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FICHA RESUME 
 
 

Ano 2009 PE403A    2008/25-1
Entidade Plan conxunto das confraías de Malpica, Corme, 

Laxe, Camelle, Camariñas e Muxía (zona VI) 
 

Plan explotación (1) OURIZO 
Réxime (2)  
Modalidade (3) MERGULLO CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE SUPERFICIE 

 
Especies Ourizo (Paracentrotus lividus)  
Ambito do plan Zona VI 
Subzonas de explotación Subzonas A (Muxía), B (Camariñas), C (Camelle), D (Laxe), E 

(Corme) e F (Malpica-Caion) 
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes con dereito a cota 
 18 50 

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

   
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción  30 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): 

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

 
Topes de captura (6)  kg/mergullador x día 
Especies A pé Kg/embarcación/día kg/tripulante con 

dereito a cota /día 
Ourizo  300  100  
    

 
Artes a empregar Mergullo con subministro de aire dende superficie 
 

Puntos de control Porto de Muxía (*) 
Porto de Camariñas (Camariñas) 
Porto de Camelle e canal de ríos (Camelle) 
Porto de Laxe e rampa da Balieira (Laxe) 
Porto de Corme, a Barda e Santa Mariña (Corme) 
Porto de Barizo, porto de Malpica, porto de Caión (Malpica) 

Puntos de venda 
 

Lonxa de Muxía ( Subzona A; Subzona F) 
Lonxa de Camariñas (Subzona B e Subzona C; Subzona F) 
Lonxa de Laxe (Subzona D; Subzona F) 
Lonxa de Corme (Subzona E; Subzona F) 
Lonxa de Malpica (Subzona F) 
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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) 

 
No plan indican un total de 17 embarcacións e 50 tripulantes, pero según os datos desta 
Consellería hai 18 embarcacións  co permiso de explotación para ourizo Z6  renovado no 
2008, cun total de 24 cotas . Débese sinalar que no listado aportado pola confraría hai un 
erro, xa que a embarcación "CARMEN" (CO-4-1027) está despezada e substitúea a 
embarcación "CABO VEO" (CO-4-3-06) 
 
Así, segundo a información dispoñible as embarcacións participantes no plan terán as 
seguintes cotas asignadas: 
 
- ANTONIO LUIS UN  (CO-3-3-05): 3 cotas (substitúe á embarcación COMPADRES) 
- LUMARA DOS (CO-3-2-01): 3 cotas 
- MOSFIEL DOS (CO-3-3-04): 3 cotas (substitúe á embarcación MOSFIEL) 
- MOROUSO (VILL-2-4674): 3 cotas 
- A BARDA UN (CO-3-5-05): 3 cotas (substitúe á embarcación FUENTES) 
- CEAN (CO-3-1-05): 3 cotas (substitúe á embarcación TERCERA SARDIÑEIRA) 
- RITALY (CO-3-2-03): 3 cotas (substitúe á embarcación MODESTO) 
- ANA MARÍA (CO-3-1545). 3 cotas 
- NUEVO MODES (CO-3-1-06): 3 cotas (substitúe á embarcación MODES) 
- CABO DE LAXE (CO-3-1461): 3 cotas 
- JORGE (CO-3-1575): 2 cotas 
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- SIRENA DEL MAR (CO-4-1722): 2 cotas 
- DIOS TE SALVE (CO-2-3548): 3 cotas 
- CABO VEO (CO-4-3-06): 2 cotas (substitúe á embarcación CARMEN) 
- MIRIAM (CO-4-1960): 3 cotas 
- MARIA DOLORES M (CO-4-1187): 2 cotas 
- PLATEIRAS (CO-4-5-06): 3 cotas (substitúe á embarcación DIGNA MARÍA) 
- NOVO ADRIAN (CO-3-206): 3 cotas 
 
Os topes de captura quedan establecidos en función das cotas asignadas a cada 
embarcación.  
 
Tendo en conta os acordos acadados a reunión celebrada o día 5 de decembro de 2008 na 
Delegación Territorial da Coruña entre técnicos desta Consellería e representantes das 
confrarías participantes, para o ano 2009 o plan desenvolverase baixo as seguintes 
condicións: 
 
1. Os días máximos de extracción son: 30 días máximos por embarcación, sen que se 

poda exceder dun total de 300 días  (resultado do sumatorio dos días traballados por 
todas as embarcacións incluídas no plan). 

2. Cada embarcación deberá remitir, semanalmente, os datos de captura diarios segundo 
o estadillo que lle será facilitado polos técnicos da Delegación Territorial da Coruña 

3. Cada dous meses terán lugar reunións entre os técnicos da Delegación e os participantes 
do plan co obxecto de avaliar conxuntamente os resultados deste modelo de explotación. 
Así pois, a primeira reunión terá lugar na primeira semana do mes de marzo. 

 
Non se aproba a autorización de ampliación do número de permisos solicitada pola confraría 
de Camelle á vista da situación na que se atopa o recurso e en tanto non se obteña 
resultados que determinen a posibilidade de incrementar o esforzo pesqueiro. 
 
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. A Ramón Neira Canizas lle caduca a súa tarxeta o día 19 de xaneiro de 2009  e a 
Pedro Silva Carballo o día 3 de setembro de 2009. 
 
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 c orrespondente e que deberán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 
Deberán achegar a seguinte documentación: 
 

� Acta da reunión dos participantes no plan na que elaboraron o plan de explotación. 
� Certificación da aprobación do plan polos órganos de goberno das confrarías de 

Malpica, Laxe, Camariñas e Muxía.  
� Documento de delegación á confraría de Camariñas da representatividade do plan na 

súa relación coa Administración. Só Corme presenta certificación da dita delegación 
pola xunta xeral. 

� Sistema de funcionamento dos puntos de control da extracción e persoas 
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responsables dos mesmos. 
� Designación do órgano competente para sancionar en caso de incumprimento das 

normas establecidas no plan. 
� 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. 

 
 
 
 


