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FICHA RESUMO 
 

PE 403A 2010/54-5 
Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DA GUARDA 
Plan explotación (1) PLAN ESPECIFICO DE EXPLOTACION DE LAPA 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) MARISQUEO A PÉ 
 

Especies  Lapa (Patella sp). 
Ambito do plan  De punta dos Picos a punta Orelludas. 
Subzonas de explotación  Pedornes, Porto de Oia, Tío Rincho, Puntal dos Trigos, Porto 

Agoeira, Río Covo, Amiadelo, A Grelo, Camposantos.          
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 
5 - - 

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

- - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  48 
Época y zona probable de extracción (5) : de xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de 
outubro e novembro. 
Modalidade (3): a pé 

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

 

Topes de captura  
Especies  A pé  Embarcación  Tripulante/habilitación  
Lapa 15 kg - - 
 

Artes a empregar  Coitelo e espátula 
 

Puntos de control  Peirao do porto de Santa Mª de Oia e lonxa de A Guarda. 

Puntos de venda  Lonxa de A Guarda. 
  

Outras consideracións (9) 

 

Non existe inconveniente na explotación simultánea con outros recursos, por tratarse dun 
complemento da extracción de percebe, e para favorecer o desenvolvemento do plan. Neste 
caso debe realizarse un seguemento intensivo das cantidades extraídas, zonas de traballo e 
mariscadoras adicadas a esta actividade.  
 
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 á delegación correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
tcnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 


