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FICHA RESUME 
 
 

Ano  2009  PE403A    2008/94-1 e 103-1

Entidade  PLAN CONXUNTO DAS CONFRARIAS DE CARREIRA-AGUIÑO E 
RIBEIRA  

Plan explotación(1)  OURIZO  
Réxime (2)   
Modalidade (3)  MERGULLO EN APNEA ,SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE E BICHEIRO 
 

Especies  Ourizo (Paracentrotus lividus) 
Ambito do plan  (*) Laxas e Pías de Catiñeiras, Airós, illa de Rúa, Xiadoiros 

Areoso e Pedregoso, Sinal do Maño, Lobeiras e Corbeiro e de 
punta Falcoeiro ata río Sieira, incluíndo illotes adxacentes 
(Falcoeiro, Basoñas e outros) (Ver consideracións)  

Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  
Mariscadoras/es a pé  Embarcacións  Tripulante con cota 

 Aguiño 67 (28 ourizo Z3+39 bich) 
Ribeira 24 (ourizoZ3) 

Aguiño: 121 (31 ourizoZ3+ 90 bich) 
Ribeira: 36 (ourizo Z3) 

Ampliación do número de permex (4)    Non  

Mariscadoras/es a pé  Embarcacións  Tripulantes 
   
 

Calendario de explotación    
Días máximos de extracción  60 días     
Época y zona probable de extracción (5) .     
Modalidade(3): Flote    

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novmb dec 
X X X  X          

 
Topes de captura(6)     
Especies  A pé  kg/embarcación/día  kg/tripulante con cota/día 
Ourizo  150 kg/día  50kg/día  
    
 

Artes a empregar Mergullo en apnea, con subministro de aire e bicheiro 
 

Puntos de control (*) Corrubedo, peirao de Aguiño e peirao de Ribeira (este último 
unicamente se na resolución de apertura se inclúe a zona I), só se 
autorizará un único punto de control en cada resolución de apertura e 
que virá en función da zona na que se vaia a traballar. Na solicitude de 
apertura indicarase cal é o punto de control elixido 

Puntos de venda Lonxa de Aguiño (vendeduria da confraría ) 
Lonxa de Ribeira (vendeduría da confraría na lonxa de Ribeira 
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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: Barreiro – Castro e Sálvora  
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 F M A M X Xl A S O N D 
Outros              
 
 
 

Outras consideracións 
 
Ambito do plan: 
 
As confrarías de Carreira-Aguiño e Ribeira presentan sendas solicitudes (PE403A2008/94-1 e 
PE403A2008/103-1, respectivamente)  de plan de explotación de ourizo na zona de libre 
marisqueo da zona III para o ano 2009. Tendo en conta que a solicitude da confraría de Ribeira 
non ven asinada polo patrón maior, que as propostas, respecto das medidas de xestión son 
totalmente distintas salvo que se presentan para a mesma zona de extracción, que esta zona é 
unha zona de libre marisqueo e para mesma especie, considérase que non teñen cabida dous 
plans, motivo polo cal, a Dirección Xeral propón que ambas as dúas solicitudes se formalicen 
nun único plan: plan conxunto das confrarías de Carreira-Aguiño e Ribeira. 
 
Para concretar as condicións nas que se desenvolvería este plan foron convocados a unha 
xunta con técnicos da Dirección Xeral de Recursos Mariños e da Delegación Territorial da 
Coruña representantes das dúas entidades, que tivo lugar o día 11 de decembro de 2008.  
 
Así pois tendo en conta: as propostas presentadas separadamente polas confrarías de Aguiño 
e Ribeira, o informe emitido polo P.N. Illas Atlánticas, os informes dos técnicos da Consellería e 
da reunión mantida con representantes das dúas entidades establecéronse as seguintes 
medidas de xestión para este plan. 



 
                  Dirección Xeral de Recursos Mariños 

Rúa do Valiño, 63-65 – San Lázaro 
15703 Santiago de Compostela 
Telefóno 981 544 007 – Fax 981 545 025 

 

 

(*) Modificada por Resolución do 16 de abril de 2009 de recurso de reposición 

 

(*) Ambito:  a zona de traballo sería: 
 
- Zona I: Laxas e Pías de Catiñeiras, Airós, illa de Rúa, Xiadoiros Areoso e Pedregoso, Sinal 

do Maño, Lobeiras e Corbeiro 
 
- Zona III que se subdivide en dúas zonas: 
 
a) Zona norte: dende a punta Falcoeiro ata río Sieira, incluíndo illotes adxacentes (Falcoeiro, 

Basoñas e outros) 
 
b) Zona sur: illa de Sálvora e illotes adxacentes (Sagres, Vionta, Gaboteira, Herbosa, Noro e 

outros). Esta zona atópase na súa  totalidade dentro do P.N. Illas Atlánticas 
 
O informe emitido polo P.N.Illas Atlánticas  exponse que dada a escaseza da especie 
Paracentrotus lividus na zona sur, debido á sobreexplotación, establecerase un peche 
continuado desta área de traballo durante a campaña de 2009, con obxecto de recuperar un 
stock de reprodutores capaz de producir xuvenís que aseguren a renovación deste estock de 
reprodutores. 
 
