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FICHA RESUMO 
PE 403A 2010/81-5 

Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DO GROVE 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE OURIZO 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO-RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) SUBMINISTRO DE AIRE DENDE A SUPERFICIE 
 

Especies  Ourizo (Paracentrotus lividus) 
Ambito do plan  Desde punta Moreiras a punta Faxilda (agás A Lanzada) 
Subzonas de explotación   
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
- 14 28 

Ampl iación do número de permex  (4)                                    Non 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 

- - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  110 
Época y zona probable de extracción (5) De xaneiro a marzo e de novembro e decembro. A 
actividade desenvolverase durante 4 días á semana, preferentemente de luns a xoves 
Modalidade (3):  

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

 
Topes de captura  

Especies  Embarcación  Tripulante  enrolado e a bordo/día  
Ourizo - 75 kg 
 

Artes a empregar  Subministro de aire dende superficie 
 

Puntos de control  Peirao do porto de San Vicente, lonxa do Grove e embarcación de 
vixilancia 

Puntos de venda  Lonxa do Grove. 
 

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: 
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 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              
Zonas: 
  

Outras consideracións (9) 

 
Ambito do plan: De punta Faxilda a punta Moreiras incluíndo a zona denominada Pedras 
Salvores ou Faro das Pedras. 
Quedan excluídas do ámbito solicitado 

- Baixo dos Camoucos e Baixo da Besta, ambos situados entre punta Faxilda e o estremo 
NE das Illas de Ons. Esta zona está dentro da zona administrativa II, polo que queda 
excluída deste plan.  

- A zona de Negreiriñas-Meloxo, que pertence por acordo entre entidades á confraría de 
Cambados, polo que se quixeran explotar esta zona necesitarían de autorización expresa 
desta confraría.  

  
Calendario de extracción:  A actividade desenvolverase durante 4 días á semana, 
preferentemente de luns a xoves. 
 
Puntos de control:  o control realizarase preferentemente no peirao de San Vicente, onde os 
vixillantes da confraría realizarán o control de topes e tallas (no vehículo de vixilancia). Tamén se 
realizará na lonxa do Grove e na embarcación do servizo de vixilancia na zona de traballo 
 
Talla mínima:  55 mm dacordo co establecido na normativa vixente. 
 
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 do banco deberán ser remitidos , seguindo 
as indicacións dos técnicos, regularmente á Delegación correspondente, de xeito que coa 
solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior.  
 
Normas do plan: En relación coa posibilidade contemplada no plan de expulsión dos 
mariscadores que non cumpran as normas do plan, deberá terse en conta o seguinte: 
 
- Para explotar os recursos específicos é necesario estar nun plan de explotación polo que é 

responsabilidade das confrarías o censo de participantes 
- Non está acreditada a aprobación do plan polo colectivo de mergulladores, que son os 

directamente interesados na planificación da explotación do recurso.  
- Calquera privación do dereito de exercer a actividade marisqueira por parte dunha confraría 

a través dun procedemento sancionador, que supoña a exclusión parcial ou total dun plan de 
explotación no que o mariscador estaba incluído, non está contemplada na normativa que 
regula a explotación de equinodermos nin o permiso de explotación. 

- A persoa afectada, ante unha sanción do tipo contemplado no plan, poderá recorrer á vía 
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xudicial, xa 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).  

 
Actividade de mergullo: 
 
O informe da actividade de mergullo de data 11.11.2010 é favorable para o mergullo con 
subministro de aire dende superficie sempre que dito plan sexa aprobado á efectos de 
seguridade polo autoridade marítima correspondente coas seguintes particularidades: 

- ……….. 
- ……….. 
- ……….. 
- ……….. 

 
No plan establécese un máximo de 5 horas de traballo diarias. Non se poderá superar os 10 
metros de profundidade de inmersión en toda a xornadas. Se superase o tempo máximo de 
inmersión non poderá superar as 3 horas. 
 
Mergullo en apnea: máximo 10 metros 
Mergullo con subministro de aire dende superficie: máximo12 metros, cun tempo total no fondo 
que non requira a realización de paradas de descompresión. 
 
Coa primeira solicitude de apertura deberán achegar o plan de seguridade aprobado pola 
autoridade marítima correspondente. 
 
Recomendacións  para a mellora do plan: 
 
- Aprobación do plan en asemblea do colectivo de mergulladores así como da ampliacion 

solicitada 
- Detallar a organización do punto de control. 
- Presentación de plan financeiro. 
- Documento no que se recollan as infraccións e sancións aprobado polo sector 
 
Deberán achegar as coordenadas de localización das zonas de extracción.  
 
 
 
 

 
 

 


