
FICHA RESUME 
 

PE 403A 2007/47-5 
Ano 2008 
Entidade CONFRARÍAS DE PESCADORES DE BUEU, PORTONOVO E 

SANXENXO 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN CONXUNTO DE OURIZO 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) SUBMINISTRO DE AIRE DENDE A SUPERFICIE 
 
Especies Ourizo (Parcentrotus lividus) 
Ambito do plan Interior da liña imaxinaria que une de Punta Faxilda a Punta Centolo, de 

Punta Galera a Punta Couso, de Punta Couso a Punta Morcegos e Illas 
Ons e Onza. 
 
A inclusión das Illas Ons e Onza está condicionada ao informe do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, que en data actual 
aínda non foi emitido, pero que en anos anteriores foi favorable. 

Subzonas de 
explotación 

 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 11 18 
Ampliación do número de permex  (4) Si                                   Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 60 
Época y zona probable de extracción (5) De xaneiro a abril, outubro a decembro. Ámbito do 
plan. 
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 Embarcación/día Tripulante/día 
Ourizo  200 kg 100 kg/tripulante 
 
Artes a empregar Subministro de aire dende superficie 
 
Puntos de control Lonxas de descarga do producto. 
Puntos de venda Lonxas de Bueu, Sanxenxo e Portonovo. 
 
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: 
  
Outras consideracións (9) 

 
Con respecta ao ámbito do plan , proponse que se aprobe coa mesma zona que no plan do 
presente ano, e decir interior da liña imaxinaria que une de Punta Faxilda a Punta Centolo, de 
Punta Galera a Punta Couso, de Punta Couso a Punta Morcegos e Illas Ons e Onza. 
 
 
O informe emitido sobre a actividade de mergullo emitido en data 14.11.2007 é favorable á 
actividade de recolector submarino sempre e cando o plan sexa aprobado a efectos de 
seguridade pola autoridade marítima correspondente.  
De acordo co informe técnico o número de días solicitados é excesivo, a vista dos traballados 
nos últimos anos, polo que o número máximo de días autorizados redúcese a 60. 
 
Con respecto ao tope de captura, e de acordo co informe técnico, limitarase a 200 kg/barco, tal 
e como se está aprobando dende o ano 2005.  
 
En relación coa solicitude de cotas semanais ou mensuais, que de conformidade co no artigo 
4º.1 do Decreto 423/1993, de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en 
materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños,  modificado polo Decreto 
272/2002, do 11 de xullo, o tope de captura e por especie, mariscador e día. Ademais o 
informe técnico sinala que unha cota semanal ou mensual incrementaría o esforzo de pesca, 
posibilitando os riscos de sobreexplotación de bancos concretos.  
 
Lembrar que de conformidade co establecido no artigo 126 do Decreto 424/1993, do 17 de 
decembro, a captura de ourizo poderá realizarse “ tódolos días laborables, agás sábados e 
vésperas de festivos, en horario abranguido entre as 9:00 e 15: 00 horas ”.  Por outra banda 
o artigo 127 do Decreto 424/1993 as artes autorizadas para a extracción de ourizo serán o 
trueiro e a  forquita. 
 
O traslado de ourizo que pretenden realizar ao abeiro dun proxecto de rexeneración, será 
valorado tecnicamente cando dito proxecto sexa presentado. 
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Dentro do ámbito do Parque non se pode 
aumentar o esforzo pesqueiro con respecto ó de 2007. Polo tanto, deberán permanecer fixos 
(os mesmos que en 2007) o número de embarcacións, o de habilitacións a buceadores, o 
número de días de explotación no ano e os cupos de captura. 
Igualmente, non deben realizarse actividades de semicultivo, rexeneración de zonas 
productivas nin traslados de ourizos dentro do ámbito do parrque por non ser compatibles cos 
obxectos de conservación do Parque. 
 
* 

 


