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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/59-5
Ano 2011
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE VILANOVA DE AROUSA
Plan explotación(1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE NAVALLA E LONGUEIRÓN VELLO.
Réxime (2) RECURSO ESPECIFICO
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA

Especies Navalla (E.arcuatus) e longueirón vello (S.marginatus)
Ambito do plan As Sinas (AR-009), Con Grande (AR-010) e As Carballas (AR-001)
Subzonas de 
explotación

As Sinas (AR-009), Con Grande (AR-010) e As Carballas (AR-001)

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores/habilitacións
- 5 10 

Ampliación do número de permex (4)

Non
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións

- - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 208 días (**)
Época y zona probable de extracción  (5) De xaneiro a decembro,  cunha veda de 2 meses 
continuados en función do índice de condición gonadal 
Modalidade(3): mergullo en apnea

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec (**)
X X X X X X X X X X X X

Cotas máximas de captura 

Especies Embarcación/día Mergullador enrolado e a bordo/día*
Navalla - 15 kg
Longueirón vello (*) - 20 kg (*)

Artes a empregar Mergullo en apnea

Puntos de control Zona de traballo, lonxa de Vilanova
Puntos de venda Lonxa de Vilanova

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:

(*) Modificado por Resolución do 4 de agosto de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos RR.MM
(**) Modificado por Resolución do 9 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM

1



                   CONSELLERÍA DO MAR
                      Dirección Xeral de Ordenación e
                     Xestión dos Recursos Mariños 

Rúa do Valiño 63-65 – San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 40 07 – Fax 981 54 50 25

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:

Consideracións:

Ambito do plan: A zona de traballo é común coa explotación doutros recursos por sectores da 
mesma entidade, polo que o colectivo de mergulladores debe planificar un calendario de traballo 
que non interfira co marisqueo dende embarcación e que respecte as zonas de marisqueo a pé. 

(**) Calendario de extracción: O numero de días máximos é de 208 cunha veda de dous meses 
continuados  en  función  do  índice  de  condición  gonadal.  A  explotación  realizarase  de  xeito 
rotatorio entre as zonas de xeito que só se traballará nunha das zonas e os datos de extracción 
subministrados permitirán coñecer a produción de cada unha delas.

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  do  banco  deberán  ser  remitidos 
regularmente á delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. Os datos a aportar serán: data de venda, 
zona de traballo, identificación do barco, nº de mergulladores, cantidade extraída (de navalla, 
longueirón e longueirón vello), cantidade vendida, prezo, valor total. 

Punto de control: O control realizarase na mesma zona de traballo sobre a embarcación. Todas 
as embarcacions estan obrigadas a pasar polo punto de control antes de dirixirse ao punto de 
venda. Outro punto de control sera a lonxa de Vilanova.

Actividade de mergullo:

Con  respecto  á  actividade  de  mergullo  o  informe  de  data  do  16.11.2010  é  favorable  para 
autorizar a realización das inmersións necesarias par a execución do plan, sempre e cando sexa 
aprobado  a efectos  de seguridade pola  autoridade marítima correspondente,  coas seguintes 
especificacions:           

Coa  primeira  solicitude  de  apertura  deberá  achegar  o  plan  de  seguranza  aprobada  pola 
autoridade marítima correspondente.

(*) Modificado por Resolución do 4 de agosto de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos RR.MM
(**) Modificado por Resolución do 9 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM
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