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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/43-5
Ano 2011
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BUEU
Plan explotación(1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE
Réxime (2) LIBRE MARISQUEO-RECURSO ESPECÍFICO
Modalidade (3) DENDE EMBARCACIÓN

Especies Percebe (Pollicipes pollicipes)
Ámbito do plan De punta Lapamán a punta Morcegos, Illas Ons e Onza.
Subzonas de 
explotación

PO 173 - Área 1 Xubenco: de Punta Centolo a Enseada de  Bastián do Val.
Area1-N (Xubenco-Norte): do Illote do Centulo á Cuberta do barco
Area 1-S (Xubenco-Sur): de Cuberta do barco ata O Altar

PO XXX - Área 2 Fedorentos:  do centro da praia de Fedorentos ata Pta. 
Freitoxa.

PO XXX - Área 3 Onza: todo o litoral da Illa de Onza.
PO XXX - Área 4 Liñeiros: dende a metade da Enseada de Bastián do Val 

ata a Punta Freitoxa
Área 4-N (Liñeiros-Norte): do Altar ao Rego Lapeiras
Área 4-C (Liñeiros-Centro): do Rego Lapeiras á praia de Liñeiros
Área 4-S (Liñeiros-Sur): da praia de Liñeiros á Fonte de Caniveliñas

PO 169 - Área 5 Este de Ons: do centro da praia de Fedorentos ata o Illote 
do Centolo (cara leste das Illas Ons). 

PO 172 - Área 6 Udra: dende punta Lapamán ata Punta Morcegos.  
Area 6-N (Udra Norte): de Punta Lapamán a praia Ancoradoiro.
Área 6-S: (Udra Sur):de praia de Ancoradoiro a Punta Morcegos.

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións
- 22 72

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

- - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 154 días (*)
Época e zona probable de extracción (5) : De xaneiro a decembro. 
Modalidade(3): DENDE EMBARCACIÓN

xan feb mar abril maio xuño xullo agos. sete. outu. nove. dec
X X X X X X X X X X X X

Zona princ. 1 3 4 1 2 2 4 3 2 1 3 4
Zona sec. 5-6 5-6 5-6 5 6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
Nas zonas secundarias 5 e 6, traballaranse polo menos un 20% dos días máximos autorizados.

Topes de captura
Especies Habilitación enrolado e a bordo/día
Percebe 4 kg 

Artes a empregar Rasqueta, segundo o Decreto 424/1993

(*) Modificado por Resolución do 17 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM
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Puntos de 
control

ÁREA 1. Xubenco:
- Área 1-N :Cova da vella e arredor do Centolo
- Área 1-S : Enseada Bastián de Val 

ÁREA 2.  Fedorentos: Ens. Fedorentos, Ens. Cova do Inferno, Pta. Freitoxa, 
Ens. Caniveliñas.

ÁREA 3.  praia Sur de Onza (con vento norte), P Norte de Onza (con vento 
sur), zona oeste de Onza (con vente este) e zona este de Onza (con 
vento oeste).

ÁREA 4. Liñeiros
-  Área  4-N,  Liñeiros  Norte:  abrigo  do  Estripeiral  (por  mar),  saída  do 

intermareal ou no cruce dos camiños (por terra con de mal tempo).
- Área 4-C, Liñeiros Centro: abrigo do Estripeiral (por mar con vento sur), 

abrigo de Liñeiros (por mar con vento norte), saída do intermareal ou 
cruce dos camiños (por terra con mal tempo).

-  Área  4-S,  Liñeiros  Sur:  Ens.  de  Caniveliñas  (por  mar),  saída  do 
intermareal ou cruce dos camiños (por terra con mal tempo)

ÁREA 5. Este de Ons: peirao de Ons
ÁREA 6. Udra: 

- Área 6-N: P. Ancoradoiro (por mar), aparcadoiro P Ancoradoiro (por terra)
- Área 6-S: praia de Lagos (por mar), aparcadoiro praia Lagos (por terra)

Puntos de 
venda

Lonxa de Bueu

Accións a realizar (7) Épocas probables (8)

X F M A M X Xl A S O N D
Rexeneración zonas improductivas
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 X X X X X X X X X X X X
Zonas: Illas Ons e Onza
Especies:Percebe

X F M A M X Xl A S O N D
Limpezas e arados
Zonas:

(*) Modificado por Resolución do 17 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM
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Outras consideracións (9)

Calendario de extracción: A entidade solicita un total de 204 días e 4 días máis destinados á 
extracción específica ao abeiro do proxecto “Xestión específica da pesquería do percebe”.

