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FICHA RESUMO 
 

Ano  2011 PE403A    2010/8-1
Entidade  CONFRARÍA DE CAMARIÑAS 
Plan explotación (1) ALGAS 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) A PÉ 
 

Especies  Porphyra umbilicalis, Gelidium sesquipedale, Chondrus crispus, 
Undaria pinnatifida, Laminaria hyperborea, Ascophylum nodosum, 
Fucus vesiculosus, Fucus serratus e Ulva spp. 

Ambito do plan  De punta Xanleira ata punta Gallada 
Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
81 - - 

Ampliación do número de permex  (4) NON 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

- - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  20 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): a pé 

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
    X X 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  
Espec ies A pé  

(Mariscadora/día) 
Embarcación  Tripulante  

Algas  500 kg (peso húmido)  - - 
 

Artes a empregar  Recollida a man 
 

Puntos de control  Lonxa de Camariñas 
Puntos de venda  Lonxa de Camariñas 
 

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: 
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 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) 

 
 
Participantes: O listado de mariscadores anexo ao plan inclúe un total de 82 persoas, cando 
rematado o proceso de renovación de permex para o ano 2011 nesta Confraría, o número de 
mariscadores autorizados para traballar o vindeiro ano son 81. ………….. non ten renovado o 
permex para o ano 2011. 
 
Aínda que neste plan se inclúe a todos os mariscadores, en realidade, traballará unha mínima 
parte deles na extracción destes recursos. Debería axustarse o número de mariscadores aos 
realmente interesados nesta explotación.  
 
Días máximos de extracción:  A falla dunha avaliación das poboacións das especies a 
recolleitar unida á falla de actividade neste plan, imposibilita facer unha valoración do esforzo 
que se podería aplicar sobre estes recursos sen causar a súa sobreexplotación. Sen embargo, 
considerando o número de mariscadores que poderían traballar ao abeiro deste plan, o esforzo 
proposto semella excesivo o que aconsella limitar os días de extracción a un máximo de 20 días 
ao ano. 
 
Topes de captura: As mesmas razón expostas no punto anterior aconsellan reducir o tope de 
captura proposto neste plan a un máximo de 500 Kg por mariscador e día. 
 
Obxectivos do plan:  O logro dos obxectivos dependerá da demanda dos compradores. O 
desenvolvemento deste plan nos últimos anos foi nulo. 
 
Puntos de control:  Establécese un único punto de control, a lonxa de Camariñas, aínda que 
non se especifica a organización e funcionamento deste control, limitándose a sinalar que o 
control será realizado polos vixiantes da confraría. O paso polo punto de control é obrigatorio 
para todos os participantes no plan. 
 
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 
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explotación necesarios para o seguimento dos bancos deberán ser remitidos regularmente ao 
departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 

Réxime sancionador : O plan reflite que a falla de colaboración no punto de control ocasionará a 
expulsión do plan. Lembrar que primeiramente habería que tramitar o procedemento 
sancionador oportuno, e en todo caso, a persoa afectada poderá recorrer á vía xudicial, xa que a 
tutela que exerce a Administración sobre as confrarías non inclúe o réxime sancionador (artigo 3º 
do Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se aproban as normas reguladoras das confrarías 
de pescadores e as súas federacións).  
 

Recomendacións  para a mellora do plan: 
  

- Recoméndase un maior esforzo na realización do plan financieiro no que se recollan os 
gastos e ingresos que se xeneran no desenvolvemento deste plan. 

  
Deberán achegar, con anterioridade ao inicio da actividade neste plan, a seguinte 
documentación: 

 
- Documentación acreditativa da aprobación do plan por parte da agrupación de 

mariscadores. 
- Normas de funcionamento do punto de control. 

 
 

 


