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FICHA RESUME 
 

PE403A 2008/25-2 
Ano 2009 
Entidade CONFRARIA DE PESCADORES “Nª Sª DEL CARMEN”  DE CARIÑO 
Plan explotación (1) PLAN DE PERCEBE 
Réxime (2) AUTORIZACIONS DA CONFRARIA  
Modalidade (3) DENDE EMBARCACION 
 
Especies PERCEBE (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do plan AMBITO TERRITORIAL DA CONFRARIA DE C ARIÑO (dende 

Pedra Barcelona ata desembocadura do Río Mera) 
Subzonas de explotación A, B, C, D. 
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
 32 72 

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

 1 3 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 120 
Época y zona probable de extracción (5)   
Modalidade (3):  DENDE EMBARCACION 
xan feb mar abril maio Xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 
Época y zona probable de extracción (5) 

Modalidade (3):  
xan feb mar abril maio Xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 

            
 
Topes de captura (6)  
Especies A pé Embarcación kg/habilitación/día 
Percebe   10 
    
 
Artes a empregar Raspa ou rasqueta, segundo o Decreto 424/1993 

 
 
Puntos de control Rampla do carro varadoiro, lonxa de Cariño e na zona de 

traballo 
Puntos de venda Lonxa do porto de Cariño 
 
 
 
 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 
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 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 
Rareos ou entresacado      X X X     
Zonas: A, B, C, D 
Especies: PERCEBE 
Desexariamos que se preste especial atención ó punto de melloras incluído neste plan, no que 
se fai fincapé no grave trastorno que o furtivismo por parte de xente allea a esta entidade está 
a causar na xestión deste recurso. Asemesmo incluímos neste apartado a posibilidade de 
realizar labores de rareo e entresacado en zonas de percebe de baixa calidade. Este proceso 
realizaríase baixo supervisión dos técnicos e previa solicitude formal á Consellería, e nel, para 
compensar o custo económico ocasionado polo desprazamento ata os bancos, inclúese a 
posibilidade de poñer á venda a biomasa extraída. 
 
 
  
Outras consideracións (9) 

 
Tendo en conta que, segundo os datos dispoñibles, hai embarcacións que tendo a modalidade 
de percebe na súa embarcación, unicamente contan cunha habilitación, parece máis apropiado 
que, xa que solicitan 3 habilitacións para 1 única embarcación, a ampliación sexa de 3 
habilitacións a distribuir entre as embarcacións coa modalidade de percebe. 
 
A selección realizarase de conformidade co baremo aprobado pola Dirección Xeral de 
Recursos Mariños. 
 
Recoméndase a realización de labores de rareos e entresacados baixo a supervisión dos 
técnicos. 
 
Recomendacións para a mellora do plan: 

� Indicar a persoa responsable do punto de control. 
 
 
 
 