(*) Tendo en conta a evolución das campañas dos últimos 5 anos e co obxecto de axustar o 
calendario os días de actividade efectiva, o número de días solicitados haberá de reducirse a 
154 días, traballándose 4 días á semana.

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/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.
- As subzonas de explotación do percebe alongado son: 

- Tramo 1- Dende o gaiteiro ata o sur de Xubenco. (ÁREA 1)
- Tramo 2- Dende O Caño das bombas ata a Praia de Caniveliñas. (ÁREA 4)
- Tramo 3- Dende dentro do Morro ata a Praia de Caniveliñas. (ÁREA 2)
- Tramo 4- Carrascuchos. (ÁREA 2)
- Tramo 5- Dende o Submarino ata o Baixeal. (ÁREA 2)
- Tramo 6- Debaixo do Buraco do Inferno. (AREA 2)

Rotación de bancos: As áreas principais (1, 2, 3 e 4) explotaranse de xeito rotatorio ao longo 
do ano, mentres que as áreas secundarias (5 e 6) estarán sempre abertas para facilitar a súa 
explotación. Nas aperturas mensuais do plan autorizarase unha das áreas principais e as dúas 
secundarias. Para intensificar a extracción nas áreas secundarias traballarase nelas alomenos 
un 20% dos días do ano. 

O colectivo traballará diariamente só nunha zona, e o cambio da área principal á secundaria, 
por motivos climatolóxicos, só poderá realizarse previa comunicación vía fax ao departamento 
territorial.  A  autorización  de  apertura  da  área  principal  ou  secundaria  estará  sempre 
condicionada a que o Intecmar emita informe favorable de biotoxinas.

Cotas máximas de captura: Queda establecido en 4 kg/habilitación debidamente enrolado e a 
bordo/día .

Cómpre lembrar  que os topes de captura deben ser  extraídos polos  tripulantes  que están 
enrolados, a bordo das embarcacións e que accedan as rochas. A práctica de que unha persoa 
recolla o cupo de outras que só aparecen na zona de extracción ao final da xornada de traballo 
para realizar a selección, favorece uns descartes moi elevados nas rochas e socava calquera 
mellora de organización do colectivo.

Os descartes procedentes dos días de actividade extractiva non poderán ser comercializados 
en lonxa ou centro de venda autorizado, nin destinados a consumo propio. Por outra banda, os 
descartes dos rareos, limpezas ou calquera outra acción de mellora do banco non poderán ser 

(*) Modificado por Resolución do 17 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM
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comercializados para consumo directo ou transformación, co fin de evitar un incremento da 
explotación e evitar situacións de sobrepesca.

Horario de traballo: acéptase o horario solicitado de 1 hora e 45 minutos antes da baixamar 
diúrna a 1 hora despois da baixamar, considerando que é máis restritivo que o establecido no 
artigo  13º  da orde de 6  de  marzo de 2000 pola  que  se  regula  a  explotación  do  percebe 
(Pollicipes pollicipes) como recurso específico no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Puntos de control: Sitúanse por  mar  ou por  terra en función da zona de traballo.  A  súa 
organización e funcionamento ven detallada no apartado 2.2.6 do plan presentado.

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  se  remitidos 
regularmente á delegación correspondente.

Normas  do  plan: No  plan  recóllese  en  diversos  apartados  sancións  que  consisten  na 
suspensión  temporal  dos  dereitos  de  socio  e  a  prohibición  de  mariscar.  Respecto  a  isto, 
advertir que calquera privación do dereito de exercer a actividade marisqueira por parte dunha 
confraría a través dun procedemento sancionador non pode ser exercida por parte da confraría 
ou da agrupación. 

A persoa afectada,  ante unha sanción do tipo contemplado no plan,  poderá recorrer  á vía 
xudicial, xa que a tutela que exerce a administración sobre as confrarías non inclúe ó réxime 
sancionador (artigo 3º do Decreto 261/2002, de 30 de xullo, polo que se aproban as normas 
reguladoras das confrarías de pescadores e as súas federacións). 

Recomendacións para a mellora do plan:

- Deberán achegar documentación que acredite que o plan foi aprobado pola agrupación de 
percebeiros.

Informe do Parque Nacional das Illas Atlánticas: a Administración do P.N. das Illas Atlánticas 
emitiu informe con data do 29 de novembro de 2010 respecto ao plan presentado.

(*) Modificado por Resolución do 17 de novembro de 2011 da D.X. de Ordenación e Xestión dos 
RR.MM
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