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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Galicia iniciou aló polos anos finais da década dos 90 un proceso 
para a recollida de datos co obxectivo de que esta puidera sustentar 
unha mellor e máis acertada xestión e ordenación da actividade 
marítimo-pesqueira. Facer un bo diagnóstico da situación e verificar a 
corrección das medidas adoptadas era a base daquela decisión, que 
aínda hoxe perdura.

Certo é que, co paso do tempo, mesmo a Unión Europea fixo 
fincapé nesta tese, mais a nosa comunidade autónoma xa tiña 
camiño andado nesta liña e demostrado que o seu uso e emprego 
era en positivo e en favor do sector, afastando aquelas voces que 
sempre ven en cada movemento un cinto para amarrarnos. 

Hoxe todo aquel que ten que ver co mar e coa súa xestión, sexa 
profesional da actividade, da investigación ou da administración, 
concorda en que dispor de bos e sólidos datos é fundamental para 
artellar medidas de futuro e sostibilidade. Non só no eido ambiental, 
senón tamén no social e no económico.

Cabe sinalar aquí que esta crenza no valor dos datos ten unha 
aplicación práctica e que a implicación do propio sector é clave 
para que se poida compoñer unha base de información por parte 
dos xestores marítimo-pesqueiros. Algunhas das veces este 
fornecemento de información parte dunha disposición normativa, 
outras da voluntariedade do sector e tamén hai parte delas que 
xorden dunha actuación proactiva da propia administración.

Sexa como sexa, sempre hai unha inserción das vontades de 
todas as partes e temos múltiples exemplos desa tarefa conxunta: 
os anuarios de frota e pesca, as estatísticas anuais da acuicultura, 
a enquisa Ocupesca, o rexistro da frota, etcétera. Caiba salientar 
aquí a ferramenta que acubilla a todas esas fontes e disposicións de 
datos: a web www.pescadegalicia.gal, que serve de exemplo visual, 
accesible e práctico do valor de sistematizar e dispoñer dos datos 
necesarios para adoptar decisións correctas.

Mais cada vez que temos estes datos na man dispoñemos 
dunha foto fixa sobre o estado do sector en diversos eidos da súa 
conformación pero adoecíamos dunha imaxe en movemento. Agora 
temos un exemplo de como a actuación activa da administración e a 
participación dos profesionais do mar dunha forma práctica nos dan 
un novo exemplo e colaboración positiva: o ATLAS DA FROTA DE 
BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000-2018).

Prólogo
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Para elaborar este novo elemento de traballo foi necesario implicar 
o labor da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) para recoller 
os datos de máis de 50.000 lances de moitas artes de pesca e 
sistematizar os apuntes das capturas realizadas, recollendo posicións 
e abundancia e plasmando toda esa información nunha base que dá 
lugar á actual análise.

Por iso o Atlas da Baixura é un compendio dese traballo a medias 
realizado entre o saber facer da xente do mar e a dedicación dos 
técnicos da UTPB, formando así unha imaxe en movemento e 
mesmo con diferenciación das imaxes que a conforman, xa que nos 
permite analizar o labor marítimo-pesqueiro por artes de pesca ou 
por especies, desagregando a visualización segundo queiramos vela.

Pero o máis importante desta ferramenta é que se pode empregar 
de forma que se analice a afectación singular de cada medida sobre 
cada arte ou especie, dispoñendo así unha “cirurxía pesqueira” que 
adecúe a xestión ao estado do recurso ou ao impacto de cada arte, 
e mesmo empregar eses datos en cuestións doutra índole, coma a 
modificación da normativa dos botiquíns que os barcos han de portar 
en función do afastamento da costa que realizan ao traballar.

Por iso debemos agradecer neste momento á UTPB e ao sector 
da baixura galega que nos forneza deste volume de imaxes e a 
Jose Molares que teña dirixido esta toma e sistematización de datos 
durante tanto tempo. 

Vaia tamén o agradecemento aos técnicos que se embarcaron todos 
eses milleiros de ocasións e ás tripulacións que os acolleron, porque 
eles son os verdadeiros artífices da posta deste Atlas a disposición da 
sociedade e da investigación e para aproveitamento en favor do eido 
marítimo-pesqueiro galego. 

Saibamos, asemade, que con esa intención naceu este labor de 
recollida de datos e con esa intención segue funcionando: desde o 
mar e para o mar.

Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Mar
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Este Atlas da frota de baixura de Galica, amosa o resultado da análise da información 
recompilada polos observadores da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) da 
Consellería do Mar no período 2000-2018 xunto coa serie histórica da actividade da frota 
rexistrada nas bases de datos oficiais da administración pesqueira galega.

O Atlas componse de dúas seccións; a primeira está adicada as vinte modalidades de 
pesca principais utilizadas pola frota de baixura galega, a segunda sección trata sobre os 
recursos pesqueiros capturados pola frota nas costas de Galicia.

A prrimeira sección do Atlas aborda a análise espacio-temporal da actividade da frota, a 
composición específica das capturas e das capturas non retidas, artes, a distribución de 
tamaños ou pesos das capturas e dos exemplares non retidos. Os resultados dos análises 
permiten coñecer as variacións espazo-temporais no uso das distintas modalidades de 
pesca empregadas pola frota de baixura nas costas de Galicia, identificar as especies 
obxectivo de cada modalidade, así como as especies accesorias e as especies non 
retidas polo escaso ou nulo interese comercial, por non acadar a tamaño legal establecido 
ou por estar en veda.

A finalidade destas análises é que sirvan como base do asesoramento científico-técnico 
aos xestores da administración pesqueira para que poidan adoptar as medidas técnicas 
necesarias para conseguir unha xestión sustentable e ao mesmo tempo rendible para a 
frota.

Como resultados máis salientables podemos destacar que o maior número de 
embarcacións da frota de baixura galega emprega nasas, tanto para nécora-camarón 
como para polbo, seguidos polas artes de enmalle de tres panos, os trasmallos e os 
miños. As nasas destacan por ser selectivas con respecto a composición específica 
das capturas (selectividade interespecífica) pero moi pouco selectivas con respecto 
aos tamaños dos exemplares capturados (selectividade intraespecífica). No seu favor 
está que a maioría dos exemplares non retidos, son devoltos vivos ao mar. Os enmalles 
pola súa parte, son moi pouco selectivos tanto inter como intraespecificamente, e os 
individuos non retidos case sempre están mortos.

Tamén se puido comprobar a gran variabilidade xeográfica e estacional na composición 
das capturas retidas e non retidas na maioría das modalidades de pesca empregadas 
pola frota.

Destácase que algunhas modalidades de pesca están a aumentar o seu uso en Galicia, 
como os bous (de vara e de man) os pequenos cercos (racú e piobardeira) e a nasa para 
centola, mentres que no resto a actividade mantense estable ou mesmo descende. Este 
descenso é manifesto nos artes de anzol (palangrillo e liña-cordel) que son moi selectivos 
tanto inter como intraespecíficos pero que requiren de pericia e experiencia para facelos 
rendibles, o que dificulta o seu uso xeralizado.

