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FICHA RESUME 
 
 

Ano 2009 PE403A    2008/104-1
Entidade CONFRARÍA DE FERROL 
Plan explotación (1) OURIZO 
Réxime (2)  
Modalidade (3) MERGULLO CON SUBMINISTRACIÓN DE AIRE DENDE SUPERFICIE 

 
Especies OURIZO (Paracentrotus lividus) 
Ambito do plan De faro da punta da Frouxeira ata A Faísca 
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de explotación 

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

 3 6 
Ampliación do número de permex  (4) Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 106 
Época y zona probable de extracción (5) .  
Modalidade (3):  Mergullo con suBministro de aire 

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

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé kg/embarcación/día kg/mergullador/día  
Ourizo (Paracentrotus lividus)  200  100  
    

 
Artes a empregar Mergullo con subministro de aire dende superficie 

 
Puntos de control Lonxa do porto de Ferrol e lancha de vixilancia da confraría. 
Puntos de venda Lonxa Ferrol 

 
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: 
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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:  No plan indican un total de 3 embarcacións e 8 tripulantes (mergulladores), pero 
según os datos da Consellería hai un total de 6 habilitacións, distribuídas do seguinte xeito: 

 
 

Ampliación:  tendo en conta que nunca se realizou actividade extractiva no marco do plan e que 
non existe avaliación do recurso non é viable acceder á ampliación proposta en tanto non existan 
datos que permitan facer unha valoración da petición exposta. 
 
Calendario:  Os días máximos de actividade redúcense a 106 e non se inclúen os meses de 
outubro e novembro (o índice gonadal nestes meses non fan rendible a súa captura) 
 
As cotas máximas de captura por embarcación  establécense en función dos mergulladores 
con dereito a cota que estean debidamente enrolados e a bordo. Dado que todas as 
embarcacións que teñen 2 mergulladores con habilitación, o tope máximo por embarcación é de 
200 kg/embarcación/día 
 
Mergullo: 
 
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. 
 
Na solicitude de apertura de cada mes deberá indicarse o nome do mergullador que vai a 
exercer como xefe de equipo. 
 
Con data de 14 de novembro de 2008 se requiriu á confraría a presentación de copias claras das 
tarxetas profesionais de mergullo e no momento da elaboración desta ficha no houbo 
contestación, polo que non foi posible emitir informesobre a actividade de mergullo, requisito 
imprescindible para  a realización das inmersións necesarias para a execución do plan. Polo 
que, sen a remisión desta documentación non será po sible autorizar a ext racción. No caso 
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de que dito informe sexa favorable será necesario a demais que o plan de seguridade sexa 
aprobado á efectos de seguridade polo autoridade ma rítima correspondente e que 
deberán presentar antes de realizar a primeira aper tura do ano 2009. 
 
Deberán achegarr a seguinte documentación: 

� Certificación da aprobación do plan de explotación polos órganos de goberno da 
confraría. 

� Sistema de funcionamento dos puntos ce dontrol e persoas responsables dos mesmos. 
 


