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FICHA RESUMO 
 

 
Ano  2011 PE403A    2010/119-1
Entidade  CONFRARÍA DE AGUIÑO 
Plan explotación (1) ALGAS 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies  Laminaria spp, Undaria pinnatifida, Ulva spp, Himanthalia 
elongata, Gelidium sesquipedale e Saccorhiza polyschides 

Ambito do plan  Petóns de Centoleira, con de Agosto-praia de Carreira-praia de 
Aguiño; norte Vionta-Cabeceiro-grance-punta Castillo-punta 
Lagos; entre illote Rabuda, illote Redonda Vella, a punta do 
Castelo e a praia de Carreira. Resto de zonas que se determinen 
na resolución de apertura 

Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de Explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores con habilitación 
- 0 0 

Ampliación do número de permex (4) Si 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 

- 10 30 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  30 
Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade  (3) mergullo en apnea e con suministro de aire dende superficie 
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/día  Mergullador enrolado e a 

bordo/día 
Algas (en total) - - 300 kg 
 

Artes a empregar  mergullo en apnea e subministro de aire dende superficie 
 

Puntos de control  Zonas de traballo e peirao de Aguiño.  
Puntos de venda  Lonxa de Aguiño (vendeduría da confraría na lonxa de Aguiño) 
 

Accións a realizar  Épocas probables 
 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: 
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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 consider acións:  
 
Este plan preséntase por primeira vez para o ano 2011. 
 
Ambito do plan:  A confraría presenta un plan co seguinte ámbito: 
 

- Area norte: de punta Falcoeiro a río Sieira (zonas 2 e 3) 
- Area sur: autorizacións administrativas (zona 1) 

 
Tendo en conta que existe solapamento entre os plans presentados por ambas entidades, o 
ámbito deste plan será o seguinte: Petóns de Centoleira, con de Agosto-praia de Carreira-
praia de Aguiño; norte Vionta-Cabeceiro-grance-punta Castillo-punta Lagos; entre illote 
Rabuda, illote Redonda Vella, a punta do Castelo e a praia de Carreira. 
 
Para as zonas de solapamento entre os plans presentados polas confrarías de Aguiño e 
Ribeira será necesario que exista acordo das entidades que se concretará nas resolucións de 
apertura. 
 
Número de permisos:  trátase de un plan novo polo que, o número de permisos inicial será 
de 10 embarcacións e 30 mergulladores, co obxecto de que se inicie a actividade con 
cautela. A evolución do propio plan permitirá valorar se é posible incrementar o número de 
permisos en anos próximos. A selección de embarcacións realizarase de conformidade co 
baremo aprobado pola Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños. 
 
Calendario e días máximos de extracción : o plan iniciarase con 30 días. 
 
Remisión dos datos:  Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro e das capturas. Polo tanto, os datos da 
explotación necesarios para o seguimento do banco deberán ser remitidos regularmente ao 
departamento  territorial de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter 
recibido os datos do mes anterior.  
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Mergullo: Todos os 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 que deberá ser aprobado a 
efectos de seguridade pola autoridade marítima corr espondente e que deberán presentar 
antes de realizar a primeira apertura do ano 2011. 
 
Informe do Parque Nacional das Illas Atlánticas: a Administración do P.N. emitiu informe o 
día 29 de novembro de 2010 respecto ao plan presentado coas seguintes consideracións: 
 

- Soamente se permite a extraccion de algas alóctonas e se recomenda que se centre a 
extraccion de wakame (Undaria pinnatifida) e así contribuír a evitar a súa presenza no 
Parque Nacional xa que é unha especie introducida sen interese ecolóxico para o PN. 

- Que a recolección de algas se realice manualmente, de maneira que non se provoquen 
impactos negativos nos fondos mariños do Parque. 

.  
 
 