Por este motivo, a zona sur permanecerá pechada durante todo o ano 2009. 
 

Participantes: 
 
- Ribeira:  24 embarcacións  con ourizo (Z3) no seu permiso cun total de 36 tripulantes con 

dereito a cota  
 
- Aguiño:  28 embarcacións  con ourizo (Z3) no seu permiso cun total de 31 tripulantes co n 

dereito a cota . Igualmente nesta confraria hai 39 embarcacións con bicheiro cun total 
de 90 cotas. Hay 4 embarcacións que contan no seu permiso coas dúas artes: ourizo (Z3 
e bicheiro) 

 

Calendario:  o número máximo de días autorizados é de 60 días distribuídos entre os meses de 
xaneiro a abril. 
 

Cotas máximas de captura:  neste plan a cota máxima establécese polo número de 
tripulantes con dereito a cota que ten autorizados cada embarcación. Así a cota é de 50 
kg/tripulante/día cun máximo de 150 kg/embarcación/día. 
 

(*) Puntos de control:  os puntos de control son Corrubedo, peirao de Aguiño e peirao de 
Ribeira (este último unicamente se na resolución de apertura se inclúe a zona I), pero só se 
autorizará un único punto de control en cada resolución de apertura e que virá en función da 
zona na que se vaia a traballar. Na solicitude de apertura indicarase cal é o punto de control 
elixido. 
 

(*) Prezo: o prezo mínimo do ourizo será de 3 €/kg, que poderá verse modificado se así o 
establece a comisión xestora 
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Mergullo: 
 
Aguiño:  Todos os mergulladores terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder 
traballar no plan de explotación, de non ser así, será nexcluidos da relación mensual, mentres 
non este renovada. David V. Fernandez Paz, D.N.I. 46039892X, non acredita o certificado de 
mariscador a mergullo. Pablo Pérez Lorenzo, D.N.I. 52934756A, ten caducada a tarxeta de 
recolector en Apnea dende 8/02/2006.  Victor Moreira Eiroa ,D.N.I. 53483032M, non figura 
como titular de tarxetas de recolector en apnea nin recolector submariño, e non acredita estar 
en posesión de titulación de mergullo profesional. 
 
Ribeira:  Todos os mergulladores  terán que ter a tarxeta de mergullador en vigor para poder 
traballar no plan de explotación, de non ser así, serán excluidos da relación mensual, mentres 
non este renovada.  Juan C. Crujeiras Sampedro, D.N.I. 52930254D, non acredita o certificado 
de mariscador a mergullo. José Manuel Francisco Dios, D.N.I. 52454622V, tampouco acredita 
o certificado de mariscador a mergullo. 
 
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 sex a aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente e que deberán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 

Comisión xestora: 
 
Deberase constituírse unha comisión xestora formada por dous membros (patrón maior ou 
persoa que o substitúa e un representante da agrupación legalmente constituída) de cada unha 
das confrarías co obxecto de que o plan se xestione en coordinación entre as dúas entidades: 
organización dos puntos de control, solicitude dos días de actividade, técnica d mergullo a 
empregar e outras cuestións relacionadas coa explotación.  
 
A proposta feita pola comisión xestora será comunicada á confraría de Aguiño para que esta 
tramite a solicitude ante a delegación territorial. 
 
En caso de non chegarse a acordos sobre a xestión do plan poderá suspenderse o 
desenvolvemento do plan. 
 
A comisión deberá estar constituída e así deberá xustificarse documentalmente antes de 
solicitar a primeira apertura mensual  para este plan. Para isto poderá contarse co 
asesoramento da axente de extensión. 
 

Deberán achegar a seguinte documentación: 
 
- Sistema de organización e funcionamento dos puntos de controñ e persoas responsables 

dos mesmos. 
- Relación de tripulantes enrolados nas embarcacións coa arte de bicheiro. 
- Titulación dalgún dos mergulladores incluídos no plan de explotación e achegar fotocopia 
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da súa tarxeta. 
- 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 as 
instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009. 

 
 
 
 
 
 


