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FICHA RESUMO 
 

Ano 2010 PE403A    2009/26-1
Entidade CONFRARÍA DE MALPICA 
Plan explotación (1) PERCEBE 
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO 
Modalidade (3) A PÉ E DENDE EMBARCACIÓN 

 
Especies PERCEBE (Pollicipes pollicipes) 
Ambito do plan De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos 

de Baldaio e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas. 
Subzonas de explotación Zona 1.- de punta Nariga a porto de Barizo 

Zona 2.- de porto de Barizo a praia de Malpica 
Zona 3.- de praia de Malpica a Pedra do Sal 

 
Participantes no plan de explotación 

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

22 23 38 
Ampliación do número de permex  (4) Si 

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Habilitacións 
6 - - 

 
Calendario de explotación 

Días máximos de extracción 160 
Época y zona probable de extracción (5)  
Modalidade (3):  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 (5) 

Modalidade (3): 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 

 
Topes de captura  

Especies A pé 
(Mariscador/día) 

Embarcación Habilitación enrolado e 
bordo/día 

 En toda a autorización administrativa excepto nos meses nos que se 
traballe exclusivamente na zona 1 e no Peito da Illa 

Percebe 6 kg ---- 6 kg 
 Nos meses nos que se traballe exclusivamente na zona 1 e no Peito da 

Illa 
Percebe 8 kg ---- 8 kg 

 
Artes a empregar Raspa ou rasqueta 

 
Puntos de control Lancha de vixilancia “PEÑA FORCADA” 

Lonxa de Malpica 
Puntos de venda Lonxa de Malpica 

 
Accións a realizar (7) Épocas probables (8) 
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 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             
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 (9) 

 
 
Ambito do plan: A autorización Administrativa  ten como límites de punta Nariga a Pedra do 
Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos de Baldaio e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas. 
 
Solicitan modificar os límites da autorización adaptándoos ó ámbito territorial da Confraría – 
incluíndo o tramo de costa entre punta. Nariga e punta. Queimada- solapándose coa 
autorización administrativa concedida no ano 1973 á confraría de Corme para a explotación de 
percebe entre punta Nariga e punta Balarés. Tendo en conta que o tramo de costa solicitado ven 
sendo explotado dende sempre polos percebeiros asociados á confraría de Corme, non se 
acepta a modificación do ámbito deste plan. 
 

Subzonas de explotación : Por primeira vez o plan de explotación presentado por esta confraría 
establece unha rotación de zonas de extracción, dividindo a zona de costa en tres tramos. Nas 
Illas Sisargas seguirase a traballar do mesmo xeito que ata o de agora, rotando a zona de 
inverno e a zona de verano ou Peito da Illa. Bótase en falla a inclusión das pedras cercadas nas 
zonas de extracción establecidas e aclaración sobre se tamén serán traballados de xeito rotativo, 
ao mesmo tempo que o tramo de costa adxacente, ou permanecerían abertas todo o ano. 
Recoméndase a inclusión das pedras cercadas na subzona que lle corresponda por proximidade 
e que se reflexe claramente nas solicitudes de apertura mensuais.  
 

 
 



 
 
                   CONSELLERÍA DO MAR 
                      Dirección Xeral de Ordenación e 

                     Xestión dos Recursos Mariños                 

 
 
 
Rúa do Valiño 63-65 – San Lázaro 
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 54 40 07 – Fax 981 54 50 25 

 

 

  3

 
Participantes : Na modalidade de a pé, rematado o proceso de renovación de permex para o 
ano 2010 nesta Confraría, o número de percebeiros autorizados para traballar neste plan é de 
22. 
 
Respecto da modalidade de a flote, no plan presentado indican un total de 32 tripulantes 
habilitados, cando segundo os datos da Consellería o número total de cotas autorizadas é de 38. 

Para esta modalidade está pendente a ampliación aprobada para a modalidade de embarcación 
coa que se incrementará en 5 este número de habilitacións. 
 

Ampliación : A entidade solicita a ampliación en 6 do número de percebeiros a pé. Tendo en 
conta que no ano 2009 se produciron 6 vacantes, accédese a cubrir ditas prazas. 
 

Época de extracción: Por primeira vez a época de extracción deste plan de explotación 
abrangue tódolos meses do ano, establecendo vedas por zonas. 
 

Días máximos de extracción: A ampliación da época de extracción conleva un incremento dos 
días máximos de extracción propostos. A evolución da produción deste recurso nos últimos 
anos, xunto coa próxima incorporación de 5 tripulantes habilitados e a solicitude de cubrir as 6 
vacantes producidas na modalidade de a pé, desaconsellan acceder a este incremento do 
número de días de extracción respecto do plan en vigor, polo que se mantén en 160 días ao ano. 
 

Topes de captura:  O tope habitual mantense en 6 kg/percebeiro ou habilitación/día, 
incrementándose a 8 kg/habilitación/día nos meses nos que se traballe en exclusiva na zona 1 e 
8 kg/tripulante habilitado/día nos meses nos que se traballe en exclusiva na zona 1 e no Peito da 
Illa. A cota de captura solicitada, indicarase claramente na solicitude de apertura mensual co 
obxecto de que se dite a resolución correspondente. 
 
Puntos de control : Non aportan as normas de funcionamento dos puntos de control nin 
especifican as persoas responsables. O paso polo punto de control é obrigatorio para tódolos 
participantes do plan. 
 
Cómpre lembrar o establecido na disposición adicional quinta da Orde do 8 de febreiro de 2008: 
“no caso de produtos pesqueiros frescos que teñan que pasar un punto de control, de acordo co 
plan de explotación correspondente, a mercadoría non poderá ser retirada deste punto polo 
mesmo propietario que a entrega”. 
 

Horario: Neste plan recóllese que o horario de traballo será dende 2 horas antes a 1 hora 
despois da baixamar diúrna, sempre que a baixamar sexa posterior ás 8’00 horas e anterior ás 
16’30 h. Tendo en conta que este horario é máis restritivo que o recollido na Orde do 6 de marzo 
de 2000, pola que se regula a explotación de percebe como recurso específico no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, non existe inconveniente na súa aplicación. 
 

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 
regularmenteao departamento territorial correspondente, de xeito que coa solicitude de apertura 
mensual os técnicos deberán ter recibido os datos do mes anterior 
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Deberán achegar  a seguinte información: 
 
- Certificación da aprobación polos órganos de goberno da Confraría de Malpica. 
- Forma de organización e responsables do punto de control. 
 
 

 