1. Introdución
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A sección dúas do Atlas amosa o resultado da análise da información recompilada 
polos observadores da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) da Consellería do 
Mar no período 2000-2018 sobre os 22 recursos pesqueiros de maior interese para esta 
frota, xunto coa serie histórica da primeira venda rexistrada nas bases de datos oficiais 
da administración pesqueira galega.

Os resultados das análises permiten coñecer as variacións espazo-temporais na estrutura 
de tamaños dos recursos capturados coas distintas modalidades de pesca empregadas 
pola frota de baixura na costa de Galicia. De cada especie trátase de identificar a época 
de recrutamento ao arte, o rango de profundidades onde é capturada e propóñense 
estimadores da abundancia baseados nas capturas por unidade de esforzo.

A finalidade destas análises é que sirvan como base do asesoramento científico-técnico 
aos xestores da administración pesqueira para que poidan adoptar as medidas técnicas 
necesarias para conseguir unha xestión sustentable e ao mesmo tempo rendible para 
a frota. É polo tanto un documento de consulta, no que para favorecer o rápido acceso 
a información, sacrificouse a linguaxe, repetindo o mesmo esquema e terminoloxía en 
cada unha das 22 especies analizadas.

Como resultados máis salientables podemos destacar que todos os recursos, agás 
a lura, teñen tamaños medios de capturas por riba dos tamaños mínimos legais. A 
maior parte dos recursos obxectivo da frota de baixura captúranse a menos de 20 m 
de profundidade. Algunhas especies como a centola, amosan unha forte relación entre 
o tamaño e a profundidade, capturándose exemplares máis pequenos canto menos 
profundas son as augas.

Hai recursos como o choco, a centola, o xurelo, a faneca, etc., que son especies 
obxectivo de varias modalidades de pesca. Os tamaños das capturas realizadas con 
cada modalidade non sempre son as mesmas. A análise desta información permite 
coñecer o impacto que cada modalidade exerce sobre cada especie e poderá servir 
para propoñer cambios no uso dos aparellos, para lograr unha pesca máis sustentable.

Pola facilidade de observación, as especies de crustáceos como a centola, nécora e 
camarón, permiten coñecer a época reprodutora observando simplemente as femias 
ovadas. Esta información é moi útil para definir as épocas de veda e os tamaños de 
primeira posta masiva. Nos moluscos e peixes é necesario manipular os exemplares, 
polo que non dispoñemos desa información, sendo necesario recorrer aos traballos 
publicados en revistas científicas.

A evolución dos tamaños máximos e medios das capturas, así como as capturas 
por unidade de esforzo, poden utilizarse como indicadores do estado das poboacións 
dos distintos recursos explotados. De todos los xeitos, esta información está sendo 
re-analizada con modelos matemáticos para evitar os sesgos provocados pola propia 
natureza dos datos almacenados, polo que de momento deberá utilizarse con moita 
cautela. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A fonte de información principal é obtida a través do equipo de observadores a bordo 
que embarcan en todo tipo de unidades de pesca durante todo o ano, recollendo datos 
de capturas, das especies non retidas e dos aparellos empregados durante as xornadas 
de pesca da frota profesional de baixura. Esta información compleméntase coa consulta 
dos rexistros oficiais de despachos e das vendas.

Co fin de que as mostraxes sexan o máis representativas da actividade de toda a frota 
de baixura, intentase distribuír os medios dispoñibles entre a maior parte das modalida-
des de pesca autorizadas, ponderando o número de embarques segundo a actividade 
desenrolada por cada segmento de frota, atendendo ao tamaño das embarcacións e á 
zona costeira na que se localiza o porto base.

Dende o momento en que a embarcación que leva aos observadores sae do porto 
ata que retorna, rexistrase a posición xeográfica e o rumbo mediante un GPS. Esta in-
formación gárdase nun Sistema de Información Xeográfica (SIX) que permite realizar as 
análises espaciais da actividade pesqueira e da distribución dos recursos mariños.

2.1 Area de estudo

A cobertura espacial do programa de mostraxe é toda a costa galega, que por razóns 
operativas está dividida en nove Zonas Administrativas (Figura 2.1.1). 

Figura 2.1.1: Distribución espacial da costa galega en 9 zonas administrativas para ordenar
a actividade extractiva da frota de baixura (anexo VIII da Orde do 6 de abril de 2004)

2. Metodoloxía
A fonte de información principal é obtida a través do equipo de observadores a bordo que embarcan 
en todo tipo de unidades de pesca durante todo o ano, recollendo datos de capturas, das especies 
non retidas e dos aparellos empregados durante as xornadas de pesca da frota profesional de 
baixura. Esta información compleméntase coa consulta dos rexistros oficiais de despachos e das 
vendas. 

Co fin de que as mostraxes sexan o máis representativas da actividade de toda a frota de baixura, 
intentase distribuír os medios dispoñibles entre a maior parte das modalidades de pesca autorizadas, 
ponderando o número de embarques segundo a actividade desenrolada por cada segmento de frota, 
atendendo ao tamaño das embarcacións e á zona costeira na que se localiza o porto base. 

Dende o momento en que a embarcación que leva aos observadores sae do porto ata que retorna, 
rexistrase a posición xeográfica e o rumbo mediante un GPS. Esta información gárdase nun Sistema 
de Información Xeográfica (SIX) que permite realizar as análises espaciais da actividade pesqueira 
e da distribución dos recursos mariños. 

2.1 Area de estudio 

A cobertura espacial do programa de mostraxe é toda a costa galega, que por razóns operativas está 
dividida en nove Zonas Administrativas (Figura 2.1.1).  
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2.2 Mostraxe a bordo

Son realizados polos equipos de observadores da UTPB. A súa función é a de recom-
pilar datos das faenas de pesca realizadas polas embarcacións de pesca profesional de 
artes menores, encargándose de:

• Rexistrar as posicións xeográficas do itinerario de pesca e dos lances mediante 
GPS.

• Identificar as especies capturadas e rexistrar os tamaños e pesos.

• Rexistrar as dimensións e as características das artes de pesca empregadas (nú-
mero de nasas, número de anzois, etc.), así como as características da embarca-
ción e da meteoroloxía local durante a xornada de pesca.

Os observadores permanecen a bordo durante a xornada completa de pesca e ob-
teñen información de todas as labores realizadas pola tripulación ao longo da xornada 
de pesca. A elección das embarcacións para realizar os embarques é un proceso pro-
gramado semanalmente que tenta cubrir cos medios dispoñibles o maior número de 
embarcacións con diferentes tamaños, atendendo ao maior ou menor nivel de uso das 
distintas modalidades de pesca nas distintas zonas administrativas ao longo do ano.

O esforzo anual de mostraxe, calculado mediante o número de lances analizados nos 
embarques dos observadores da UTPB mantívose por preto dos 3.000 lances por ano 
(Figura 2.2.1). As principais modalidades de pesca empregadas pola frota de baixura 
son as que recibiron maior intensidade de mostraxe. A porcentaxe de lances obser-
vados en cada zona administrativa foi diferente, sendo maior nas zonas onde a frota 
concentra a súa actividade extractiva, rías de Arousa (Z3) e Vigo (Z1) (Figura 2.2.2). O 
número de lances analizados cada mes oscila ao redor de 243, sendo nos meses do 
inverno onde se rexistran os valores máis baixos por mor do mal tempo (Figura 2.2.3).

