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FICHA RESUME 
 

 
Ano 2009 PE403A    2008/21-1
Entidade CONFRARÍA DE CAMARIÑAS 
Plan explotación (1) ALGAS 
Réxime (2) De punta Chorente ata punta Villueira; de punta Villueira ata punta 

Gallada  
Modalidade (3) MERGULLO EN APNEA E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE 

SUPERFICIE 
 

Especies Porphyra umbilicalis, Gelidium sesquipedale, Chondrus crispus, 
Palmaria palmata, Undaria pinnatifida, Laminaria hyperborea, 
Laminaria saccharina, Saccorhiza polyschides, Ascophylum 
nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus spiralis, Fucus serratus, 
Himanthalia elongata, Ulva sp., Codium sp. 

Ambito do plan De punta Chorente ata punta Villueira; de punta Villueira ata punta 
Gallada 

Subzonas de explotación A: Punta Chorente ata Punta Villueira 
B: Punta Villueira ata Punta Gallada 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 2 3 
Ampliación do número de permex  (4) NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Mergulladores 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 18 (*) 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3): Mergullo  

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
 X X X X 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 (6)  
Especies A pé Embarcación  kg/mergulladores con 

habilitación/día 
Algas   900kg peso húmido  
    
 

Artes a empregar Saranda de medidas 2 m de largo por 0.80 m de alto e unha luz 
de maia de 8 cm. Coitelo 

 
Puntos de control Lonxa de Camariñas 
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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: 
 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 ano 2008 aprobáronse 90 días de traballo a unha embarcación, sendo o número real de días 
traballados a este recurso 18, e a porcentaxe real de días traballados respecto dos días 
autorizados pola Consellería do 36%. A produción extraída foron 12 toneladas, en peso húmido, 
que supuxeron 7.465 € ao ano para a embarcación. Baseándonos nos resultados da cartografía 
de algas do litoral de Galicia e tomando, por exemplo, a densidade media da especie Laminaria 
sp de 8 kg/m2, a extracción de 12 toneladas suporía o despoboamento dunha superficie media 
de 1.500 m2. A extracción destas praderías, que serven de refuxio aos alevíns de moitas 
especies, afectaría a biodiversidade da zona impedindo unha xestión sostible da zona. 
 
Polo tanto, tendo en conta todos estes aspectos, o plan apróbase baixo as seguintes condicións, 
co obxecto de valorar a viabilidade do plan para a súa aprobación en anos posteriores. 
 
- (*) Poderá iniciarse a actividade pero deberán remitirar a información relativa á actividade 

extractiva, seguindo as instrucións da bióloga de zona, para que, na  medida do posible, se 
poda facer unha valoración do estado das poboacións e da evolución da campaña.  

 
- (*) Calendario: os días máximos de extracción autorizados serán 18 a distribuír entre os 

meses de febreiro a novembro, tendo en conta que durante o ano 2006 e 2007 non se 



 
                  Dirección Xeral de Recursos Mariños 

Rúa do Valiño, 63-65 – San Lázaro 
15703 Santiago de Compostela 
Telefóno 981 544 007 – Fax 981 545 025 

 

 

(*) Modificada por Resolución do 16 de abril de 2009 de recurso de reposición 

realizaron extracccións e durante o ano 2008, os días traballadados foron 8. Non obstante, 
este número poderá verse modificado se os datos disponibles sobre a evolución da campaña 
avalan dito incremento. 

 
- Cotas máximas de captura: están establecidas en función dos mergulladores con habilitación 

das que dispoñen as embarcacións incluídas no plan e que estean enrolados e a bordo. Non 
obstante, estas poderán ser modificadas en función dos resultados obtidos da avaliación. 

 
Para unha mellora da xestión deberán remitir regularmente os datos de captura á delegación 
correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter 
recibido os datos do mes anterior. 
 
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.  
 
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: 
 
- Sistema de organización e funcionamento dos puntos de control e persoas responsables 

destes 
- 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. 

 
 

 


