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FICHA RESUMO 
 

PE403A 2010/49-5 
Ano  2011 
Entidade  CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE 
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO-RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) A PÉ E DENDE EMBARCACIÓN 
 

Especies  Percebe (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do plan  Entre punta Orelludas e monte Ferro (Punta Lameda), incluíndo as illas 

Estelas, Farallóns e Lourido.  
Subzonas de 
explotación 
 

VI 110 - Zona I: De Monte Ferro (Pta. Lameda) a Embarcadoiro de Carral, 
incluíndo as Illas Estelas, Farallóns e Lourido.  
VI 111 - Zona II: De Embarcadorio de Carral a Punta Centinela (Sur Pedra 
dos Homes). 
VI 112 - Zona III: de Punta Centinela (dende Sur Pedra dos Homes) a 
Orelludas. 

 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autori zadas 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións 
58 33 74 

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

- - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  150  
Época y zona probable  de extracción (5) : De xaneiro a decembro.  
Modalidades (3): A PÉ E 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  
Especies  A pé(mariscadora/día)  Embarcación (habilitación e nrolado e a 

bordo/día) 
Percebe 
 

5 kg de tope neto (6 kg tope bruto)  
 
En determinadas épocas poderase 
reducir a 3 kg de tope neto (4 kg tope 
bruto) 

5 kg de tope neto (6 kg tope bruto)  
 
En determinadas épocas poderase reducir a 
3 kg de tope neto (4 kg tope bruto) 

 

Artes a empregar  Rasqueta segundo o Decreto 424/1993 
 

Puntos de control  A pé: Zona 1: Salgueira, Zona 2: Porto do Castro, Zona 3: Pedra Rubia. 
Embarcación: embarcación da confraría e lonxa de Baiona.  

Puntos de venda  Lonxa de Baiona 
 

Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
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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: 
 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:  
  

Outras consideracións (9) 

 

Participantes:   
 
- A pé: segundo a relación achegada pola entidade (61 permisos) advertíronse as seguintes 

incidencias: …….. A entidade deberá indicar os motivos que  produciron a non inclusión 
destas tres persoas no plan. Tendo en conta, polo tanto, as incidencias, o número de 
permisos é de 63. 

 
- Embarcacións: Segundo os datos dispoñibles na Consellería do Mar, …….. 
 
Puntos discordantes entre o plan de explotación pre sentado pola directiva da Agrupación 
de percebeiros e pola Confraría de pescadores de Ba iona: 
 
A directiva da Agrupación de percebeiros propón: 
 

- A extracción de percebe alongado de dúas formas: extracción específica e extracción 
selectiva. 

- Que a forma de comercialización do percebe mediante a modalidade de  extracción 
específica se poida facer por venda directa ou por subasta, según o decida o sector. 

 
A xunta xeral da confraría fixo as siguientes observacións: 
 

- Rexeita as dúas formas de extracción específica propostas pola agrupación. 
- Solicitan que as medidas que impliquen cambios importantes sobre a xestión do recurso, 

sexan levadas á Asamblea para a súa votación. 
- Solicitan un incremento de sete habilitacións para armadores que só teñen unha, para así 

poder cumprir cos requisitos de capitanía en temas de seguridade. 
- Propoñen que cada dúas baixas que se produzan se conceda unha e que se cubran coas 

embarcación dos armadores que eles propoñen. 

 
Ampliación do número de permisos:  O descenso das CPUE con respecto aos anos anteriores 
non aconsella o incremento do número de habilitacións. Respecto á cobertura de vacantes entre 
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as embarcacións non se observan baixas (dende o ano 2000) pero non obstante, en caso de 
producirse, a selección das embarcacións para o outorgamento do permiso de percebe ou 
incremento das habilitacións farase de conformidade co baremo aprobado pola Dirección Xeral 
de Recursos Mariños con data 9 de outubro de 2007. 
 
Extracción dirixida ao percebe "alongado"  que se desenvolverá baixo as seguintes 
condicións:  
 

- Solicitude expresa, para a súa valoración e aprobación de ser o caso, que se remitirá ao 
departamento territorial indicando os seguintes aspectos: zona, data, cota máxima de 
captura, relación de participantes e talla mínima 

- Talla mínima do percebe "alongado": entre 6 e 8 cm de lonxitude total. Deberase concretar 
na solicitude de apertura a talla mínima dentro do rango indicado anteriormente. 

- Cota máxima de captura: 10 kg/habilitación enrolado e a bordo/día e 10 kg/percebeiro/día 
- Os días adicados a esta extracción selectiva non computarán no número de días máximoa 

de extracción 
- O percebe extraído será vendido mediante poxa na lonxa. 

 
Cotas máximas de captura:  
 
As cotas máximas de captura netas serán de 5 kg/mariscadora/día e 5 kg/habilitación/día, o tope 
bruto non poderá superar os 6 kg. 
 
A entidade propón que en determinadas épocas de baixa demanda ou das condicións 
meteorolóxicas reducirán as cotas máximas a 3 kg/mariscadora ou habilitación/día (4 kg brutos). 
 
Cómpre recordar, polo tanto, que: 
 
- as cotas brutas autorizadas na zona de extracción (rochas) deberán figurar nas resolucións 

de apertura mensuais 
- os topes de captura son autorizados dende o departamento territorial, de xeito que cando a 

agrupación pretenda reducir o tope de captura con respecto ao autorizado na resolución 
mensual, deberá solicitalo a dito departamento. 

 
Talla mínima:  acéptase o establecemento dunha talla mínima de longo (35 mm) sempre e 
cando se respecte a talla mínima legalmente establecida: 15 mm diámetro maior da base do 
capítulo, ao ser unha medida máis restritiva encamiñada á protección do recurso. Dita medida 
antes da súa aplicación deberá contar co visto e prace da asemblea de percebeiros e unha vez 
que conte con tal aprobación e cando se desexe por en marcha deberá indicarse na solicitude de 
apertura dirixida ao departamento territorial. 
 
Horario de traballo:  acéptase o horario de 2 horas antes a unha hora e media despois da 
baixamar diúrna, non superando nunca as 17:00 horas, dado que é mais restrictivo que o 
establecido regulamentariamente.   
 
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 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
 
Extracción de mexilla:  A extracción de mexilla está regulada pola Orde de 26 de outubro de 
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2000, permitindo dúas modalidades de extracción: ben polos propios concesionarios ou ben por 
acordo subscrito coas confrarías de pescadores ou agrupacións de mariscadores. Polo tanto, no 
marco do acordo subscrito, poderanse establecer xornadas e extracción de mexilla para o 
colectivo de percebeiros, neste caso, que o desexen e sempre e cando non incurran en 
simultaneidade das dúas actividades.  
 

Recomendacións  para a mellora do plan: 
 
- Aportar información relativa ao plan financiero 

 
 


