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Ano 2008 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BUEU 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) DENDE EMBARCACIÓN 
 
Especies Percebe (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do plan De Punta Lapamán a Punta Morcegos. Illas Ons e Onza. 

 
A inclusión das Illas Ons e Onza estaría condicionada ao informe do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, que en anos anteriores 
sempre foi favorable.  

Subzonas de 
explotación 

Área 1 (Xubeco): de Punta Centolo a Ensenada de Bastián do Val  
• Area1-N, Xubeco-Norte: do Illote do Centulo á cubierta do barco 
• Area 1-S, Xubeco-Sur: da cubierta do barco ata O Altar 

Área 2 (Fedorentos): do centro da praia de Fedorentos ata Punta 
Freitoxa. 
Área 3 (Onza): todo o litoral da Illa de Onza. 
 
Área 4 (Liñeiros): dende a metade da Ensenada de Bastián do Val ata a 
Punta Freitoxa 

• Área 4-N, Liñeiros-Norte: do Altar ao Rego Lapeiras 
• Área 4-C, Liñeiros-Centro: do Rego Lapeiras á praia de Liñeiros 
• Área 4-S, Liñeiros-Sur: da praia de Liñeiros á Fonte de 

Caniveliñas 
 

Área 5 (Este de Ons): do centro da praia de Fedorentos ata o Illote do 
Centolo (cara leste das Illas Ons) 
 
Área 6 ( Udra): dende punta Lapamán ata Punta Morcegos 

• Area 6-N, Udra Norte: de Punta Lapamán a praia Ancoradoiro. 
• Área 6-S: Udra Sur:de praia de Ancoradoiro a Punta Morcegos. 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 22 72 
Ampliación do número de permex  (4) Si                                 Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 125 
Época y zona probable de extracción (5) : De xaneiro a decembro, de luns a xoves.  
Modalidade (3): DENDE EMBARCACIÓN 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
8 8 8 8 8 11 11 11 11 10 10 11 

A1 A3 A4 A1 A2 A2 A4 A3 A2 A1 A3 A4 
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Cada mes deberán ir 8 ou 9 días á area principal e 2 días á area secundaria. As zonas 5 e 6 
quedan reservadas como areas secundarias. 



 
Especies Habilitación/día 
Percebe 4kg  
Artes a empregar Rasqueta, segundo o Decreto 424/1993 
 
 
Puntos 
de 
control 

ÁREA 1-Xubeco: 
• Área 1-N :Cova da vella e arredor do Centolo 
• Área 1-S : Ensenada Bastián de Val  

ÁREA 2-Fedorentos: enseada de Fedorentos, Enseada Cova do Inferno, Punta 
Freitoxa, Enseada de Caniveliñas. 
 ÁREA 3: praia Sur de Onza (con vento norte), praia Norte de Onza (con vento 
sur), zona oeste de Onza (con vente este) e zona este de Onza (con vento oeste) 
ÁREA 4-Liñeiros 

• Área 4-N, Liñeiros Norte: abrigo do Estripeiral (por mar), saída do 
intermareal ou no cruce dos camiños (por terra con de mal tempo). 

• Área 4-C, Liñeiros Centro: abrigo do Estripeiral (por mar con vento sur), 
abrigo de Liñeiros (por mar con vento norte), saída do intermareal ou cruce 
dos camiños (por terra con mal tempo). 

• Área 4-S, Liñeiros Sur: Ensenada de Caniveliñas (por mar), saída 
dointermareal ou cruce dos camiños (por terra con mal tempo) 

ÁREA 5, Este de Ons:peirao de Ons 
ÁREA 6, Udra:  

• Área 6-N: praia Ancoradoiro (por mar), aparcadoiro praia Ancoradoiro (por 
terra) 

• Área 6-S: praia de Lagos (por mar), aparcadoiro praia Lagos (por terra) 
Puntos 
de venda 

Lonxa de Bueu 

 
 
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 X X X X X X X X X X X X 
Zonas: Illas Ons e Onza 
Especies:Percebe 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Limpezas e arados             
Zonas:Percebe 
 
 



Outras consideracións (9) 

 
SUBDIVISIÓN DA ZONA DE TRABALLO: Acéptase o cambio de denominación das zonas e a 
subdivisión delas xa que non alteran a validez dos datos recollidos anteriormente. As áreas e 
subáreas se denominarán con números arábigos e non romanos para evitar confusións coas 
denominacións de zonas de control de biotoxinas á hora de valorar as autorizacións de 
apertura.   
 
OBXECTIVOS DE PRODUCCIÓN: de acordo co informe biolóxico recomendase unha 
extracción anual dun máximo de 17.000 kg e propóñense 125 días máximos autorizados con 
un tope de captura de 4 kg/tripulante habilitado debidamente enrolado e a bordo/día. A 
explotación dos anos 2004 e 2005 foi moi elevada quedando as poboacións diminuídas. Nos 
anos 2006 e 2007 a presión exercida sobre a pesqueria dou lugar á sobreexplotación dos 
bancos. Consecuencia desta situación é o descenso na asistencia a pesqueria nos últimos 
anos debido á reducción dos rendementos económicos e á perdida da calidade do producto. 
As medicións na lonxa denotan unha caida da talla en tódalas zonas. 
 
CALENDARIO: De acordo co informe técnico a actividade extractiva realizaríase de luns a 
xoves. As áreas principais (1,2,3 e 4) se explotarían de xeito rotatorio ao longo do ano, mentres 
que as áreas secundaria (5 e 6) estarían sempre abertas para facilitar a súa explotación. Estas 
áreas secundarias están subexplotadas, sendo necesario intensificar a extracción nelas para 
descansar o resto, polo que debería traballarse nelas alomenos dous días cada mes.  
O colectivo traballará diariamente só nunha zona e o cambio da área principal á secundaria, 
por motivos climatolóxicos, só poderá realizarse previa comunicación vía fax á delegación 
territorial. A autorización de apertura das áreas principal e secundaria no mesmo día está 
condicionada á que o Intecmar emita informe favorable de biotoxinas para tódalas zonas. 
 
HORARIO: aceptase o horario solicitado de 1hora e 45 minutos antes da baixamar diúrna a 1 
hora despois da baixamar considerando que é mais restrictivo que o establecido no  artigo 13º 
da orde de 6 de marzo de 2000 pola que se regula a explotación do percebe (Pollicipes 
pollicipes) como recurso específico no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Os descartes dos rareos, limpezas ou como as calquera outra acción de mellora do banco non 
poderán ser comercializados, co fin de evitar un incremento da explotación sobre un recurso en 
situación de sobrepesca. 
 
 
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 percebeiros, o 
número de días de explotación no ano e os cupos de captura. 
 
* 

 


