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Especies
Ámbito do plan

PERCEBE (Pollicipes pollicipes)
De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos de Baldaio
e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas.

Subzonas de
explotación (*)

Zona 1: dende punta Nariga ata praia de Seaia, incluíndo as pedras cercadas
fronte á costa (CM-245 e CM-246-I):
- dende punta Nariga ata praia do porto de Barizo, incluíndo as pedras
cercadas fronte á costa (CM-245).
- dende a praia do porto de Barizo ata a praia de Seaia, incluíndo as pedras
cercadas fronte á costa (CM-246-I).
Zona 2: dende a praia de Seaia ata pedra do Sal, incluíndo as pedras cercadas
fronte á costa (CM-246-II e CM-247):
- dende a praia de Seaia ata a Atalaia, incluíndo as pedras cercadas fronte á
costa (CM-246-II).
- dende o dique de abrigo do porto de Malpica ata pedra do Sal, incluíndo as
pedras cercadas fronte á costa (CM-247).
Zona 3: Illas Sisargas (CM-248), que mantén a súa división habitual en zona
de verano e zona de inverno:
Zona de inverno:
- Na Sisarga grande: dende o peirao da illa ata pedra D`ouro, o Relleiro,
Bolos do Río, A Cobiña, Punta Chanceira, O Farillón, Bolo da Serena,
Galera de Terra, Galera do Mar e Charleu.
- Na Malante (illa mediana): Hortas de Varela, O do Corvo, dende Furna do
Carburo hasta Esteirón (Furna da Sistela, As Marías).
- Toda a Sisarga pequena.
Zona de verán:
- Na Sisarga grande: A Cangrexeira, punta Falsa de Vendaval, Bolas do
Flaire, desde a Parede da Serena ata punta Falsa (Furna D’area, punta do
Rabelo, Submarino, Punta do Canzorro, Maixón de Jorrillas, Magnánimo e
Puntas da Magío), dende Casteletes ata o paso de Estadija.
- Na Malante (illa mediana): Maixóns Altos e a punta do Can.

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Habilitacións
25
14 +1(*)
30+2 (*)
Número máximo de permex (4)
Ver consideracións
Mariscadoras/es a pé
Embarcacións
Habilitacións
19
40
Ampliación (4)
Sí
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Mariscadoras/es a pé
-

Embarcacións
5

Habilitacións
10

(*) A expensas do resultado do proceso de renovación dos permisos, en curso.

Calendario de explotación
Días máximos de extracción
165
Época y zona probable de extracción (5) de xaneiro a abril e de xuño a decembro
Modalidade(3): a pé
xan
feb
mar abril
maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Época y zona probable de extracción (5)
Modalidade(3): dende embarcación
xan
feb
mar abril
maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Especies

Percebe

dec
X

dec
X

Topes de captura
A pé
Embarcación Habilitación enrolado e bordo/día
(Mariscador/día)
En toda a autorización, agás na
zona de verano das Sisargas:
---6 kg
6 kg
----

Na zona de verano das Sisargas:
8 kg

Artes a empregar

Raspa ou rasqueta segundo o Decreto 15/2011

Puntos de control
Puntos de venda

Lancha de vixilancia , porto de Barizo e lonxa de Malpica.
Lonxa de Malpica e outras lonxas autorizadas

