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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/4-5  
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE OURIZO 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) A PÉ E CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE A SUPERFICIE 
 
Especies Ourizo (Paracentrotus lividus) 
Ambito do plan De Punta Orelluda a praia de Abra, incluíndo as illas Estelas. 
Subzonas de explotación Monte Ferro, Illas Estelas, Illotes Serraleiras (Carallóns), Monte 

Lourido, Monte Boi, Baredo (enseada Bombardeira), Cabo 
Silleiro (Carral), Enseada do Ladrón (Porto do Castro), Punta 
Centinela-Pedra Rubia, Can Cagado-Mougás, Porto Senín, 
Punta Orelludas. 

 
Participantes no plan de explotación 

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

12  6 13 
Ampliación do número de permex  (4)                                    NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción A PÉ: 37 días 
MERGULLO: 127 días 

Época y zona probable de extracción (5) de xaneiro a abril, e de outubro a decembro 
Modalidade (3): a pé 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X      X X X 

Época y zona probable de extracción (5) de xaneiro a abril e de outubro a decembro 
Modalidade (3): subministro de aire dende superficie 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X      X X X 

 
Topes de captura (6)  
Especies A pé (kg/mariscadora/día) Embarcación/día Tripulante/habilitación 
Ourizo 100 kg 150 kg  
 
Artes a empregar Subministro con aire dende superficie,  forquita 
 
Puntos de control Lonxa de Baiona 
Puntos de venda Lonxa de Baiona 
 
 
 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 
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 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: 
 
Outras consideracións (9) 

 
Para evitar o solapamento co plan de ourizo da confraría de Vigo e tendo en conta que a praia 
de Abra non e o biotopo adecuado para este recurso, a zona de traballo será: de Punta 
Orelludas ata praia de Abra (excluída) e Illas Estelas.  
 
Os obxectivos de produción para a modalidade de a pé estarían sobreestimados, estando máis 
próximos ás 17 Tm. 
 
Recoméndase, de acordo co criterio técnico, que no caso de realizar traslados cara a parte 
interna da Enseada de Baiona, estas zonas deberían quedar pechadas por un período de 2 
anos, permitindo a rexeneración do banco nesta zona. De calquera xeito, calquera actuación 
dese tipo require da presentación dunha petición na que se concreten zonas, metodoloxía, 
calendario e participantes, momento no que será avaliada pola delegación territorial.   
 
O informe da actividade de mergullo de data 31.10.2008 é favorable á realización das 
inmersións necesarias para a extracción de ourizo mediante mergullo con subministro de aire 
dende superficie, sempre que o plan sexa aprobado á efectos de seguridade polo autoridade 
marítima correspondente. 
 
Na modalidade de a pé diminúe a 12 o número de participantes (14 no ano 2008). Calquera 
solicitude de cobertura de vacantes que se propoña no futuro require da realización de 
mostraxes e presentación dunha avaliación biolóxica sobre o estado do recurso. Ademais 
cumpre lembrar que calquera ampliación de participantes deberá realizarse de conformidade 
coa Resolución de 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. 
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Os plans de explotación son ferramentas para a xestión da explotación na que se recolle a 
planificación da actividade extractiva e as medidas para unha explotación sostible. Cando se 
trate da extracción de recursos dentro dun plan de explotación, a autorización para realizar  o 
mergullo é concedida coa aprobación do plan para a zona e período de vixencia do mesmo, 
debendo a entidade presentar a aprobación para efectos de seguridade que dá a Capitanía 
Marítima correspondente (Orde de 13 de xuño de 2001 pola que se modifica a do 23 de abril 
de 1999 pola que se regula o exercicio do mergullo profesional). Isto non exclúe a aprobación 
dun plan de explotación con participantes que por diversas causas non exercen a actividade 
durante todo o período de tempo autorizado, sendo que é necesario que comuniquen cando se 
incorporan á actividade extractiva e correspondendo a súa inclusión na autorización da 
capitanía marítima.   
 
Visto o exposto, o anexo IV (normas do plan) no que se indica que "para poder participar no 
plan de explotación, será obligatoria a participación no plan de seguridade” debe entenderse 
no senso de que os participantes non poderán desenvolver a actividade sen estar incluídos no 
plan de seguridade.   
 
Recoméndase  ao colectivo que a aplicación de calquera procedemento sancionador por parte 
dos órganos da agrupación, se realice unha vez ratificado o seu regulamento interno por esta 
Consellería, e lémbrase que a tutela que exerce a administración sobre as confrarías non 
inclúe ó réxime sancionador (artigo 3º do Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se 
aproban as normas reguladoras das confrarías de pescadores e as súas federacións).  
 
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 do banco deberán ser remitidos regularmente á delegación 
correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter 
recibido os datos do mes anterior.  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
(1): Denominación que identifique claramente o plan. Exemplo: plan de cadelucha, plan de moluscos bivalvos, plan conxunto das confrarías de…,  
(2): Indicar: autorización ou zonas de libre marisqueo 
(3): Indicar: a pé, dende embarcación, mergullo en apnea,  con subministro de aire 
(4): Indicar en negrita o que corresponda 
(5): Indicar o número de días para cada mes. Exemplo: 5, 10, 15…. 
(6): Especificar: Kg/mariscadora/día, kg/tripulante/día, kg/mergullador/día, kg/embarcación/día,…. 
(7): A autorización para o desenvolvemento destas accións queda supeditada á obtención dos correspondentes permisos 
(8): Marcar un X no recadro do mes correspondente 
(9): Este apartado corresponderalle cubrilo á administración 

 


