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FICHA RESUME 
 

PE 403A 2008/57-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DA GUARDA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE OURIZO 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MERGULLO CON SUBMINISTRO DE AIRE DENDE SUPERFICIE. 
 
Especies Ourizo (Paracentrotus lividus) 
Ambito do plan De Punta Orelluda a Punta dos Picos. 
Subzonas de explotación  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 4 8 

Ampliación do número de permex  (4)                                    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. 
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 

 
Especies Embarcación/día  Tripulante/día 
Ourizo 200 kg  
 
Artes a empregar Subministro de aire dende superficie, trueiro e forquita 
 
Puntos de control Peirao da Guarda, peirao de Sta. María de Oia 
 
Puntos de venda Lonxa da Guarda 
 
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: 
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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             
Evaluación da distribución e abundancia do recurso nos bancos marisqueiros. 
  
 
Outras consideracións (9) 

 
Na ficha de aprobación do plan para o ano 2008 establecíase que a embarcación               
                  (nova construción que aportou como baixa á embarcación                                      
                     que estaba incluída no plan do ano 2007) debía renunciar a unha das artes para 
poder ser incluída como participante. Durante o proceso de renovación da modalidade de 
ourizo das embarcacións incluídas no plan advertíase novamente tal circunstancia.  
 
A embarcación                                        non renovou a modalidade de ourizo do permiso de 
explotación para o ano 2008 por non renunciar a unha arte no ano 2008, polo tanto decae do 
seu dereito a participar no plan de explotación para o ano 2009 e créase unha vacante.  
 
Os días máximos de extracción redúcense a 60; debéndose levar a cabo un control exhaustivo 
da extración co fin de avaliar o desenvolvemento do plan e a súa viabilidade económica e 
biolóxica. Recoméndase que se implanten puntos de control na zona de extracción. 
 
O informe da actividade de mergullo de data 24.11.2008 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. 
 
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 seguemento do banco deberán ser remitidos regularmente á Delegación 
Territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter recibido os 
datos do mes anterior.  
 
Recomendacións para a mellora do plan: 

� Realizar mostraxes da biomasa de ourizo par coñecer o estado da poboación na zona 
infralitoral. 

________________________________________________________ 
(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…. 
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(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 

 