Figura 2.2.1: Número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

Figura 2.1.1:  Distribución espacial da costa galega en 9 zonas administrativas para ordenar a actividade extractiva da 
frota de baixura (anexo VIII da Orde do 6 de abril de 2004). 

2.2 Mostraxe a bordo 

Son realizados polos equipos de observadores da UTPB. A súa función é a de recompilar datos das 
faenas de pesca realizadas polas embarcacións de pesca profesional de artes menores, encargándose 
de: 

• Rexistrar as posicións xeográficas do itinerario de pesca e dos lances mediante GPS. 
• Identificar as especies capturadas e rexistrar as tallas e pesos. 
• Rexistrar as dimensións e as características das artes de pesca empregadas (número 

de nasas, número de anzois, etc.), así como as características da embarcación e da 
meteoroloxía local durante a xornada de pesca. 

Os observadores permanecen a bordo durante a xornada completa de pesca e obteñen información 
de todas as labores realizadas pola tripulación ao longo da xornada de pesca. A elección das 
embarcacións para realizar os embarques é un proceso programado semanalmente que tenta cubrir 
cos medios dispoñibles o maior número de embarcacións con diferentes tamaños, atendendo ao 
maior ou menor nivel de uso das distintas modalidades de pesca nas distintas zonas administrativas 
ao longo do ano. 

O esforzo anual de mostraxe, calculado mediante o número de lances analizados nos embarques dos 
observadores da UTPB mantívose por preto dos 3.000 lances por ano (Figura 2.2.1). As principais 
modalidades de pesca empregadas pola frota de baixura son as que recibiron maior intensidade de 
mostraxe. A porcentaxe de lances observados en cada zona administrativa foi diferente, sendo maior 
nas zonas onde a frota concentra a súa actividade extractiva, rías de Arousa (Z3) e Vigo (Z1) 
(Figura 2.2.2). O número de lances analizados cada mes oscila ao redor de 243, sendo nos meses do 
inverno onde se rexistran os valores máis baixos por mor do mal tempo (Figura 2.2.3).  

 
Figura 2.2.1:  Número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia 
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2.3 Base de datos

A UTPB dispón dunha base de datos propia coas táboas e campos necesarios para 
almacenar toda a información procedente das mostraxes a bordo realizadas polos ob-
servadores. As principais táboas da base de datos son:

• Frota: Listado de embarcacións inscritas no Rexistro de Buques Pesqueiros da 
Comunidade Autónoma de Galicia. Inclúe as características básicas estruturais 
das embarcacións.

• Artes: Dimensións e características das artes de pesca.

Figura 2.2.2. Media anual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB
 en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 2.2.3. Media mensual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB
 ao longo do ano na costa de Galicia 

 
Figura 2.2.2. Promedio anual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB 

 en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 2.2.3. Promedio mensual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB 
 ao longo do ano na costa de Galicia  

2.3 Base de datos 

A UTPB dispón dunha base de datos propia coas táboas e campos necesarios para almacenar toda a 
información procedente das mostraxes a bordo realizadas polos observadores. As principais táboas 
da base de datos son: 

 
Figura 2.2.2. Promedio anual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB 

 en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 2.2.3. Promedio mensual do número de lances de pesca analizados polos observadores da UTPB 
 ao longo do ano na costa de Galicia  

2.3 Base de datos 

A UTPB dispón dunha base de datos propia coas táboas e campos necesarios para almacenar toda a 
información procedente das mostraxes a bordo realizadas polos observadores. As principais táboas 
da base de datos son: 
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• Códigos Artes: Listado de artes de pesca permitidos para a pesca marítima profe-
sional definidos no Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro.

• Especies: Lista de especies mariñas capturadas pola frota de baixura na costa 
galega.

• Especies M: Capturas por lance das distintas especies.

• Xornadas: Rexistro dos embarques. Inclúe información sobre a embarcación, os 
aparellos empregados e os lances realizados durante unha marea ou xornada de 
traballo.

• Lances: Rexistro das operacións de pesca. Cada lance transcorre entre o largado 
do aparello e o virado do mesmo. Inclúe información sobre a duración, a posición 
xeográfica, a profundidade e o tipo de fondo.

• Mostraxes: Rexistro de información biolóxica dos exemplares capturados. Inclúe o 
nome da especie, variables que definen o tamaño e a forma, o estado reprodutor 
e outros parámetros relevantes relacionados co valor comercial dos organismos.

A información sobre despachos e vendas procede das bases de datos oficiais que integran 
a Plataforma Tecnolóxica da Pesca da Consellería do Mar (www.pescadegalicia.com).

2.4 Analise dos datos 

A análise da información obtida polos observadores (sección operativa) xunto cos 
datos oficiais, é realizada pola sección técnica que está constituída polos biólogos e o 
xeógrafo da UTPB. Esta sección é a encargada de realizar informes técnicos sobre o 
estado dos recursos pesqueiros, e sobre o funcionamento das distintas artes e pesquei-
ras, incluíndo non só aspectos biolóxicos, senón tamén información socio-económica, 
como o número de empregos ou o prezo de primeira venda das capturas. 

Na figura 2.4.1 trátase de resumir de forma esquemática toda a información que é 
necesario analizar conxuntamente para poder asesorar axeitadamente á administración 
pesqueira galega. 

Unha boa parte dos “métiers” están asociados a campañas anuais relacionadas cos 
ciclos biolóxicos das especies obxectivo, coincidindo o inicio co recrutamento ao arte 
dunha nova cohorte anual ou co comportamento migratorio cara as zonas de reprodu-
ción. Nestes casos as campañas non coinciden co inicio e fin do calendario anual, dis-
correndo nalgúns casos entre dous anos debido principalmente as vedas ou aos ciclos 
biolóxicos das especies obxectivo de cada modalidade de pesca (Figura 2.4.2).

De maneira resumida as análises realizadas en cada “métier” poden agruparse en 
cinco bloques principais:

• Descrición do aparello e resume da normativa vixente

• Actividade da frota

• Composición específica das capturas

• Distribución do tamaño das capturas por especie obxectivo

• Capturas non retidas 

• Rendementos das especies obxectivo

• Análise espacial do uso da modalidade de pesca



15

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 2.4.1: Resume esquemático da análise realizada pola UTPB para cada modalidade de pesca. 
Neste Atlas so están incluídos os resultados dalgunhas das análises realizadas

Figura 2.4.2: Definición das campañas das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas

principalmente as vedas ou aos ciclos biolóxicos das especies obxectivo de cada modalidade de 
pesca (Figura 2.4.2). 

