ( seguimento da sementeira)  X     X      X 
Zonas: Touro 
Especies: Ensis arcuatus 
 

Outras consideracións (9) 

 
Participantes:  O listado anexo ao plan de explotación inclúe 23 embarcacións, cando conforme 
os datos da Consellería son 21 as embarcacións co recurso navalla-longueirón Z3 no seu 
permex asociadas á confraría de Ribeira. A embarcación ……. non ten renovado a navalla-
longueirón (Z3), polo que debe ser excluída do plan. 
Nese listado figura a embarcación ……. que dispón deste recurso no seu permex pero é
particular. A distribución de cotas é a seguinte: 
 
- 21 asociadas á confraría de Ribeira, con 35 mergulladores. 
- 1 particular, con 1 mergullador. 
 
Está pendente a incorporación de 3 mergulladores nas embarcacións da confraría de Ribeira, 
unha vez remate o procedemento de ampliación de cotas aberto. Así, o número de 
mergulladores autorizados a traballar neste plan no ano 2011 será de 39. 
 
Ampliación:  A evolución do plan permite acceder a un incremento de mergulladores nas 
embarcacións incluídas neste plan. De acordo coa solicitude, esta ampliación sería para 
completar as embarcacións que só contan con 1 cota, de xeito que, por razóns de seguridade, 
ningunha quede cun único mergullador. Por isto, e dado que só 6 das embarcacións autorizadas 
para traballar neste plan contan con 1 mergullador, autorízase unha ampliación de 6 cotas. No 
procedemento de ampliación só poderán participar as embarcacións que conten cun só 
mergullador. Esta ampliación afectará ao plan conxunto das confrarías de Ribeira e Aguiño 
presentado para a extracción de navalla-longueirón en zonas de libre marisqueo. 
 
Por outra parte e dado que no plan se produciu a baixa dunha embarcación non se observa 
inconveniente en que se proceda á cobertura desta vacante con 1 mergulladores. Esta 
incorporación afectará ao plan conxunto das confrarías de Ribeira e Aguiño presentado para a 
extracción de navalla-longueirón en zonas de libre marisqueo.  
 
Puntos de control:  Establécense puntos de control nas zonas de extracción e no peirao de 
Ribeira, aínda que non está ben definida a organización. O vixiante da confraría anota as 
embarcacións que foron traballar e fai o control de tallas. 
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Cómpre lembrar o establecido na disposición adicional quinta da Orde do 8 de febreiro de 2008: 
“no caso de produtos pesqueiros frescos que teñan que pasar un punto de control, de acordo co 
plan de explotación correspondente, a mercadoría non poderá ser retirada deste punto polo 
mesmo propietario que a entrega”. O paso polo punto de control é obrigatorio para todos os 
participantes no plan.  
 
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. Polo tanto, os 
datos da explotación necesarios para o seguimento dos bancos deberán ser remitidos 
regularmente ao departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura 
mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 
Horario: Apróbase o horario proposto de dúas horas antes a dúas horas despois da baixamar 
ata as 17’00 h, para a extracción na modalidade de apnea. O horario no caso de que se autorice 
o mergullo con subministro de aire dende superficie será o establecido no Decreto 424/93 para o 
marisqueo dende embarcación, é dicir de 8'00 a 14'00 horas. 
 
Réxime sancionador : Se calquera dos participantes neste plan comete unha infracción será 
sancionado, segundo os feitos e a gravidade, ben en base ó regulamento interno da agrupación, 
ben segundo os estatutos da confraría. No caso de que incorra nunha infracción das tipificadas 
na Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, de pesca de Galicia,, 
elevarase a acta da infracción á Consellería do Mar. Tamén se indica que “por feitos graves 
como non acatar as normas de seguridade, non respectar as normas de control ou vixilancia ou 
incumprir o xeito de comercialización”, poderase acordar por parte da confraría a expulsión do 
infractor do plan de explotación para o vindeiro ano. O plan reflicte que a embarcación sí se 
podería incluír no plan, pero con outros mergulladores. Lembrar que primeiramente habería que 
tramitar o procedemento sancionador oportuno, e en todo caso, a persoa afectada poderá 
recorrer á vía xudicial, xa que a tutela que exerce a Administración sobre as confrarías non 
inclúe o réxime sancionador (artigo 3º do Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se aproban 
as normas reguladoras das confrarías de pescadores e as súas federacións).  
 
Mergullo: Tódolos mergulladores 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. 
 
Plan de seguridade:  Deberán elaborar o plan de seguridade. Na solicitude de apertura de cada 
mes deberá indicarse o nome do mergullador que vai a exercer como xefe de equipo. 
 
O informe da actividade de mergullo é favorable a autorizar a realización das inmersións 
necesarias para a execución do plan, sempre que o plan sexa aprobado a efectos de 
seguridade pola autoridade mar ítima correspondente e que deberán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2011. 
 
Plan de control:  No caso particular do emprego de mergullo con subministro de aire dende 
superficie, e sempre que sexa aprobado o plan de se guridade pola Capit anía 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 topes de captura e tamaños de extracción, e o 
produto extraído será precintado emitíndose un ticket nominativo. 
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Recomendacións  para a mellora do plan: 
  

- Recoméndase un maior esforzo na realización do plan financieiro no que se recollan os 
gastos e ingresos que se xeneran no desenvolvemento deste plan. 

 
 
Deberán achegar, con anterioridade ao inicio da actividade neste plan, a seguinte 
documentación: 
 

- Certificación da aprobación do plan pola asemblea da agrupación de recursos 
específicos. 

- Certificación da aprobación do plan polo órgano de goberno da confraría de Ribeira. 
- Completar as normas de funcionamento dos puntos de control nas zonas de extracción e 

designar ás persoas responsables. 
 

 


