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FICHA RESUMO 
 

Ano 2010 PE403A    2009/63-1

Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CEDEIRA  
Plan explotación (1) PERCEBE  
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) DENDE EMBARCACIÓN  

 
Especies Percebe (Pollicipes pollicipes)  
Ambito do plan Dende o faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona  
Subzonas de explotación  

 
Participantes no plan de explotación 

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

- 48 109 
Ampliación do número de permex  (4) Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
- - - 

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 165 
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 

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 Habilitación enrolado e a  

bordo/día 
Percebe  - - 10 kg 
 

Artes a empregar Raspa ou rasqueta, segundo o Decreto 424/1993 
 

Puntos de control Lonxa de Cedeira  
Puntos de venda Lonxa de Cedeira  

 
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 
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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: O plan presenta un listado cun total de 47 embarcacións e 122 tripulantes, cando 
conforme aos datos da Consellería o número de embarcacións co recurso percebe (Z8) no seu 
permex, asociadas á confraría de Cedeira, é de 48 con 109 habilitacións. Non inclúe a 
embarcación ……………, asociada á confraría de Cedeira e que dispón do recurso percebe Z8 
no seu permex. Ademais, atópanse diferenzas na asignación de cotas ás seguintes 
embarcacións e que segundo os datos dos que dispón a Consellería son: 
 
…………… 

 

Ampliación:  O plan reflite a posibilidade de cubrir as vacantes producidas nos últimos anos e as 
que se produzan no 2010. A situación do recurso e a evolución negativa da produción nesta 
zona non aconsella acceder á ampliación solicitada. Recórdase que as solicitudes de ampliación 
deben indicar claramente o número de embarcacións e/ou habilitacións que se solicitan. 
 

Puntos de control : Só se autoriza como punto de control a lonxa de Cedeira, dada a 
inconcreción do outro punto proposto “ría de Cedeira”. Deben elaborar as normas de 
funcionamento dos puntos de control, indicando as persoas responsables. O paso polo punto de 
control é obrigatorio para todos os participantes do plan. 
 

Remisión dos 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 regularmenteao 
departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 

Recomendacións  para a mellora do plan: 
 
- Rotación das zonas de traballo, de xeito que se traballen de xeito rotativo, permitindo a 

recuperación das zonas., ou ben establecer un período de veda de dous meses consecutivos 
co asesoramento dos técnicos. 
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Reserva mariña de interese pesqueiro-Ría de Cedeira : o ámbito deste plan desenvólvese 
parcialmente dentro do ámbito desta reserva, polo que se recorda que: 
 
1. O plan foi informado favorablemente polo órgano de xestión, seguimento e control da REMIP-
Ría de Cedeira, na súa reunión do 4 de novembro de 2009, de conformidade co establecido no 
artigo 10º do Decreto 28/2009, do 29 de xaneiro, corrección de erros do 11 de marzo. 
 
2. Dentro das áreas de reserva integral está prohibida a práctica da pesca marítima, a extracción 
de fauna e flora e a realización de actividades subacuáticas, coa excepción das actividades e 
toma de mostras autorizadas expresamente pola Dirección Xeral competente en materia de 
recursos mariños logo do informe do órgano de xestión, seguimento e control, con fins científicos 
ou de seguimento da propia área mariña. 
 
3. O acceso á reserva mariña, control e seguimento das actividades farase de conformidade co 
disposto no Decreto 28/2009, do 29 de xaneiro, corrección de erros do 11 de marzo. 
 
4. As zonas do plan de explotación que estean incluídas dentro da REMIP-Ría de Cedeira serán 
xestionadas de conformidade co establecido no Plan de Xestión Integral ao que se fai mención 
no artigo 7º Decreto 28/2009, do 29 de xaneiro, corrección de erros do 11 de marzo. unha vez 
que este sexa aprobado. Non obstante, e en tanto non se aprobe o Plan de Xestión Integral, 
seguirán en vigor as normas de xestión que estivesen aprobadas e en vixencia e aquelas outras 
que se aproben no período. 

 
Deberán achegar  a seguinte documentación:  
 
- Documentación acreditativa do acordo de aprobación do plan por parte da asemblea da 

agrupación. 
 
 

 
 

 