 

Figura 2.4.2:  Definición das campañas das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas.  
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PALANGRILLO	PEDRA-BOLA
PALANGRILLO	DE	FONDO
LIÑAS
NASA	PARA	PEIXES
VETAS
VOLANTILLAS
VOLANTÍNS
XEITO
RACÚ	E	PIOBARDEIRA
CERCO	PARA	BOLO
NASA	PARA	POLBO 7 6
NASA	PARA	NÉCORA-CAMARÓN 7 6
RASTRO	CAMARÓN 7 6
RASTRO	DE	VIEIRA 11 3
BOU	DE	VARA 11 3
BOU	DE	MAN 11 3
BOLICHE 7 10
MIÑOS 11 10
TRASMALLOS 11 10
RAEIRA
NASA	PARA	CENTOLA 11 6
NASA	PARA	CHOCO 11 10
NASA	VOITIRÓN 2 10
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A actividade da frota ao longo do ano pode establecerse consultando a base de 
datos de alternancia. A representación gráfica do número de despachos diarios a cada 
modalidade de pesca ofrece unha imaxe do patrón anual de actividade potencial de 
cada “métier”. A comparación do patrón da última campaña coa media de anos ante-
riores permite apreciar diferencias na actividade que poden ser debidas a cambios na 
abundancia dos recursos ou do prezo acadado na primeira venda. As veces, as condi-
cións meteorolóxicas adversas tamén ocasionan cambios na actividade pesqueira de 
determinados “métiers” en zonas da costa moi expostas.

A composición específica das capturas analízase mediante o índice de importancia 
relativa (IRI) que ten en conta ao mesmo tempo o peso, o número e a frecuencia de cada 
unha das distintas especies que son capturadas por cada “métier”.

Sendo:

%Wi = porcentaxe en peso de cada especies no total das capturas.

%Ni = porcentaxe en número de cada especie no total das capturas.

%Fi = porcentaxe de frecuencia de aparición de cada especie no total dos lances.

S = número total de especies.

Tamén se calculan o índice de diversidade de Shannon (H’) e o de equitatividade re-
lativa (J’)

H' = – ∑ Pi · Ln(Pi)
Sendo:

Pi = a abundancia relativa, isto é, o número de individuos de cada especie dividido 
polo número total de todas as especies (S).

H’ pode variar entre 0, cando todos os individuos son da mesma especie, e un valor 
máximo Ln(S) cando os individuos se distribúen por igual entre as S especies.

J' = H' ̸  Hmax

Sendo:

Hmax = Ln(S).

A equitatividade é máxima (= 1) cando existe o mesmo número de individuos de cada 
especie.

Estes índices calcúlanse mediante o programa Pasgear 2 e ofrecen información sobre o 
grao de selectividade do arte de pesca empregado.

A distribución de tamaños das capturas tamén ofrece información sobre o grao de 
selectividade do arte, aínda que neste caso é máis importante a información sobre a 
estrutura das poboacións explotadas. Cos histogramas resultantes desta análise as 
veces é posible estimar tanto a oxiva de selectividade da arte, como o crecemento das 
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especies obxectivo e mesmo a mortalidade por pesca exercida pola frota. Os histogra-
mas elabóranse mediante o programa Pasgear 2.

Analízase o tamaño medio e a porcentaxe de exemplares con tamaño (TML) ou peso 
(PML) inferior ao mínimo legal establecido na Orde do 27 de xullo de 2012.

Ademais, o descritor 3 da Decisión da Comisión, do 1 de setembro, sobre os criterios e 
as normas metodolóxicas aplicables ao bo estado medioambiental das augas mariñas 
(2010/447/UE) inclúe tres indicadores principais relacionados coa idade da poboación 
e a distribución por tamaños:

• Proporción de peixes de tamaño superior ao tamaño medio de primeira madurez 
masiva (M50).

• Lonxitude máxima media de todas as especies.

• Percentil do 95 % da distribución por tamaños dos peixes.

O estudo da capturas non retidas é fundamental na nova política pesqueira común. 
Coñecer as especies non retidas , a súa importancia en peso e número, e as variacións 
espazo-temporais, servirá para deseñar medidas técnicas e normativa que permitan 
reducir ou mesmo eliminar a pesca accidental na baixura.

Previamente ao estudio do rendemento das especies obxectivo, depurouse a base de 
datos eliminando lances con falta de información relevante para o proceso de estanda-
rización da CPUE (profundidade, tipo de fondo e zona xeográfica). Isto levouse a cabo 
en todas as especies analizadas neste atlas, excepto naqueles casos onde algunhas 

Figura 2.4.3.- Exemplo de gráfica coa estrutura de tamaños. Os números debaixo das etiquetas do eixo das 
abscisas indican o número de lances analizados. Os números sobre os puntos do gráfico de liñas indican o número 

de exemplares medidos. A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de cada especie (Orde de 27 de xullo de 2012)

A equitatividade é máxima (= 1) cando existe o mesmo número de individuos de cada 
especie. 

Estes índices calcúlanse mediante o programa Pasgear 2 e ofrecen información sobre o grao de 
selectividade do arte de pesca empregado. 

A distribución de tamaños das capturas tamén ofrece información sobre o grao de selectividade 
do arte, aínda que neste caso é máis importante a información sobre a estrutura das poboacións 
explotadas. Cos histogramas resultantes desta análise as veces é posible estimar tanto a oxiva de 
selectividade da arte, como o crecemento das especies obxectivo e mesmo a mortalidade por pesca 
exercida pola frota. Os histogramas elabóranse mediante o programa Pasgear 2. 

Analízase a talla media e a porcentaxe de exemplares con talla (TML) ou peso (PML) inferior ao 
mínimo legal establecido na Orde do 27 de xullo de 2012. 

Ademais, o descritor 3 da Decisión da Comisión, do 1 de setembro, sobre os criterios e as normas 
metodolóxicas aplicables ao bo estado medioambiental das augas mariñas (2010/447/UE) inclúe 
tres indicadores principais relacionados coa idade da poboación e a distribución por tallas: 

• Proporción de peixes de talla superior á talla media de primeira madurez masiva (M50). 
• Lonxitude máxima media de todas as especies. 
• Percentil do 95 % da distribución por tallas dos peixes. 

 

Figura 2.4.3.- Exemplo de gráfica coa estrutura de tallas. Os números debaixo das etiquetas do eixo das abscisas indican 
o número de lances analizados. Os números sobre os puntos do gráfico de liñas indican o número de exemplares 

medidos. A liña vermella indica a talla mínima legal de cada especie (Orde de 27 de xullo de 2012). 



18

destas variables non haxan sido consideradas no modelo (por exemplo tipo de fondo e 
zona xeográfica para algúns casos concretos).

O rendemento das especies obxectivo foi calculado mediante a captura por unida-
de de esforzo (CPUE). Este índice calcúlase mediante a fórmula:

CPUE = ∑ Wi / y*T
Sendo:

Wi = capturas en peso no lance i. 

y = esforzo absoluto, e.g. número de nasas, panos de rede, número de anzois/100, 
etc.

T = tempo de calado en horas.

