
FICHA RESUME 
 

PE403A 2007/14-5 
Ano 2008 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE CANGAS 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) DENDE EMBARCACIÓN 
 
Especies Percebe (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do 
plan 

De Cabo Pequeno a Punta Couso. Illote Osas. De punta Monolito ata Enseada 
das Herbas, na costa oeste da illa norte das Cies. Ensenada das Herbas ata o 
peirao de Carracido no illote norte das Cies, máis toda a illa sur das Cies e o 
Illote Boeiro.  
 
A zona inclúida no ámbito do Parque Nacional das Il las Atlánticas de 
Galicia estaría condicionada ao informe favorable d e dito organismo, que 
en anos anteriores foi positivo. 

Subzonas 
de 
explotación 

Zona I: Costa da Vela (dende Cabo Pequeño ata Punta Couso, incluíndo o 
Illote das Osas), Zona II: de Punta Muxieiro-Monolito-ata Ensenada das Herbas 
na costa oeste da illa norte das Cies, Zona III: dende Ensenada das Herbas ata 
o peirao de Carracito, na illa norte de Cies, máis toda a Illa Sur de Cies e o 
Illote de Boeiro. 

 
Participantes no plan de explotación 

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

 34 65 
Ampliación do número de permex  (4) Si                                   Non 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
   

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 160 
Época y zona probable de extracción (5) : De Xaneiro a decembro.  
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 
Z1 Z1 Z1,3 Z3 Z 2,3 Z 1,2 Z 2,3 Z3 Z2 Z2 Z 1,2 Z1 

 
Especies Tripulante/habilitación 
percebe 4 kg/mariscador/día, podendo subir a 7 kg/mariscador en días concretos de 

xaneiro, xullo, agosto e decembro, e en 5 kg/mariscador/día durante un máximo 
de 40 días. 

 
Artes a empregar Rasqueta, segundo o Decreto 424/1993. 
 
Puntos de control Zona de traballo 
Puntos de venda Lonxa de Cangas 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneración zonas improdutivas      X X X X    
Rareo de percebe na franxa intermareal superior da costa da Vela e no parque nacional das 
Illas Atlánticas. 
 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: 
 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) 

 
ZONA DE TRABALLO: Tendo en conta que a zona I esta definida como a Costa da Vela, 
dende Cabo Pequeno ata punto Couso, además do illote As Osas, e que no mapa da zona de 
extracción sinálese a área mencionada como dende Cabo Pequeno, propónse que o ámbito da 
zona de traballo sexa de Cabo Pequeno a Punta Couso. Illote Osas. De punta Monolito ata 
Enseada das Herbas, na costa oeste da illa norte da s Cies. Ensenada das Herbas ata o 
peirao de Carracido no illote norte das Cies, máis toda a illa sur das Cies e o Illote 
Boeiro.  
 
De acordo co informe técnico, para valorar a inclusión do Illote de Viños (Illas Cies) dentro da 
zona de traballo, a entidade deberá presentar unha avaliación da biomasa de percebe 
existente na zona.  
 
Para evitar problemas de solapamento co plan de percebe da confraría de Aldán informase que 
as coordenadas cartográficas de Punta Couso son 42º 18´ 34.70´´N-8º 51´20.14´´W. 
 
CALENDARIO DE EXTRACCIÓN: para axustar o número de días máximos presentado aos 
relamente traballados en anos anteriores e de acordo co informe técnico, redúcense a 160 o 
número máximo de días autorizados.  

TOPES DE CAPTURA: De acordo co informe técnico e tendo en conta a CPUE de anos 
anteriores, aceptase un tope de captura de 7 kg/mariscador/día en días concretos dos  meses 
indicados no plan, así como un tope de 5 kg/mariscador/día durante un máximo de 40 días. No 
resto do periodo de tempo autorizado o tope será de 4 kg/mariscador/día.  

 
COBERTURA DE VACANTES: 
A este respecto cumpre advertir que a cobertura de prazas vacantes de tripulantes ou 
embarcacións nun plan de explotación de percebe está regulada na resolución de 09.10.2007 
da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se modifica o baremo aplicable para acceso 
á explotación dos recursos específicos aprobado por resolución de 16.09.2007. 
 
A confraría de pescadores solicita (13.11.07) a cobertura de 4 prazas vacantes e ampliación de 



4 novas (habilitacións). A este respecto hai que ter en conta que o informe técnico é taxativo no 
senso de que cos datos de esforzo, días traballados e kilos extraídos cumpriría non aumentar o 
esforzo pesqueiro sobre a zona explotada. O tempo, o informe do Parque Nacional das Illas 
Atlánticas é contrario a un incremento do esforzo. Igualmente, a axente de extensión informa 
que a solicitude de ampliación non respecta o regulamento da agrupación de percebeiros. Visto 
o anterior cumpriría a cobertura de 4 prazas segundo a resolución de 9.10.07 da Dirección 
Xeral de Recursos mariños, sempre e cando os armadores das embarcacións “PERCEBE” VI-
4-4887 e “VENUS” VI-5-10054 renuncien a unha das prazas de percebeiro que posúen as 
embarcacións, co cal éstas quedarían dispoñibles como vacantes. En caso contrario, 
enténdese que só habería 2 prazas vacantes no plan de explotación. 
 
Por último, a vacante dunha praza de percebeiro da embarcación BELEN VI-4-5724 en favor 
da embarcación CHEFA VI-4-5131 por acordo do colectivo non pode aceptarse  dado que a 
cobertura de prazas vacantes de tripulantes ou emba rcacións nos plans de explotación 
de percebe está regulada pola resolución de 9.10.20 07 da Dirección Xeral de Recursos 
Mariños pola que se modifica o baremo aplicable par a acceso á explotación dos 
recursos específicos .  
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Dentro do ámbito do Parque (zonas II e III) 
non se pode aumentar o esforzo pesqueiro con respecto ó de 2007. Polo tanto, deberán 
permanecer fixos (os mesmos que en 2007) o número de embarcacións, o de habilitacións a 
percebeiros, o número de días de explotación no ano e os cupos de captura. Esto debe terse 
presente á hora da posible cobertura de vacantes. 
Ademáis, no ámbito do Parque, non poderán levarse a cabo accións de rexeneración dos 
bancos de percebe, quedando éstas limitadas únicamente á Costa da Vela. 
 
* 

 


