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FICHA RESUMO

PE 403A 2010/51-5
Ano 2011 
Entidade CONFRARÍA DE PESCADORES DE A GUARDA
Plan explotación(1) PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PERCEBE
Réxime (2) RECURSO ESPECÍFICO
Modalidade (3) A PÉ

Especies Percebe (Pollicipes pollicipes)
Ambito do plan De Punta Orelludas a Punta dos Picos
Subzonas de 
explotación 

Subzona A VI 125 – De Punta Orelludas-Pedra do Forno
Subzona B VI 126 - Pedra do Forno-Punta Pescadoira
Subzona C VI 127 -  Puntal Sarrido-Punta dos Picos

Participantes no plan de explotación
Número de permex/persoas autorizadas

Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes
43 - -

Ampliación do número de permex (4) Non                                   
Mariscadoras/es a pé Embarcacións Tripulantes/Habilitacións

- - -

Calendario de explotación
Días máximos de extracción 140 días 
Época y zona probable de extracción (5) : De xaneiro a decembro.
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

Topes de captura
Especies A pé (kg/mariscadora/día)
Percebe (**)4 kg excepto en Semana Santa, xullo, agosto e decembro que sería de 5 kg 

Artes a empregar Rasqueta segundo o Decreto 424/1993

Puntos de control Zona A: Tío Rincho
Zona B: río Covo
Zona C: Horizonte e lonxa da Guarda. 
Posteriormente faise un 2º control na lonxa de A Guarda

Puntos de venda Lonxa da Guarda

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:

(*) Corrección de erros do 17 de xaneiro de 2011 
(**) Corrección de erros do 3 de febreiro de 2011

(***) Resolucion do 14 de febreiro de 2011 do recurso potestativo de reposición
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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 X
Zona :
Especies:

X F M A M X Xl A S O N D
Limpezas e arados
Zonas:

Outras consideracións (9)

Participantes: no  plan  achégase  un  listado  con  47  permex  a  pé.  Segundo  os  datos  da 
Consellería do Mar o número de permisos en vigor é de 43. 
As seguintes mariscadoras non teñen renovado o permex:

Calendario: O número de días máximos autorizados é de 140. 

Extracción  dirixida  ao  percebe  "alongado" que  se  desenvolverá  baixo  as  seguintes 
condicións: 

- Solicitude expresa, para a súa valoración e aprobación de ser o caso, que se remitirá ao 
departamento  territorial  indicando  os  seguintes  aspectos:  zona,  data,  cota  máxima  de 
captura, relación de participantes e talla mínima

- Talla mínima do percebe "alongado": entre 6 e 8 cm de lonxitude total. Deberase concretar 
na solicitude de apertura a talla mínima dentro do rango indicado anteriormente.

- Cota máxima de captura: 10 kg/percebeiro/día 
- Os días adicados a esta extracción selectiva non computarán no número de días máximoa 

de extracción
- O percebe extraído será vendido mediante poxa na lonxa.
- As subzonas de explotación do percebe alongado son: de Molla Cu ata Homiño (zona A); 

de Laxe do Barco ata Porto Basureiro (zona C)

Cotas máximas de captura: As cotas son as establecidas na ficha. 

Talla mínima: establécese, como medida interna, una talla mínima de lonxitude total do percebe 
en 2,5 cm, respectándose sempre e, en todo caso, a talla mínima legal establecida na Orde do 
12 de xuño de 2009, pola que se modifica a Orde do 15 de novembro de 1992, pola que se 
regulan os tamaños mínimos de extracción e comercialización de diversas especies de peixes, 
moluscos, crustáceos e equinodermos. Dita medida,  cando se decida aplicar,  deberá facerse 
constar na solicitude e na correspondente resolución de apertura do departamento territorial en 
Vigo.

(*) Corrección de erros do 17 de xaneiro de 2011 
(**) Corrección de erros do 3 de febreiro de 2011

(***) Resolucion do 14 de febreiro de 2011 do recurso potestativo de reposición
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Cando a agrupación pretenda pechar á extracción nunha parte dunha zona de produción que 
está autorizada, deberá solicitalo á xefatura territorial, que é o órgano competente para autorizar 
o exercicio da actividade que se desenvolve no marco dun plan de explotación.  

(*)

Remisión de 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 regularmente ao 
departamento territorial, de xeito que coa solicitude de apertura mensual os técnicos deberán ter 
recibido os datos do mes anterior

(***) 

Recomendacións, para a mellora do plan:

- Revisar as normas de traballo co axente de extensión co obxecto de recoller todos aqueles 
aspectos de interese para o colectivo e evitar conflitos entre os participantes no plan.

- Facer un calendario rotativo de zonas e subzonas xunto co biólogo de zona.
 

(*) Corrección de erros do 17 de xaneiro de 2011 
(**) Corrección de erros do 3 de febreiro de 2011

(***) Resolucion do 14 de febreiro de 2011 do recurso potestativo de reposición
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