Os resultados deste índice deben interpretarse con moita cautela xa que existen fac-
tores que afectan a captura (profundidade, tamaño do buque, época do año, etc.) e que 
si non se teñen en conta poden provocar sesgos importantes nas estimacións anuais 
cando os datos non están ben balanceados (Figura 2.4.4). Para reducir na medida do 
posible estas desviacións recorreuse por un lado i) a seleccionar aqueles “metier” máis 
axeitados para cada recurso concreto en termos de distribución espacial, temporal e 
capturabilidade do arte e ii) a empregar, cando o volume de datos era suficiente, mode-
los estatísticos que permitan incluír na estima dos índices de abundancia algunhas das 
variables anteriormente indicadas. 

Figura 2.4.4.- Exemplo de gráfica coa evolución do índice de abundancia. Os números sobre os límites de 
confianza indican o número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), 

medio (laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio

O estudo da capturas non retidas é fundamental na nova política pesqueira común. Coñecer as 
especies non retidas , a súa importancia en peso e número, e as variacións espazo-temporais, servirá 
para deseñar medidas técnicas e normativa que permitan reducir ou mesmo eliminar a pesca 
accidental na baixura. 

Previamente ao estudio do rendemento das especies obxectivo, depurouse a base de datos 
eliminando lances con falta de información relevante para o proceso de estandarización da CPUE 
(profundidade, tipo de fondo e zona xeográfica). Isto levouse a cabo en todas as especies analizadas 
neste atlas, excepto naqueles casos onde algunhas destas variables non haxan sido consideradas no 
modelo (por exemplo tipo de fondo e zona xeográfica para algúns casos concretos). 

O rendemento das especies obxectivo foi calculado mediante a captura por unidade de esforzo 
(CPUE). Este índice calcúlase mediante a fórmula: 

CPUE = ∑ Wi / y*T 
Sendo: 

Wi = capturas en peso no lance i.  
y = esforzo absoluto, e.g. número de nasas, panos de rede, número de anzois/100, etc. 
T = tempo de calado en horas.  

 
Figura 2.4.4.- Exemplo de gráfica coa evolución do índice de abundancia. Os números sobre os límites de confianza 
indican o número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 
(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
Os resultados deste índice deben interpretarse con moita cautela xa que existen factores que afectan 
a captura (profundidade, tamaño do buque, época do año, etc.) e que si non se teñen en conta poden 
provocar sesgos importantes nas estimacións anuais cando os datos non están ben balanceados 
(Figura 2.4.4). Para reducir na medida do posible estas desviacións recorreuse por un lado i) a 
seleccionar aqueles “metier” máis axeitados para cada recurso concreto en termos de distribución 
espacial, temporal e capturabilidade do arte e ii) a empregar, cando o volume de datos era 
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En canto a capturabilidade usamos como indicador a proporción de lances sen cap-
tura do total dos lances mostrexados por arte. Tendo en conta a cantidade de “ceros” e 
a nosa variable de interese, CPUE (peso/esforzo), recorremos ao uso de modelos “delta 
log-normal GLM” (Pennington 1983)1. Por un lado modelamos con un GLM binomial as 
capturas positivas e negativas (ausenza-presenza) e por outro utilizamos unha distribu-
ción log-normal unicamente cos lances positivos. Os índices calcúlanse combinando 
ambos modelos, a probabilidade de presenza de captura, segundo o modelo binomial, 
multiplicado por la CPUE, estimada co modelo log-normal (para máis detalles ver Le 
Pape et al. 2003)2. Con estes modelos estatísticos analizáronse 11 dos 22 recursos 
incluídos neste atlas (Figura 2.4.5).

Estes indicadores de abundancia deben ser empregados xunto con outros, como po-
den ser os de tamaño dos individuos capturados, de maneira que a información obtida 
de todos eles permita interpretar mellor o estado das poboacións. Co fin de mellorar as 
estimacións de abundancias, comezouse a traballar en novos indicadores baseados no 
número de individuos en lugar do peso das capturas e en indicadores da condición dos 
exemplares capturados.

1. Pennington, M., 1983. Efficient estimators of abundance, for fish and plankton surveys. Biometrics 39: 281-
286 

2. Le Pape, O., F. Chauvet, S. Mahévas, P. Lazure, D. Guérault & Y. Désaunay, 2003. Quantitative description of 
habitat suitability for the juvenile common sole (Solea solea, L.) in the Bay of Biscay (France) and the contribution 
of different habitats to the adult population. Journal of Sea Research 50: 139-149 

Figura 2.4.5.- Exemplo de gráfica coa evolución do índice de abundancia estandarizado.
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza 95%. 

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), o valor medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do 
índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia. En corchetes móstrase o número total de 

lances utilizados na análise para cada ano/campaña

 
Figura 2.4.5.- Exemplo de gráfica coa evolución do índice de abundancia estandarizado. Os puntos negros representan o 

índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza 95%. As liñas horizontais indican o valor 
máximo (verde), o valor medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o 

período de estudo na costa de Galicia. En corchetes se mostra o número total de lances utilizados na análise para cada 
ano/campaña. 

Estes indicadores de abundancia deben ser empregados xunto con outros, como poden ser os de 
tamaño dos individuos capturados, de maneira que a información obtida de todos eles permita 
interpretar mellor o estado das poboacións. Co fin de mellorar as estimacións de abundancias, 
comezouse a traballando en novos indicadores baseados no número de individuos en lugar do peso 
das capturas e en indicadores da condición dos exemplares capturados. 

Para todos os recursos, agás o polbo, a relación talla-peso axustouse a un modelo de tipo potencial 
expresado como: 

W = a*Lb 

Sendo: 
W o peso total fresco. 
L a lonxitude total nos peixes, a lonxitude do manto nos moluscos cefalópodos, agás o polbo, a 
lonxitude do eixo antero-posterior nos moluscos bivalvos, a lonxitude antero-posterior dos 
caparazóns dos crustáceos braquiuros e a lonxitude total dos crustáceos macruros. 

O momento de máximo desove nos crustáceos, analizouse observando a porcentaxe de femias 
ovadas. 

Para a análise espacial, tanto da actividade pesqueira como das capturas, emprégase un SIX 
(Sistema de Informacion Xeografica) sempre que o número de datos o permita as análises 
realízanse tendo en conta cada unha das nove zonas administrativas xa descritas anteriormente, pero 
cando o número de observacións non é suficiente, as zonas agrúpanse en unidades xeográficas 
maiores para reducir o nivel de incertidume dos resultados das análises. Esta agrupación pode ser en 
tres zonas con características oceanográficas diferentes: 

• Cantábrico (Zonas VIII e IX) 
• Arco Ártabro (Zonas VI e VII) 
• Rías Baixas (Zonas I a V) 

Ou en dúas grandes zonas que coinciden coa subdivisión das áreas de pesca ICES (Figura 2.4.3): 
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Para todos os recursos, agás o polbo, a relación tamaño-peso axustouse a un modelo 
de tipo potencial expresado como:

W = a*Lb

Sendo:

W o peso total fresco.

