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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/45-5 
Ano 2011
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA
Plan explotación(1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE OURIZO
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO-RECURSO ESPECÍFICO
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 
Calificación sanitaria:
GAL 11 A  estable
Figura de protección:
ningunha

Z1.- Monte Ferro                                
Z2 - Illas Estelas
Z3 - Illotes Serralleiras (Farallóns)    
Z4 – Monte Lourido
Z5 – Monte do Boi                              
Z6 - Baredo (Ens. Bombardeira)
Z7 – Cabo Silleiro (Carral)                  
Z8 - Ens.do Ladrón (Pto. Castro)
Z9 - Pta.Centinela–Pedra Rubia         
Z10 - Can Cagado-Mougás
Z11 – Porto Senín                               
Z12 – Punta Orelludas

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/habilitacións
8 6 15

Ampliación do número de permex (4)                                  Si (*)
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións

- 1 (*) -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción A pé: 50 días

Mergullo: 127 días
Época y zona probable de extracción (5) de xaneiro a abril e de outubro a decembro
Modalidade(3): a pé / 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 (mariscadora/día) Embarcación/día Tripulante/habilitación 
enrolado e a bordo/día

Ourizo 100 kg 150 kg -

Artes a empregar A pé
Subministro con aire dende superficie

Puntos de control Lonxa de Baiona
Puntos de venda Lonxa de Baiona

(*) Modificado por resolución do 15 de marzo de 2011 do recurso potestativo de reposición 1
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Accións a realizar (7) Epocas probables (8)

X F M A M X Xl A S O N D
Rexeneración zonas improdutivas X X X X
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 X X X X
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)

Ambito do plan: 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. 

Subdivídese o ámbito do plan en 12 zonas de explotación. Recoméndase que a explotación se 
faga de xeito rotatorio, permitindo o descanso dos bancos e facilitando así o seu seguimento.

Propostas de modificación do plan:  Xunto ao plan achégase propostas de modificación do 
plan  introducidas  polo  xunta  xeral  da  confraría.  Dita  proposta  presentada  pola  confraría  foi 
posterior  á  aprobación  do  plan  de explotación  presentado polo  colectivo  de  ourizo  e  sen a 
aprobación deste.  A proposta consiste nun incremento en 2 embarcacións e a redución das 
cotas máximas de captura a 100 kg/embarcación/día en lugar dos actualmente aprobados para o 
ano 2010 (150 kg/embracación/día).

(*)  Ampliación: Feita  unha  revisión  dos  datos  dispoñibles  amosan  una  situación  estable, 
ademais de ter en conta que un incremento do esforzo pesqueiro inferior ao 15% é asumible sen 
que supoña un excesivo risco de incorrer en sobrepesca, polo que non se observa inconveniente 
algún  en  se  que  produza  un  incremento  dunha  (1)  embarcación.  Este  incremento  non  irá 
vencellado á variación das cotas máximas de captura establecidas no plan de explotación.  A 
selección realizarase de conformidade co baremo aprobado pola Dirección Xeral de Ordenación 
e Xestión dos Recursos Mariños.

Cotas máximas de captura: Cómpre lembrar que os topes son máximos e que non se poden 
modificar sen previa autorización da Consellería do Mar. A baixada de topes é unha competencia 
do departamento territorial, polo que si estiman conveniente modificar o tope deben solicitalo á 

(*) Modificado por resolución do 15 de marzo de 2011 do recurso potestativo de reposición 2
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xefatura territorial que ditará resolución ó respecto. Na solicitude de apertura deberá indicarse a 
cota máxima para ese mes así como a modalidade de extracción que se vería afectada por dita 
medida.

Remisión dos datos de captura: 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 ao departamento territorial correspondente, seguindos as indicacións dos técnicos, 
de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do 
mes anterior. 

Actividade de mergullo:

O informe da actividade de mergullo de data 12.11.2010 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.
Mergullo con subministro de aire dende superficie: máximo 12 metros, cun tempo total no fondo 
que non requira a realización de paradas de descompresión.

Coa primeira solicitude de apertura deberá remitirse a organización do punto de control.

(*) Modificado por resolución do 15 de marzo de 2011 do recurso potestativo de reposición 3


