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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE410A     2009/9-1
Entidade CONFRARÍA DE MUROS 
Plan explotación (1) POLIQUETOS. 
Réxime (2) AUTORIZACIÓN E LIBRE MARISQUEO. 
Modalidade (3) MERGULLO CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE SUPERFICIE 

 
Especies Lumbrineris impatiens, Hediste deversicolor, Arenícola marina, etc. 
Ambito do plan De punta Insua a punta Uhía. 
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de Explotación 

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

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

 2 6 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 60 (do 16 de marzo ao 30  de outubro) 
Época y zona probable de extracción (5)     

Modalidade (3) A FLOTE 
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  Exemplares/mergullador/día 
Lumbrineris impatiens, 
Hediste deversicolor, 
Arenícola marina 

  800 en total 

    
 

Artes a empregar Mergullo con aire subministrado dende a superficie.  
 

Puntos de control Ancoradoiro, Praia da Virxe, Praia de Abelleira e Praia de Esteiro.  
Puntos de venda Puntos de venda autorizados. 
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Outras consideracións 
 
Participantes 
 
E un plan de nova implantación, polo que tendo en conta que non se dispón dunha avaliación 
precisa e a proposta presentada  pola entidade, a explotación comezará con dúas embarcacións e 
tres mergulladores habilitados. 
 
A selección farase de conformidade coa Resolución do 9 de outubro de 2007 da Dirección Xeral 
de Recursos Mariños, pola que se modifica o baremo aplicable para o acceso á explotación dos 
recursos específicos. 
 

Calendario de extracción 
 
O número de días de extracción solicitado redúcese a 60 días. 
 

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 sexa aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente e que deberán presentar antes de 
realizar a primeira apertura do ano 2009. 
 

Deberán achegar a seguinte documentación: 
 

� Organización, normas de funcionamiento e persoas responsables do punto de 
control 

� 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. 

 
 

 

 
 