L a lonxitude total nos peixes, a lonxitude do manto nos moluscos cefalópodos, 
agás o polbo, a lonxitude do eixo antero-posterior nos moluscos bivalvos, a lonxi-
tude antero-posterior dos caparazóns dos crustáceos braquiuros e a lonxitude 
total dos crustáceos macruros.

O momento de máximo desove nos crustáceos, analizouse observando a porcentaxe 
de femias ovadas.

Para a análise espacial, tanto da actividade pesqueira como das capturas, empré-
gase un SIX (Sistema de Informacion Xeografica) sempre que o número de datos o per-
mita as análises realízanse tendo en conta cada unha das nove zonas administrativas 
xa descritas anteriormente, pero cando o número de observacións non é suficiente, as 
zonas agrúpanse en unidades xeográficas maiores para reducir o nivel de incertidume 
dos resultados das análises. Esta agrupación pode ser en tres zonas con características 
oceanográficas diferentes:

• Cantábrico (Zonas VIII e IX)

• Arco Ártabro (Zonas VI e VII)

• Rías Baixas (Zonas I a V)

Ou en dúas grandes zonas que coinciden coa subdivisión das áreas de pesca ICES 
(Figura 2.4.6):

• Subdivisión VIIIc (zonas VI a IX)

• Subdivisión IXa (zonas I a V)

En determinadas modalidades de pesca como o rastro de vieira, os bous ou a nasa 
voitirón, o seu uso está restrinxido a determinadas zonas administrativas (Figura 2.1.1), 
polo que a análise realizarase independentemente para cada unha das zonas autoriza-
das.
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Figura 2.4.6: Distribución espacial da costa atlántica oriental coas áreas de pesca ICES

• Subdivisión VIIIc (zonas VI a IX) 
• Subdivisión IXa (zonas I a V) 

En determinadas modalidades de pesca como o rastro de vieira, os bous ou a nasa voitirón, o seu 
uso está restrinxido a determinadas zonas administrativas (Figura 2.1.1), polo que a análise 
realizarase independentemente para cada unha das zonas autorizadas. 

 
Figura 2.4.6:  Distribución espacial da costa atlántica oriental coas áreas de pesca ICES. 

TOMO I. MODALIDADES DE PESCA. 
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1. Resumo

Durante anos, o asesoramento científico aos xestores de pesca baseábase exclusiva-
mente no estado dos stocks, sen reparar apenas nas características das frotas nin nas 
consecuencias socio-económicas das medidas técnicas implantadas polas administra-
cións.

Este enfoque tivo consecuencias negativas xa que a miúdo rematou nun conxunto de 
medidas técnicas difíciles de aplicar ou mesmo que o sector pesqueiro non respectaba 
por non entender a súa necesidade ou utilidade. A necesidade dun cambio na análise 
das pesqueiras quedou de manifesto na nova Política Pesqueira Común (PPC). Dende 
2008 o programa comunitario de recompilación de datos pesqueiros establece que a 
mostraxe de datos biolóxicos das pesqueiras debe basearse en "métiers" (grupos ho-
moxéneos de actividade pesqueira en canto a arte, o caladoiro e a especie obxectivo).

En Galicia, o programa de seguimento da actividade pesqueira da pesca de baixura 
iniciouse no ano 1999 coa creación da UNIDADE TÉCNICA DE PESCA DE BAIXURA 
(UTPB), e desde entón, e de forma ininterrompida, é a encargada de adquirir a infor-
mación e de asesorar á administración pesqueira sobre a evolución dos recursos pes-
queiros coa finalidade de ter un mellor coñecemento das pesqueiras de interese para a 
frota de artes menores e contribuír á mellora da lexislación pesqueira e da xestión dos 
recursos.

Enténdese por pesca de baixura as pesqueiras tradicionais que involucran familias 
de pescadores (en oposición ás empresas comerciais), que precisan unha cantidade 
relativamente pequena de capital e enerxía, empregan pequenos barcos de pesca nos 
que realizan travesías curtas, próximas a costa e as capturas son principalmente para 
o consumo local. As veces nos referimos a ela como pesca a pequena escala (SSF) 
seguindo a terminoloxía da FAO.

E por xestión pesqueira, o proceso integrado de recompilación de información, análi-
se, planificación, toma de decisións, asignación de recursos e formulación e aplicación 
das regulacións da pesca polo que o órgano de xestión controla o comportamento 
presente e futuro das partes interesadas na pesca, co fin de asegurar a continuidade da 
produtividade dos recursos vivos. 

En Galicia, a frota de artes menores está composta por un gran número de embar-
cacións de pequeno porte, moitas delas con eslora menor de 10 metros, polo que non 
teñen a obriga de cubrir diarios de pesca. Esta circunstancia fai que a análise e o segui-
mento das capturas realizadas por esta frota requiran dun programa especial de mos-
traxe baseado na presenza de observadores a bordo que rexistren os datos biométricos 
das capturas e dos descartes e a información relevante sobre as artes e as operacións 
de pesca.

3. Modalidades de pesca
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2. Modalidades de pesca

Algunhas das modalidades de pesca de artes menores coinciden coa definición de 
"métiers", como son as nasas para polbo, choco ou centola, namentres que noutras 
modalidades como o palangrillo, pódense identificar numerosos "métiers": de fondo, de 
superficie, pedra-bola, peláxico, etc. Non obstante, neste Atlas analízanse as modali-
dades de pesca con suficientes mostraxes para que os resultados das análises sexan 
representativos da pesqueira a nivel galego. O esforzo de mostraxe das distintas mo-
dalidades de pesca non é uniforme, variando en función da importancia que ten para 
a frota de baixura e da necesidade de información que en cada momento ten a admi-
nistración pesqueira para elaborar plans de xestión ou nova normativa con medidas 
técnicas específicas.

Ao longo do período 2000 – 2018 as modalidades que máis atención recibiron foron 
sen dúbida a nasa para polbo e a nasa para nécora e camarón. En canto ás modali-
dades de enmalle, os miños e os trasmallos son os que reciben maior atención. Como 
consecuencia desta estratexia de mostraxe, o coñecemento dos recursos pesqueiros 
capturados pola frota de baixura non é parello, sendo máis profundo nas especies 
obxectivo das modalidades de pesca (Figura 3.0.1) con maior número de mostraxes.

Figura 3.0.1: Especies obxectivo das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas

Algunhas das modalidades de pesca de artes menores coinciden coa definición de "métiers", como 
son as nasas para polbo, choco ou centola, namentres que noutras modalidades como o palangrillo, 
pódense identificar numerosos "métiers": de fondo, de superficie, pedra-bola, peláxico, etc. Non 
obstante, neste Atlas analízanse as modalidades de pesca con suficientes mostraxes para que os 
resultados das análises sexan representativos da pesqueira a nivel galego. O esforzo de mostraxe das 
distintas modalidades de pesca non é uniforme, variando en función da importancia que ten para a 
frota de baixura e da necesidade de información que en cada momento ten a administración 
pesqueira para elaborar plans de xestión ou nova normativa con medidas técnicas específicas. 

