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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/113-1 
Entidade MERGULLADORES DO LONGUEIRON DE FISTERRA, S. COOP. 

GALEGA 
Plan explotación (1) ALGAS  
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA 

 
Especies Undaria pinnatifida, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, 

Laminaria saccharina, Himanthalia elongata e Ulva rigida 
Ámbito do plan De punta Insua a cabo Fisterra 
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de explotación 

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

 4 12 
Ampliación do número de permex  (4) NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 30 
Época y zona probable de extracción (5)   Dende o 15 de xaneiro ao 31 de agosto  
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     

 
Topes de captura (6)   
Especies A pé Embarcación kg/mergullador con 

habilitacíón/día 
Undaria pinnatifida   150  
Laminaria hyperborea   50  
Laminaria ochroleuca   100  
Laminaria saccharina   50  
Himanthalia elongata   50  
Ulva rigida   50  

 
Artes a empregar: Mergullo en apnea 
 

Puntos de control Porto de Fisterra.  
Puntos de venda Lonxas e centros de vendas autorizados 
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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             
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) 

 
Ambito do plan:  solicitan todo o ámbito da zona V, ao igual que na solicitude para o plan do ano 
2008. Sen embargo, finalmente foi aprobado o plan cuio ámbito estaba comprendido entre punta 
Insua e cabo Fisterra, co obxecto de evitar solapamentos con planes xa aprobados para a 
mesma zona. Así, para o ano 2009, ao igual que para o 2008, o ámbito será de punta Insua a 
cabo Fisterra, tendo en conta que, unha vez máis hai interferencias con outros plans. 
 
Participantes:  No listado remitido pola cooperativa inclúen a embarcación "ANA" (CO-5-1850), 
que foi despezada para unha nova construción; pode entenderse que houbo un erro na 
matrícula, e a que se quere incluír é a embarcación "ANA" (VILL-3-9991). Non obstante, tanto a 
despezada como a indicada non dispoñen, nin dispoñían, no seu permiso de explotación de 
algas Z5. Sen embargo, non se inclúe no dito listado a embarcación "ÁNGEL" (CO-5-2003) que 
sí dispón de algas (Z5), debendo aclararse os motivos da súa exclusión. 
  
Calendario:  tendo en conta que se trata dun recurso cunha demanda á empresas espcializadas, 
as cotas máximas de captura e o número de días considérase excesivo. Así, o número de días 
máximo autorizado redúcese a 30. 
Igualmente, cómpre recalcar que durante o ano 2008 non se desenvolveu actividade extractiva. 
 
Cotas máximas de captura:  As cotas máximas son as recollidas na ficha por mergullador/día As 
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cotas máximas para as embarcacións establécense en función dos mergulladores con 
habilitación que estean debidamente enrolados e a bordo. 
 
Así, 
 
- ANGEL (CO-5-2003). 3 cotas 
- CARMEN (VILL-1-3403): 2 cotas 
- SALSEIRO (CO-5-1997): 3 cotas 
- JAVI (CO-5-2029): 4 cotas 
 
Puntos de control:  tendo en conta o escaso número de embaracións e mergulladores, os 
puntos de control establecidos son os que figuran na ficha técnica.  
 
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 excluído na relación mensual, mentres non este 
renovada. Da relación de participantes indicar que Victor Castreje Pérez non acredita o 
certificado de mariscador a mergullo, necesario xunto coa tarxeta profesional para poder 
participar no plan. 

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 
seguridad e polo autoridade marítima correspondente e que deb erán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 

� 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. 

 

Recomendacións para a mellora do plan: 

� Mellorar os aspectos organizativos relacionados co control e a xestión do recurso, 
seguimento do plan e plan financeiro. 

 
 


