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FICHA RESUMO 
 

PE 403A 2010/71-5 
Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DA ILLA DE AROUSA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE ALGAS 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA  
 

Especies  Undaria pinnatifida, Ulva rigida, Sargassum muticum 
Ambito do plan  De Sapeiras de Terra a punta Quilme, no sentido das agullas do reló e 

Areoso. 
A inclusión das zonas ubicadas no complexo intermareal Umia-O Grove está 
supeditada ao informe da Consellería do Medio Rural. 

Subzonas de 
explotación 

 

 
Partic ipantes no plan de explotación  

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

 8 14 
Ampliación do número de permex  (4) Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de  explotación  

Días máximos de extracción  40 
Época y zona probable de extracción (5) : de maio e  xuño 
Modalidade (3): mergullo en apnea 

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

 
Topes de captura  

Especies  Embarcaci ón/día  Tripulante enrolado e a bordo/día  
Algas  150 kg de cada especie  50 kg de cada especie 
 

Artes a empregar  Mergullo en apnea 
 

Puntos de control  Areoso, Arnela, Roncadeiras, Concerrado e Lonxa de A Illa 
 

Puntos de venda  Lonxa de A Illa de Arousa. 
 

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 
Limpezas              
Zonas: 
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Consideracións  
 

Ambito do plan:  De Sapeiras de Terra a punta Quilme, no sentido das agullas do reló e Areoso. 
A inclusión das zonas ubicadas no complexo intermareal Umia-O Grove (concretamente O 
Carreirón) está supeditada ao informe da Consellería do Medio Rural e que, na data de 
elaboración desta ficha, non foi recibido. 
 

Participantes:  segundo os datos da Consellería do Mar están autorizadas un total de 8 
embarcacións que supoñen 14 cotas. A embarcación ……… non presentou a documentación 
requirida no proceso de outorgamento da modalidade de algas, polo que queda excluída do plan 
de explotación.. 
 

Remisión de datos: Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro, das capturas e das tallas. Polo tanto, os 
datos da explotación necesarios para o seguimento dos bancos deberán se remitidos 
regularmente á delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual 
os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 

Actividade de mergullo:  
 
O informe sobre a actividade de mergullo emitido con data do 16 de novembro de 2010 é 
favorable para a autorizar as inmersións necesarias para a execución do plan, sempre e cando 
sexa aprobado o plan de seguridade pola autoridade marítima correspondente. 
 
Mergullo en apnea: maximo 10 metros 
 
 
 

 
 