Ao longo do período 2000 – 2018 as modalidades que máis atención recibiron foron sen dúbida a 
nasa para polbo e a nasa para nécora e camarón. En canto ás modalidades de enmalle, os miños e os 
trasmallos son os que reciben maior atención. Como consecuencia desta estratexia de mostraxe, o 
coñecemento dos recursos pesqueiros capturados pola frota de baixura non é parello, sendo máis 
profundo nas especies obxectivo das modalidades de pesca (Figura 3.0.1) con maior número de 
mostraxes. 

 

Figura 3.0.1:  Especies obxectivo das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas.  

3. FICHAS 

VI
EI
RA

VO
LA
ND

EI
RA

CH
O
CO

LU
RA

PO
LB
O

NÉ
CO

RA

CA
M
AR

Ó
N

CE
NT

O
LA

M
AR

AG
O
TA

SA
RG

O

LI
N
G
U
A
D
O

RO
DA

BA
LL
O

SA
RD

IÑ
A

XA
RD

A

XU
RE
LO

FA
NE

CA

PE
SC
AD

A

AB
AD

EX
O

RO
BA

LIZ
A

SA
LM

O
NE

TE

CO
NG

RO

AN
GU

ÍA

AG
UL
LA

BO
LO

PALANGRILLO	DE	SUPERFICIE X
PALANGRILLO	PELÁXICO X
PALANGRILLO	PEDRA-BOLA X
PALANGRILLO	DE	FONDO X
LIÑA X X X
NASA	PARA	PEIXES X X
VETAS X X X X X X
VOLANTILLAS X X X X X X
VOLANTÍNS X X X X X X
XEITO X
CERCOS X X
CERCO	PARA	BOLO X
NASA	PARA	POLBO X X X
NASA	PARA	NÉCORA-CAMARÓN X X
RASTRO	DE	CAMARÓN X
RASTRO	DE	VIEIRA X X
BOU	DE	VARA X
BOU	DE	MAN X X
BOLICHE X
MIÑOS X X X X X X
TRASMALLOS X X X X
RAEIRA X
NASA	PARA	CENTOLA X
NASA	PARA	CHOCO X
NASA	VOITIRÓN X X
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O palangrillo é un aparello de anzol similar ao palangre (constituído por unha tralla 
denominada madre, de lonxitude variable, da que parten outros cabos máis finos de-
nominados brazoladas aos que se empatan os anzois) e do que se diferenza polo seu 
menor tamaño.

a) A lonxitude máxima total do palangrillo será de 4.000 metros.

b) O número máximo de anzois dependerá do tamaño ou porte da embarcación, 
atendendo á seguinte distribución:

Embarcación tipo I: máximo 1.000 anzois 

Embarcación tipo II: máximo 1.300 anzois

Embarcación tipo III, IV, V, VI e VII: máximo 1.700 anzois

O número de licenzas de palangrillo aumentou lixeiramente nos últimos anos en Gali-
cia, pero non o tempo de emprego desta modalidade de pesca (Figura 3.1.1). A activida-
de da frota de palangrillo segue un patrón anual ben definido (Figura 3.1.2), cun máximo 
de actividade na primavera, seguido dun pronunciado descenso ao final de xuño, coin-
cidente co inicio da campaña de polbo e nécora. En Galicia esta modalidade de pesca 
non superou en ningún momento do ano os 138 barcos despachados simultaneamente.

Nesta modalidade de pesca identificáronse catro “métiers” principais: palangrillo de 
superficie, peláxico, pedra - bola e de fondo, que son analizados cada un por sepa-
rado, xa que todos eles teñen características propias e especies obxectivo diferentes.

Figura 3.1.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de palangrillo na costa de Galicia
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PALANGRILLO DE SUPERFICIE

Figura 3.1.2: Evolución dos despachos diarios a palangrillo na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores medios das anteriores

Figura 3.1.3: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo de superficie na costa de Galicia

 
Figura 3.1.2:  Evolución dos despachos diarios a palangrillo na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores 

PALANGRILLO DE SUPERFICIE 

 

Figura 3.1.3: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo de superficie  na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.4: Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de superficie
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.1.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de
palangrillo de superficie analizados polos observadores da UTPB en cada unha

das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.1.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de
palangrillo de superficie analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia
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Figura 3.1.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de superficie analizados 

polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 
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A especie obxectivo do palangrillo de superficie é a robaliza (Dicentrarchus labrax), 
capturando con bastante frecuencia sargos (Diplodus sargus) (Figura 3.1.7). É unha arte 
moi selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados (Fi-
gura 3.1.8). A composición das capturas presenta pequenas variacións xeográficas e 
estacionais (Figuras 3.1.9 e 10). As principais especies non retidas son boga (Boops 
boops) e robaliza (Dicentrarchus labrax) (Táboa 3.1.1), con variacións xeográficas e es-
tacionais salientables (Figuras 3.1.11 e 12). Se observan grandes variacións interanuais 
na porcentaxe das capturas non retidas (Figura 3.1.12b). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con palangrillo de superficie na costa de Galicia

Figura 3.1.8: Estrutura de tamaños da robaliza capturada con palangrillo de superficie na costa de Galicia

A especie obxectivo do palangrillo de superficie é a robaliza (Dicentrarchus labrax), capturando 
con bastante frecuencia sargos (Diplodus sargus) (Figura 3.1.7). É unha arte moi selectiva, tanto a 
nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figura 3.1.8). A composición das 
capturas presenta pequenas variacións xeográficas e estacionais (Figuras 3.1.9 e 10). As principais 
especies non retidas son boga (Boops boops) e robaliza (Dicentrarchus labrax) (Táboa 3.1.1), con 
variacións xeográficas e estacionais salientables (Figuras 3.1.11 e 12). Se observan grandes 
variacións interanuais na porcentaxe das capturas non retidas (Figura 3.1.12b).  

 
Figura 3.1.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo de superficie  

na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI)
das 10 especies principais capturadas con palangrillo de superficie na costa de Galicia

Figura 3.1.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI)
das 10 especies principais capturadas con palangrillo de superficie na costa de Galicia

Figura 3.1.8: Estrutura de tallas da robaliza capturada con palangrillo de superficie na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de superficie na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de superficie  na costa de Galicia 
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Figura 3.1.8: Estrutura de tallas da robaliza capturada con palangrillo de superficie na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de superficie na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de superficie  na costa de Galicia 
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Táboa 3.1.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas con palangrillo de superficie na costa de Galicia (2001-2018)

Figura 3.1.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI)
das 10 especies principais non retidas no palangrillo de superficie na costa de Galicia

Táboa 3.1.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co palangrillo de superficie  
na costa de Galicia (2001-2018) 

 

 
Figura 3.1.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de superficie na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Dicentrarchus labrax 47,3 0,42 0,14
2 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
3 Pollachius pollachius 0,4 2,20 1,19
4 Boops boops 42,8 34,46 37,62
5 Labrus bergylta 0 0,00 0,00
6 Trachurus trachurus 0,5 7,98 6,68
7 Diplodus vulgaris 0 3,03 1,32
8 Scomber scombrus 0,3 9,52 9,72
9 Balistes carolinensis 1,5 35,71 34,59

