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FICHA RESUMO 
 

Ano  2011 PE403A    2010/34-1
Entidade  CONFRARIA DE LAXE 
Plan explotación  ALGAS 
Réxime  RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade  A PE 

 
Especies  Laminaria ochroleuca, Gelidium sp, Himanthalia elongata, Ulva 

spp, Pterocladia pinnata, Criptopleura ramulosa, Enteromorpha 
sp, Fucus spp, Codium tomentosum, Bifurcaria bifurcata e 
Sargassum muticum. 

Ambito do plan  De punta Padrón a punta Morelo 
Subzonas de explotación  Zona A: intermareal de punta Padrón a praia de Laxe CM-109 

Zona B: intermareal de praia de Laxe a punta Morelo CM-108 
 

Participantes no plan de explotación  
Número de permex/persoas autorizadas  

Mariscadoras a Pé Embarcacións Tripulantes 
4 - - 

Ampliación do numero de Permex  NON 
Mariscadoras a Pé Embarcacións Tripulantes 

0 - - 
 

Calendario de explotación  
Días máximos de extracción  20 
Época e zona probable de extracción  Zonas A e B 
Modalidade: a pé  

xan feb mar abril maio xuño xullo agosto setem outub novem dec 
          X X X  

 
Topes captura (peso húmido)  

Especies  A pé  
(Mariscadora/día) 

Embarcación  Tripulante/habilitación  

Algas 400 kg (peso húmido) - - 
 

Artes a empregar  Recollida a man 
 

Puntos de Control  Lonxa de Laxe 
Puntos de Venta  Lonxa de Laxe 

 
Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
Rexeneració n 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              
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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  
 
 
Participantes:  Este plan preséntase como un complemento da actividade laboral dos 
percebeiros de a pé asociados á confraría de Laxe naqueles días nos que non estean abertos 
os bancos de percebe e na época de veda. O artigo 14 da Orde do 31 de maio de 1995, pola 
que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exercer a actividade 
pesqueira e marisqueira, establece que “De acordo co previsto no artigo 22 do Decreto 425/93, 
do 17 de decembro, o permiso de explotación para recursos específicos poderá ser compatible 
coa explotación doutros recursos, sempre e cando os períodos de explotación duns e outros 
non sexan coincidentes”. 
  
Días máximos de extracción:  Tendo en conta que a extracción deste recurso no intermareal 
require unha baixamar suficiente e que neses días está aberta a extracción de percebe, a 
única época na que se podería desenvolver este plan sería durante os 2 meses de veda 
establecidos para ese recurso, é dicir, do 12 de outubro ao 12 de decembro, polo que o 
número de días de extracción limitaríanse a 20. 
 
Topes de captura: Os topes de captura autorizados serán os establecidos nesta ficha para 
cada unha das especies obxecto de explotación. 
 
Puntos de control : Determínase como único punto de control a lonxa da confraría de Laxe, 
aínda que se establecen puntos de supervisión previos nas zonas de extracción na que se 
estea a traballar, nos que se inspeccionarán as capturas. 
 
Zona A: 

- Punta Cabo de Area 
- Punta Cabalo 
- Punta Rubia 
- Niño Daija 
- Punta Mundiña 
- Punta Padrón 
- embarcación de vixilancia 

Zona B: 
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- Cemiterio 
- Mirador 
- Faro 
- Punta Besugueira 
- rampla da Balieira 
- embarcación de vixilancia 

 
No punto de control propiamente dito, realízase a pesaxe do produto. 
O paso polos puntos de supervisión, así como polo punto de control, é obrigatorio para tódolos 
integrantes deste plan. As persoas responsables da supervisión e control son os vixiantes da 
confraría. 
 
Remisión dos datos:  Para mellorar a xestión dos bancos e evitar situacións de sobrepesca é 
necesario realizar un control do esforzo pesqueiro e das capturas. Polo tanto, os datos da 
explotación necesarios para o seguimento dos bancos deberán ser remitidos regularmente ao 
departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os 
técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior. 
 
Recomendacións para a mellora do plan: 

 
- Recoméndase un maior esforzo na realización do plan financieiro no que se recollan os 

gastos e ingresos que se esperan xerar no desenvolvemento deste plan. 
 
Deberán achegar , con anterioridade ao inicio da actividade deste plan, a seguinte 
documentación: 

 
- Documentación acreditativa da aprobación do plan polos órganos de goberno da 

confraría. 
 
 


