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FICHA RESUMO 
 

 
Ano 2010 PE403A    2009/19-1
Entidade CONFRARÍA DE CAMARIÑAS 
Plan explotación (1) PERCEBE 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) EMBARCACIÓN 
 

Especies Percebe (Pollicipes pollicipes) 
Ámbito do plan De punta Gallada ata punta Villueira  
Subzonas de explotación  
 

Participantes no plan de explotación 
Número de permex/persoas autorizadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións 
- 24 53 

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

- - - 
 

Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 130 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3):  

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

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

Modalidade (3): Dende embarcación 
xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb dec 
X X X X X X X X X X X X 
 

Topes de captura (6)  
Especies A pé 

(Mariscador/día) 
Embarcación/día Habilitación enrolado e a 

bordo/día 
Percebe - - 5 kg 
 

Artes a empregar Raspa ou rasqueta 
 

Puntos de control Arnela 
Puntos de venda Lonxa de Camariñas 
 

Accións a realizar (7) Épocas 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 
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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: 
 X F M A M X Xl A S O N D 
Outros             
 
 
  

Outras consideracións (9) 

 

Participantes: Unha vez resolto o proceso de renovación de permex a pé, non hai ningún 
percebeiro a pé autorizado para traballar no ano 2010. 
 

No listado de embarcacións anexo ao plan inclúen a embarcación ......, que foi despezada para a 
nova construción ........, pola que debe ser substituída. 
 

Proposta de ampliación : a situación deste recurso non aconsella acceder á solicitude de cubrir 
as prazas vacantes na modalidade de a pé. Recórdase que as solicitudes de ampliación deben 
indicar claramente o número de prazas que se solicitan. 
 

Días máximos de extracción : A situación actual deste recurso, xunto coa evolución das 
capturas nos últimos anos, desaconsellan acceder ao incremento proposto do número de días 
máximos de extracción respecto do plan en vigor, polo que se mantén en 130 días ao ano.  
 

Cota máxima de captura: As mesmas razóns que desaconsellan incrementar o número de días 
de extracción, desaconsellan acceder ao incremento proposto da cota máxima de captura, polo 
que queda fixada en 5 kg/ habilitación enrolado e a bordo/día.  
 

(*) Época probable de extracción: O colectivo poderá elixir entre rotar as subzonas de 
produción, establecendo un descanso de 2 meses para cada unha delas ou un descanso en toda 
a zona pola mesma duración. 
 

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 dos bancos deberán se remitidos 
regularmente ao departamento territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
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Deberán achegar a seguinte documentación: 
 
- Documentación acreditativa da aprobación do plan por parte da agrupación de percebeiros.  
- Documentación acreditativa da aprobación polos órganos directivos da confraría. 
- Coordenadas cartográficas que delimitan o punto de control, dacordo coa Circular de 6 de 

outubro 2009 da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños pola que se 
ditan as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2010. 

- Sistema de funcionamento do punto de control e persoas responsables do mesmo. 
 
 

 


