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FICHA RESUME 
 

 
PE 403A 2008/66-5 

Ano 2009 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE BUEU 
Plan explotación (1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE 
Réxime (2) ZONA DE LIBRE MARISQUEO 
Modalidade (3) DENDE EMBARCACIÓN 
 
Especies Percebe (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do plan De Punta Lapamán a Punta Morcegos, Illas Ons e Onza. 

 
A inclusión das Illas Ons e Onza estará condicionada ao informe do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. 

Subzonas de 
explotación 

Área 1 (Xubeco): de Punta Centolo a Ensenada de Bastián do Val  
• Area1-N (Xubeco-Norte): do Illote do Centulo á Cubierta do barco 
• Area 1-S (Xubeco-Sur): de Cubierta do barco ata O Altar 

 
Área 2 (Fedorentos): do centro da praia de Fedorentos ata Punta 
Freitoxa. 
 
Área 3 (Onza): todo o litoral da Illa de Onza. 
 
Área 4 (Liñeiros): dende a metade da Ensenada 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 

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

 22 72 
Ampliación do número de permex  (4)                                  NON 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións 
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Calendario de explotación 
Días máximos de extracción 140 
Época y zona probable de extracción (5) : De xaneiro a decembro.  
Modalidade (3): DENDE EMBARCACIÓN 
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Nas zonas secundarias 5 e 6, traballaranse polo menos un 20% dos días máximos 
autorizados. 
 
Especies Habilitación/día 
Percebe 4kg  
Artes a empregar Rasqueta, segundo o Decreto 424/1993 
 
 
Puntos 
de 
control 

ÁREA 1-Xubeco: 
• Área 1-N :Cova da vella e arredor do Centolo 
• Área 1-S : Ensenada Bastián de Val  

ÁREA 2-Fedorentos: enseada de Fedorentos, Enseada Cova do Inferno, Punta 
Freitoxa, Enseada de Caniveliñas. 
 ÁREA 3: praia Sur de Onza (con vento norte), praia 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: Ensenada de Caniveliñas (por mar), saída 
dointermareal ou cruce dos camiños (por terra con mal tempo) 

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

• Área 6-N: praia Ancoradoiro (por mar), aparcadoiro praia 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) 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 
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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: 
 
Outras consideracións (9) 

 
SUBDIVISIÓN DA ZONA DE TRABALLO: As áreas e subáreas denominaránse con números 
arábigos e non romanos para evitar confusións coas denominacións de zonas de control de 
biotoxinas á hora de valorar as autorizacións de apertura.   
 
OBXECTIVOS DE PRODUCIÓN: Na análise técnica do plan indícase que: 
1. Continúa a tendenza á diminución na asistencia a pesqueira tanto en número de barcos 

como de percebeiros. No ano 2008 o esforzo pesqueiro non foi tan grande como en anos 
anteriores, debido á redución do número de percebeiros. 

2. Hai unha tendenza á estabilización da talla de captura ao longo do ano 2008. 
3. As áreas 5 e 6 están subexplotadas, recomendándose incrementar a explotación, deixando 

descansar ao resto.  
  

Á vista da evolución da campaña durante o ano 2008, e de acordo co informe técnico, 
recoméndase un obxectivo de produción entre 17.000 kg-18.000 kg 
 
TOPE DE CAPTURA: Queda establecido en 4 kg/tripulante  habilitado debidamente enrolado 
e a bordo/día. Agora ben, acéptase a proposta de que durante 8 días  do ano o tope se 
incremente a 5 kg/tripulante  enrolado e a bordo/día sempre que o prezo de venda  en lonxa 
na subasta anterior supere os 50€/kg.  
 
Cumpre 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. 
 
CALENDARIO: para acadar os obxectivos propostos e non intensificar a extracción o número 
máximo de días reducirase a 140, traballándose 4 días á semana. 
 
As áreas principais (1,2,3 e 4) explotaranse de xeito rotatorio ao longo do ano, mentres que as 
áreas secundaria (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. Agora ben, 
nas áreas secundarias  que están subexplotadas, é necesario intensificar a extracción nelas 
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para descansar o resto, polo que deberán traballarse polo menos 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 á delegación 
territorial. A autorización de apertura das áreas principal e secundaria no mesmo día está 
condicionada a que o INTECMAR emita informe favorable de biotoxinas para tódalas zonas. 
 
HORARIO: acéptase o horario solicitado de 1 hora e 45 minutos antes da baixamar diúrna a 1 
hora despois da baixamar considerando que é mais 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. 
 
A autorización para a realización das 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. 
 
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 comercializados para consumo directo ou transformación, co fin de 
evitar un incremento da explotación e evitar situacións de sobrepesca. Sen embargo poderán 
ser empregados en probas de produtos 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 para o proxecto mencionado, deberá figurar 
na correspondente petición de apertura mensual, co fin de que esta actividade figure recollida 
na autorización mensual.  
 
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. 
 
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS. Dentro do ámbito do Parque non se pode 
aumentar o esforzo pesqueiro con respecto ó de 2008. Polo tanto, deberán permanecer fixos 
(os mesmos que en 2008) o número de embarcacións, o de habilitacións a percebeiros, o 
número de días de explotación no ano e os cupos de captura. 
. 
 
______________________________________________ 
(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 
 

 


