
Proxecto Pesquería de POLBO 2016

ENQUISA



O Proxecto

A Federación Galega de Confrarías de Pescadores e OPAGA promoven este proxecto de

“Avaliación da pesquería do polbo en Galicia 2016” co obxectivo de - Coñecer a opinión de

tódalas partes, contrastar posibles solucións e acordar un calendario para a creación dun novo

marco plurianual de xestión da pesqueira do polbo capturado con nasas pola flota de artes

menores de Galicia -.

Como primeiro paso realizouse unha enquisa entre os pescadores de polbo que servira como

base para o desenvolvemento do proxecto.

A continuación se analizaran os resultados en reunións zonales e no outono celebrarase un

Seminario Final onde se esperan atopar as directrices ou recomendacións consensuadas entre

todas as partes implicadas na pesquería ( sector pesqueiro, administración, científicos e ONGs)

para promover os cambios necesarios na xestión futura.



A Enquisa

O obxectivo da enquisa é coñecer de xeito directo, a opinión dos pescadores para valorar a

súa actividade e avaliar as propostas de mellora do seu traballo.

Partes da enquisa:

1. Información persoal da actividade

2. Valoración dos problemas e recomendacións de futuro

3. Valoración da necesidade dun novo marco de ordenación

A enquisa foi contestada por 63 pescadores pertencentes a 25 confrarías de toda Galicia. O

que supon aproximadamente un 10% dos profesionais que participan na captura deste

recurso en Galicia.

NOTA: Nalgunhas preguntas pediuse a valoración da importacia entre “1” pouco importante e “5” moi importante.



Resultados destacados da Enquisa

VALORACIÓN:

Na primavera (período de veda) e no final do ano (alta cotización doutras especies) deixase

de usar a nasa de polbo e empréganse outras artes.

Xan Feb Mar Abr Mai Xun Xull Ago Sep Oct Nov Dec

- Frecuencia de capturas nasa polbo

Xan Feb Mar Abr Mai Xun Xull Ago Sep Oct Nov Dec

- Uso anual doutras artes ademais da 
nasa 

Marisqueo R.especificos Enmalle Anzol outras nasas



Resultados destacados da Enquisa

VALORACIÓN:

20%

46%

34%

- ¿Como está o recurso?

En Melloria

Estable

En regresión

50%50%

- Cambios na situación económica

Si

Non

16%

14%

19%

51%

- Motivos do cambio económico

Mais custos de
explotación

Menos custos de
explotación

Mais ingresos

Menos ingresos

47%

33%

20%

- Factores determinantes

Artes e aparellos

Combustibe

Outros (Taxas, Averias,
Impostos..)



Resultados destacados da Enquisa

VALORACIÓN:

1

5

1

1

Modificación da Talla mínima

Consensuar paradas ou vedas (biolóxicas
ou comerciais)

Posta en marcha de vedas zonais

Regulación do uso de nasas por épocas ou
zonas

- Medidas técnicas beneficiosas 

Preocupación polo consenso na VEDA



Resultados destacados da Enquisa

OPINIÓN:

32%

63%

3%2%

- ¿Comunicación entre as partes?

Non existe comunicación

Escasa comunicación

Boa comunicación

Moi boa comunicación

23%

55%

22%

- Futuro do oficio

Optimista

Pesimista

Sen opinión

5

1

5

5

5

5

3

5

3

Zonas onde preferentemente habita o polbo

Talla de maior rendemento comercial

Abundancia larvaria, reprodutores e individuos comerciais

Distribución espacial do stock e mobilidade do polbo

Influencia do cambio climático

Análise das importacións na comercialización

Sobre os ingresos e custos da flota

Sobre a evolución dos prezos

Sobre o impacto das medidas técnicas

- Estudos necesarios



Resultados destacados da Enquisa

OPINIÓN:

Existe un interese no sector por explorar formulas de diferenciación do produto, para

potenciar o valor do polbo e loitar contra as importacións, garantindo a calidade para os

mercados.

51%

12%

37%

- Beneficiaría Certificación MSC    

Si

Non

Indiferente
72%

6%

22%

- Valora positivamente PescadeRías

Si

Non

Indiferente



Resultados destacados da Enquisa

PROPOSTAS:

O plan actual necesita novos elementos. Analizando as respostas e ponderando estes

resultados, a nova formulación do organo de xestión e o mais respaldado.

5

5

5

5

5

Órgano de xestión (todas as partes implicadas)

Comité de seguimento (analizando os
indicadores e supervisando o…

Grupo de comercialización (revisión da situación
dos produtos no mercado)

Grupo de científicos que propoñan alternativas
técnicas

Grupo de comunicación (Velara pola
transparencia e difusión da información)

- Elementos dun novo plan

239

192

194

164

178

Órgano de xestión (todas as
partes implicadas)

Comité de seguimento
(analizando os indicadores e…

Grupo de comercialización
(revisión da situación dos…

Grupo de científicos que
propoñan alternativas técnicas

Grupo de comunicación (Velara
pola transparencia e difusión da…

Valor absoluto



Resultados destacados da Enquisa

PROPOSTAS:

Os obxectivos de asegurar a saude do recurso e da supervivencia da flota son os mais

importantes para o sector

5

5

5

5

Asegurar a saúde futura das poboacións
naturais de polbo

Aumentar as capturas

Aumentar o prezo do polbo

Asegurar a futura supervivencia da flota

- Obxectivos importantes

259

154

242

260

Asegurar a saúde futura das
poboacións naturais de polbo

Aumentar as capturas

Aumentar o prezo do polbo

Asegurar a futura supervivencia da
flota

Valor absoluto



Resultados destacados da Enquisa

PROPOSTAS:

64%

14%

22%

- Novo marco de ordenación

Si, é necesario

Non, mellor como está agora

Indiferente


