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FICHA RESUME 
 

PE403A 2008/1-5 
Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
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 

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

 
Participantes no plan de explotación 

Número de permex/persoas autorizadas 
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes 

45 renovados +25 novos=70 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 

ZIII ZII ZI ZIII ZII ZI ZIII ZII ZI ZIII ZII ZI 
 

Especies A pé (kg/mariscador-a/día) Habilitación (kg/día) 
Percebe 5 kg de tope neto (primeira venda) e 7 

kg tope bruto (zona de extracción). 
Poderán autorizarse 8 kg de tope neto 
(10 kg de tope bruto) durante un 
máximo de 30 días, sempre que 
durante o mesmo número de días se 
autorice un tope neto de 3 kg (4 kg de 
tope bruto). 

5 kg de tope neto (primeira venda) e 7 kg tope 
bruto (zona de extracción). Poderán autorizarse 
8 kg de tope neto (10 kg de tope bruto) durante 
un máximo de 30 días, sempre que durante o 
mesmo número de días se autorice un tope neto 
de 3 kg (4 kg de tope bruto). 

 
Artes a empregar Rasqueta segundo o Decreto 424/1993 

 
Puntos de control A PÉ: Zona I: Salgueira, Zona II: Porto do Castro, Zona III: Pedra Rubia. 

A FLOTE: embarcación da confraría e lonxa de Baiona.  
Puntos de venda Lonxa de Baiona 
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Accións a realizar (7) Epocas probables (8) 

 X F M A M X Xl A S O N D 
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  X X X         
Zonas: Caníbales (zona II) e o Banco (zona III) 
Especies: Percebe 

  
Outras consider acións (9) 

 
TOPES DE CAPTURA: A cotas brutas autorizadas na zona de extracción (rochas) deberán 
figurar nas resolucións de apertura mensuais. Os topes de captura son autorizados dende a 
delegación territorial, de xeito que cando a agrupación pretenda reducir o tope de captura con 
respecto ao autorizado na resolución mensual, deberá solicitalo a dita delegación.  
 

A autorización para a realización de actividades de limpezas e rareos de percebe alongado
requirirá de que se especifiquen as zonas a rexenerar, un calendario de actuacións e detallar a 
organización dos traballos, os participantes e o destino do percebe. 

O percebe alongado procedente de limpezas e rareos nas zonas de produción que se pretenden 
rexenerar poderá ser comercializado a través de lonxas ou centros autorizados, xa sexa para 
consumo directo ou transformación, debéndose cumprirse a normativa vixente en canto a 
extracción e comercialización de productos pesqueiros, e dicir respectar as tallas mínimas legais, 
os días e horarios laborables, os topes de captura (salvo informe técnico favorable), etc.   

 
O tope neto autorizado nas resolucións mensuais de actividade extractiva correspóndense coa  
cantidade de percebe que se pode poñer á venda na lonxa ou centro autorizado. Os descartes 
procedentes dos días de actividade extractiva non poderán ser comercializados a través da 
lonxa para consumo directo ou transformación , pero se acepta que poidan ser empregados 
na realización de probas de fabricación de conservas, patés e pasteis así como para a 
elaboración de productos comerciais no marco do proxecto denominado "xestión integral da 
pesqueira do percebe". Os días da explotación comercial que pretendan aproveitar os descartes 
do percebe en probas de fabricación ou para o proxecto mencionado, deberá figurar na 
correspondente petición de apertura mensual, co fin de que esta actividade figure recollida na 
autorización mensual. Considérase que a comercialización dos descartes dos días de marisqueo 
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podería dar lugar a un incremento da explotación sobre o recurso considerado de interese 
comercial. 
 
HORARIO: 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.   
 
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: O plan de explotación para recursos marisqueiros non é unha 
ferramenta de xestión destinada a regular a explotación da semente de mexillón, polo que non 
procede incluír no plan o regulamento para a xestión da mexilla. A extracción de mexilla está 
regulada pola Orde de 26 de outubro de 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, é no marco da aprobación do acordo subscrito e 
decisión internas dos órganos competentes da entidade donde debe contemplarse as normas de 
traballo desta actividade 
 
De acordo coa Circular de 6.10.2008 da Dirección Xeral de Recursos Mariños pola que se ditan 
as instrucións para a presentación dos plans de explotación para o ano 2009, deberán presentar 
as coordenadas cartógraficas do ámbito do plan e das subzonas de traballo que foron requiridas 
en data 31.10.2008 e que no momento de elaboración desta ficha non fora presentadas. 

___ 
(1): Denominación que identifique claramente o plan. Exemplo: plan de cadelucha, plan de moluscos bivalvos, plan conxunto das confrarías de…,  
(2): Indicar: autorización ou zonas de libre marisqueo 
(3): Indicar: a pé, dende embarcación, mergullo en apnea,  con subministro de aire 
(4): Indicar en negrita o que corresponda 
(5): Indicar o número de días para cada mes. Exemplo: 5, 10, 15…. 
(6): Especificar: Kg/mariscadora/día, kg/tripulante/día, kg/mergullador/día, kg/embarcación/día,…. 
(7): A autorización para o desenvolvemento destas accións queda supeditada á obtención dos correspondentes permisos 
(8): Marcar un X no recadro do mes correspondente 
(9): Este apartado corresponderalle cubrilo á administración 

 


