Anos de vixencia
Entidade
Plan de xestión
Réxime
Modalidade
Especies obxectivo
Ámbito do plan

Subzonas de
explotación

Obxectivos

2022, 2023, 2024
PE410A 2021/54 -1
PLAN CONXUNTO DAS CONFRARÍAS DA CORUÑA, MERA, LORBÉ, SADA
E ARES
PERCEBE
RECURSO ESPECÍFICO
A PÉ E EMBARCACIÓN
Percebe (Pollicipes pollicipes)
De Praia de Sabón a Praia de Bastiagueiro (agás dique porto exterior
da Coruña); de punta Canide ata a Marola; de porto-Cala de Dexo ata
punta San Mamede; de San Amede ata a marxe esquera do río
Mandeo, tendo como límite a ponte do Pedrido; e de Praia Almieiras a
punta Segaño.
Zona A.- Suevos : da praia de Sabón ata praia de Bens (CF-023)
Zona B.- Portiño: da praia de Bens ata punta Liseiro (CF-024)
Zona C.- Torre: de punta Liseiro ata dique de abrigo (CF-025)
Zona D.- Mera: da praia de Bastiagueiro ata porto de Sada (CF-026)
Zona E.- Ares: do porto de Ares ata punta Segaño (CF-027)
Ver anexo

Participantes no plan de xestión
Mariscadoras
Embarcacións
☒Tripulantes con
/es a pé
dereito a cota
☐Mergulladores
29
42
6
Actual
(27 Coruña+1 Mera+ 1 Lorbé) (39 Coruña+ 2Mera+1Lorbé)
28
41
6
Máximo 2022
(26 Coruña+1 Mera+ 1 Lorbé) (38 Coruña+ 2Mera+1Lorbé)
6
28
41
Máximo 2023
6
28
41
Máximo 2024
Outorgamento 2022
(no caso de ter finalizado o proceso de renovación das habilitacións)
Número
Número de
participantes

(*) A expensas do resultado do proceso de renovación dos permisos, en curso

Calendario anual previsto de extracción
Número probable de días de
144
extracción
Veda: de febreiro a xuño e outubro a novembro nas Illas da
Torre: Illa do Pé, Laxe Brava, Touron, Illote, Petones do
Acuario, Petones do Areal, a Vaca, A Galera, a Galeriña, o Boi, o
Becerro, o Becerriño e os Pedridos.
Época y zona probable de
de xaneiro a decembro
extracción
Modalidade: a pé
xan
feb mar abril maio xuño xullo agosto setemb outub novemb
dec
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Época y zona probable de extracción de xaneiro a decembro
Modalidade: dende embarcación

xan
X

feb
X

mar
X

abril
X

maio
X

xuño
X

xullo agosto setemb outub novemb
X
X
X
X
X

Rotación probable de áreas (de ser o caso): Propoñen sistema de rotacións que serán
decididas en cada apertura
xan feb mar abril maio xuño xullo
agos set out
nov
Zona
Actividade extractiva en festivos autonómicos, nacionais e sábados
En semana santa
En decembro
En supostos extraordinarios que afecten ó normal desenvolvemento do plan

Especies
Percebe

Topes de captura (kg/día)
A pé
Embarcación
(Mariscador/día)
7(*)

dec
X

dec

Si / Non
Non
Non
Non

tripulante
enrolado e bordo/día
7(*)

(*)Ver observacións: Poderase aumentar ata 8 kg en determinadas épocas do ano debidamente
xustificado nas solicitudes de apertura, sempre que o estado do recurso o permita.

Especies

Tamaños mínimos de extracción
(de ser superior ao mínimo legal)
Tamaño mínimo
Zona excepción disposición adicional única
orde do 27.07.2012 (de ser o caso)

Horario de traballo
A pé
Desde dúas horas antes ata unha hora e media despois da baixamar
Dende embarcación diúrna tendo como tope as 18:00 h, máis restritivo que o regulamentado.
Artes a empregar

Raspa ou rasqueta, segundo o Decreto 15/2011

Puntos de control
(situación)

Porto de Suevos, Centro Reto, Casa dos Peixes, dársena de Oza, San
Amaro, rampla de Mera, aparcamento Torre e embarcación de
vixilancia

Puntos de venda
autorizados

Lonxas de A Coruña, Caión, Malpica, Cedeira e Ferrol e outras
lonxas autorizadas

Accións de conservación, mantemento, recuperación ou mellora dos hábitats e zonas
de produción
Accións
Si / Non
Rareos e traslados
Non
Limpezas de algas
Non
Limpezas de lixo mariño
Non
Acondicionamento de substrato. Arados
Non
Sementeiras. Especies:…….
Non
Control depredadores. Especies:……..
Non

Control especies exóticas/invasoras. Especies:
Non
Outras actividades de semicultivo:…………
Non
Accións de coidado, control, seguimento protección e vixilancia dos bancos
marisqueiros
Accións:
Accións por gardapescas
Si
Accións polas persoas mariscadoras
Si
Medidas específicas para combater practicas INDNR
Accións de control para a aplicación das medidas de explotación e conservación
aprobadas pola entidade
Medidas para a declaración adecuada de capturas
Medidas para previr a actividade ilegal de terceiros que non pertencen a
entidade
Accións de diversificación da actividade marisqueira coa fórmula de turismo mariñeiro
(artigos 112 e 113 da Lei 11/2008 de Pesca de Galicia)
Accións
Pesca turismo
Non
Rutas guiadas
Non
Gastronomía
Accións formativas para unha mellor xestión e conservación
dos recursos marisqueiros

Si / Non (indicar o que
corresponda)

Renovación permisos de explotación para marisqueo a pé
Carácter das actividades
Computan para a renovación do
permiso
Actividades de semicultivo (95%)
Non
Protección e vixilancias informativas (95%)
Si
Prescricións específicas
Computan para a renovación (Si)
Emprego dun saco estándar
SI
Cumprimento co punto de control
SI
Cumprimento das obrigas económicas para o
Ver consideracions.
mantemento do plan de xestión.
Cotas de vixilancia do plan
Si
Renovación modalidades recursos específicos no permiso de explotación da
embarcación
Carácter das actividades
Computan para a renovación da
modalidade
Actividades de semicultivo (95%)
Non
Protección e vixilancias informativas (95%)
Prescricións específicas
Emprego dun saco estándar
Cumprimento co punto de control
Cumprimento das obrigas económicas para o
mantemento do plan de xestión.
Cotas de vixilancia do plan

Si
Computan para a renovación (Si)
SI
SI
Ver consideracions.
Si

