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FICHA RESUMO

Ano 2011 PE403A    2010/56-1
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 (agás de 

punta de terra da Chirlateira ata O Ensebadoiro)
Subzonas de explotación

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións
- 46 (*) 113 (*)

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

- 3 8

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 185 (**)
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 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
Sementeiras
Zonas:
Especies:

(*) Modificado por Resolución do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposición 
(**) Modificado por Resolución do 28 de novembro de 2011 da DX de Ordenación e Xestón dos 
RRMM
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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)

Ámbito: Do ámbito do plan exclúese a zona comprendida no ámbito da REMIP-Ría de Cedeira: 
punta de terra da Chirlateira ata O Ensebadoiro. A explotación de percebe no ámbito da reserva 
desenvolverase segundo as normas do plan de xestión que se elabore para este espazo.

(*) Participantes: O plan presenta un listado cun total de 45 embarcacións e 122 cotas, cando 
conforme aos datos da Consellería o número de embarcacións co recurso percebe (Z8) no seu 
permex, asociadas á confraría de Cedeira, é de 46 con 113 cotas. Inclúe a embarcación “NOVO 
TOMÁS LUIS” (FE-4-14-05),  que non ten o recurso percebe no seu permiso e ademais está 
asociada á confraría de Cariño, polo que debe ser excluída deste plan, quedando dispoñible un 
permiso de explotación de percebe (Z8) con 2 habilitacións.

A embarcación  “SALORIO” (FE-4-2-96) non está asociada á confraría de Cedeira, estando no 
porto  de  Xixón,  quedando  dispoñible  un  permiso  de  explotación  de  percebe  (Z8)  con  3 
habilitacións.

A embarcación "CANCONIO" (FE-3-3-94) causou baixa por sinistro e está aportada como baixa 
nun proxecto conxunto de nova construción.

A embarcación “MONTECRISTO UNO” (VI-5-5-93) causou baixa por sinistro o día 23 de marzo 
de 2010 e consta como no Censo da Flota Pesqueira Operativa como ofertada como baixa no 
expediente nº 4731, polo que aínda debe manterse a reserva da praza.

A embarcación "NUEVO EME ELLE" (FE-3-2-91) renovou o seu permiso de explotación con 2 
habilitacións.

Ademais, atópanse diferenzas na asignación de cotas ás seguintes embarcacións e que segundo 
os datos dos que dispón a Consellería son:

- "CHIRLATEIRA" (FE-3-2-94): 4 habilitacións
- "LORENA LUCIA" (FE-4-3-98): 2 habilitacións
- "MARICHELO" (FE-3-1889): 1 habilitación
- "NUEVO NOY" (FE-4-6-00): 3 habilitacións
- "O RINCHADOR" (VILL-1-9-98): 2 habilitacións

(*) Modificado por Resolución do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposición 
(**) Modificado por Resolución do 28 de novembro de 2011 da DX de Ordenación e Xestón dos 
RRMM
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- "OSCAR" (FE-3-1893): 3 habilitacións
- "PALOMA" (VILL-3-3-99): 2 habilitacións
- "PLAYA DE SONREIRA" (FE-4-2-07): 2 habilitacións

Ampliación: O plan reflite a posibilidade de cubrir as vacantes producidas nos últimos anos e as 
que se produzan no ano 2011, e concretamente, solicítase unha ampliación de 3 embarcacións 
con 2 habilitacións cada unha e doutras 2 habilitacións a distribuír entre as embarcacións xa 
autorizadas . A solicitude considérase favorable.

Xestión da explotación: A extracción realizarase durante todo o ano en todo o ámbito do plan. 
Para unha mellor xestión, recoméndase dividir  o ámbito en subzonas de produción e realizar 
unha rotación destas establecendo un descanso de 2 meses para cada unha delas, ou realizar 
unha veda en toda a zona pola mesma duración.

Puntos  de  control:  Só  se  autoriza  como  punto  de  control  a  lonxa  de  Cedeira,  dada  a 
inconcreción do outro punto proposto “ría de Cedeira”. Os responsables son os empregados da 
lonxa  que  controlan  as  tallas  e  cupos  antes  da  subhasta.  O  paso  polo  punto  de  control  é 
obrigatorio para todos os participantes do plan, polo que deben pasar por este en canto cheguen 
a porto e escoller alí o percebe, no caso de que non veña xa escollido das pedras.

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 ser remitidos regularmente ao 
departamento  territorial  correspondente,  de  xeito  que coa solicitude  de apertura mensual  os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior.

Recórdase o disposto na Orde do 13 de novembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 6 de 
marzo de 2000 pola que se que regula a explotación de percebe: “a renovación do permiso de 
explotación requirirá o cumprimento das prescricións contidas no plan de explotación específico  
para  percebe  de  cada  ano,  o  que  determinará  a  súa  inclusión  ou  exclusión  do  plan  de 
explotación específico.”

Recomendacións para a mellora do plan:

- Recoméndase a realización do plan financieiro no que se recollan os gastos e ingresos 
que se xeneran no desenvolvemento deste plan.

(*) Modificado por Resolución do 30 de maio de 2011 do recurso potestativo de reposición 
(**) Modificado por Resolución do 28 de novembro de 2011 da DX de Ordenación e Xestón dos 
RRMM
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