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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/46-1
Entidade PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DA CORUÑA E BARALLOBRE 
Plan explotación (1) OURIZO  
Réxime (2)  
Modalidade (3) MERGULLO SUBMINISTRO DE AIRE DENDE SUPERFICIE 

 
Especies Ourizo (Paracentrotus lívidus) 
Ambito do plan De punta Langosteira ata punta Segaño 
Subzonas de explotación A: Pta. Langosteira-Dique de Abrigo.  B: Bastiagueiro-Peirao de 

Sada.  C: Perbes-Praia de Centroña. D: Espigón de Ares-Pta. 
Segaño 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 7 15 
Ampliación do número de permex  (4) SI 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores/habilitacións 
  2  

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 30 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): Mergullo Semiautónomo 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb Dec 
X X X X         

Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3):  
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

            
 

Topes de captura (6)  
Especies A pé kg/embarcación/día Mergullador/habili tación  
Ourizo (Paracentrotus lívidus)  300 100 
    

 
Artes a empregar Mergullo semiautónomo 

 
Puntos de control Lonxas de A Coruña e  Barallobre, portos de Lorbé e Ares 
Puntos de venda Lonxas autorizadas da comunidade Autónoma Galega 
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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 X X       X X X X 
Zonas: Zona A: Illa Redonda a Illa de San Pedro e Millenium. Zona B:  Sta. Cruz-Mera a  Riazor, 
Orzán e San Amaro.  Lorbe-Sada a  A Marola.  Zona C: A Carboeira a A Coitelada 
OURIZO (Paracentrotus lívidus) 
 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) 

 

Participantes:  No plan indican un total de 16 mergulladores, entendéndose que se refiren a 
cotas ou habilitacións: Non obstante, conforme aos datos da Consellería hai 15 cotas; a 
diferenza está nas dúas cotas que indican no plan para a embarcación "NELIÑO" (CO-1-3-00), 
cando o que ten asignado é 1 cota. 

ANDURIÑA (VI-4-5624): 3 mergulladores con dereito a cota 
CATAVENTOS UNO (CO-2-4-01):3 mergulladores con dereito a cota 
MARIA IRENE (CO-2-3563): 3 mergulladores con dereito a cota 
QUINSITO UN (FE-4-1-05): 2 mergulladores con dereito a cota 
RUCA (CO-2-3-98): 1 mergullador con dereito a cota (*) 
UNDARIA (CO-2-1-03): 2 mergulladores con dereito a cota 
NELIÑO (CO-1-3-00): 1 mergullador con dereito a cota 
 
Ampliación: no apartado de proposta de ampliación solicítase a incorporación de 1 mergullador 
con cupo nunha embarcacion asociada á confraría da Coruña. Por outra banda,a embarcación 
asociada á confraría de Barallobre inclúe dous mergulladores con cupo, cando en realidade ten 
só 1 cota. Por todo isto, e posto que no proceso de ampliación levado a cabo no ano en curso 
non se cubriu ningunha das tres prazas autorizadas por non cumprirningunha embarcación cos  
requisitos esixidos, considérase máis conveniente iniciar un proceso para a incorporación de 2 
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mergulladores con dereito a cupo. 
 
Calendario: á vista da evolución negativa da produción desde recurso dende o ano 2005, 
considérase moi elevado o número de días propostos debendo limitarse a un máximo de 30 días 
totais. 
 
As cotas máximas de captura por embarcación  establécense en función dos mergulladores   
con dereito a cota que estean debidamente enrolados e a bordo. 
 
Puntos de control:  elimínase o de ría e porto de Ferrol, xa que nin esta entidade nin o seu 
ámbito está incluído neste plan de explotación. 
 
No apartado 2.4, accións de mellora,  contempla a posibilidade de continuar coa realización de 
traslados dende zonas nas que este recurso non ten unha boa taxa de crecemento nin bo índice 
gonadal, cara ás zonas con mellores condicións ambientais para o seu desenvolvemento. Estes 
traballos estiveron a desenvolverse no marco dun proxecto no que participaron todos os 
mergulladores do plan asociados ás confrarías da Coruña e Barallobre. A realización desta 
acción considérase axeitada co fin de repoboar bancos esgotados ou afectados servindo 
ademais como base para o deseño dunha boa estratexia de explotación rotativa. Respecto disto, 
acordouse a creacion de tres áreas restrinxidas: a praia das Lapas e a enseada da Illa do pé, 
dentro da zona A, e Aguamexa na zona D. No plan sinálase a posiblidade de realizar estes 
traslados durante os meses de xaneiro, febreiro, setembro, outubro, novembro e decembro de 
2009. 
 
Mergullo: 
 
Todos os mergulladores terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder traballar 
no plan de explotación, de non ser así será excluido na relación mensual, mentres non este 
renovada. Marcos Sande Barbeiro non aporta a tarxeta profesional e polo tanto non acredita a 
súa vixencia. José María Silva Muñiz aparece na relación de participantes, toda vez que se 
confirmou a súa baixa por falecemento.  
 
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 á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente e que deberán presen tar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 
 

� Certificación da aprobación do plan polos órganos de goberno das dúas confrarias 
participantes que deberá aportarse antes de efectuar a primeira solicitude de apertura  

� Delegación á confraría da Coruña da representatividade do plan na súa relación coa 
Administración . Esta delegación teñen que facela os órganos de goberno da confraría de 
Barallobre e deberá presentarse antes de efectuar a primeira solicitude de apertura  

� Indicación dos responsables do control e forma en que se realizará dito control de 
extraccións. 

� Coordenadas cartográficas que delimitan as zonas sometidas a plan, dacordo coa 
Circular de 6 de outubro 2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
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as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 

 
 
 