10 Scomber japonicus 0,6 14,67 10,67
11 Belone belone 0,1 2,53 1,66
12 Spondyliosoma cantharus 0 2,13 0,86
13 Trisopterus luscus 0 2,33 1,20
14 Sparus aurata 0 0,00 0,00
15 Conger conger 2,3 79,41 44,69
16 Pagrus pagrus 0 2,78 1,63
17 Trachurus picturatus 0,5 39,39 37,78
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
19 Mola mola 2,3 100,00 100,00
20 Prionace glauca 1,1 100,00 100,00

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI)
das 10 especies principais non retidas no palangrillo de superficie na costa de Galicia

Figura 3.1.12 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número
das especies non retidas no palangrillo de superficie na costa de Galicia

 
Figura 3.1.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de superficie  na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.12 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no palangrillo de 

superficie  na costa de Galicia 
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PALANGRILLO PELÁXICO

Figura 3.1.13: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo peláxico na costa de Galicia

PALANGRILLO PELÁXICO 

 

Figura 3.1.13: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo peláxico na costa de Galicia 

 

Figura 3.1.14:  Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados polos observadores da 
UTPB  na costa de Galicia 
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Figura 3.1.14: Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

PALANGRILLO PELÁXICO 

 

Figura 3.1.13: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo peláxico na costa de Galicia 

 

Figura 3.1.14:  Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados polos observadores da 
UTPB  na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A especie obxectivo do palangrillo peláxico é a agulla (Belone belone), capturando 
con certa frecuencia quenllas (Prionace glauca) (Figura 3.1.17). É unha arte moi selecti-
va, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.1.18), 
sen apenas variacións estacionais na composición das capturas (Figura 3.1.19). A princi-
pal especie non retida desta modalidade de pesca é a quenlla (Prionace glauca) (Táboa 
3.1.2), que son capturadas principalmente no mes de xuño (Figura 3.1.19). Nas capturas 
non retidas apenas existen variacións estacionais (Figura 3.1.20). Obsérvanse grandes 
variacións interanuais na porcentaxe da captura non retida.

 

Figura 3.1.15: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.1.16: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados 
polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.1.15:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.1.16:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo peláxico analizados 

polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

A especie obxectivo do palangrillo peláxico é a agulla (Belone belone), capturando con certa 
frecuencia quenllas (Prionace glauca) (Figura 3.1.17). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel 
específico como na talla dos exemplares capturados (Figura 3.1.18), sen apenas variacións 
estacionais na composición das capturas (Figura 3.1.19). A principal especie non retida desta 
modalidade de pesca é a quenlla (Prionace glauca) (Táboa 3.1.2), que son capturadas 
principalmente no mes de xuño (Figura 3.1.19). Nas capturas non retidas apenas existen variacións 
estacionais (Figura 3.1.20). Se observan grandes variacións interanuais na porcentaxe da captura 
non retida. 
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Figura 3.1.17: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con palangrillo peláxico na costa de Galicia

Figura 3.1.18: Estrutura de tamaños da agulla capturada con palangrillo peláxico na costa de Galicia

 

Figura 3.1.17: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo peláxico  
na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.18: Estrutura de tallas da agulla capturada con palangrillo peláxico  na costa de Galicia.  
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Figura 3.1.17: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo peláxico  
na costa de Galicia 

 
 
 
 

 
Figura 3.1.18: Estrutura de tallas da agulla capturada con palangrillo peláxico  na costa de Galicia.  
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 Figura 3.1.19: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con palangrillo peláxico na costa de Galicia (2002-2018)

 
Figura 3.1.19: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo peláxico  na costa de Galicia (2002-2018) 

Táboa 3.1.2 Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co palangrillo peláxico  
na costa de Galicia (2002-2018) 
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Táboa 3.1.2 Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
co palangrillo peláxico na costa de Galicia (2002-2018)

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.          EN NÚMERO EN PESO

1 Belone belone 0 0,00 0,00
2 Prionace glauca 99,8 88,01 77,56
3 Scomber scombrus 0 0,00 0,00
4 Scomber japonicus 0 0,00 0,00
5 Spondyliosoma cantharus 0 0,00 0,00
6 Isurus oxyrinchus 0 0,00 0,00
7 Mola mola 0,1 100,00 100,00
8 Polyprion americanus 0 0,00 0,00
9 Dasyatis pastinaca 0,1 100,00 100,00

10 Myliobatis aquila 0 100,00 100,00
11 Galeorhinus galeus 0 0,00 0,00
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Figura 3.1.20: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas no palangrillo peláxico na costa de Galicia

Figura 3.1.20 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no palangrillo peláxico na costa de Galicia

 
Figura 3.1.20: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo peláxico  na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.20 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no palangrillo peláxico  

na costa de Galicia 

PALANGRILLO PEDRA-BOLA 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

PALANGRILLO PEDRA-BOLA

Figura 3.1.21: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo pedra-bola na costa de Galicia
 

Figura 3.1.21: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo pedra-bola  na costa de Galicia 

 

Figura 3.1.22:  Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo pedra-bola analizados polos observadores da 
UTPB  na costa de Galicia 
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Figura 3.1.22: Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo pedra-bola
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A especie obxectivo do palangrillo pedra-bola é o abadexo (Pollachius pollachius), 
capturando con certa frecuencia maragota (Labrus bergylta) e robaliza (Dicentrarchus 
labrax) (Figura 3.1.25). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no tama-
ño dos exemplares capturados (Figura 3.1.26). A composición das capturas presenta 
importantes variacións xeográficas e estacionais (Figuras 3.1.27 e 28). As principais es-
pecies non retidas son abadexo (Pollachius pollachius), robaliza (Dicentrarchus labrax) e 
congro (Conger conger) (Táboa 3.1.3). As capturas non retidas tamén mostran grandes 
variacións xeográficas e estacionais (Figuras 3.1.29 e 30). Se observan grandes varia-
cións interanuais na porcentaxe da captura non retida. 

Figura 3.1.23: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo pedra-bola
analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas

nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.1.24: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo pedra-bola
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 

Figura 3.1.23:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo  pedra-bola  analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.1.24:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo pedra-bola analizados 

polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

A especie obxectivo do palangrillo pedra-bola é o abadexo (Pollachius pollachius), capturando 
con certa frecuencia maragota (Labrus bergylta) e robaliza (Dicentrarchus labrax) (Figura 
3.1.25). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados 
(Figura 3.1.26). A composición das capturas presenta importantes variacións xeográficas e 
estacionais (Figuras 3.1.27 e 28). As principais especies non retidas son abadexo (Pollachius 
pollachius), robaliza (Dicentrarchus labrax) e congro (Conger conger) (Táboa 3.1.3). As capturas 
non retidas tamén mostran grandes variacións xeográficas e estacionais (Figuras 3.1.29 e 30). Se 
observan grandes variacións interanuais na porcentaxe da captura non retida. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.25: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas
con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

Figura 3.1.26: Estrutura de tamaños do abadexo capturado con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

 

Figura 3.1.25: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo pedra-bola  
na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.26: Estrutura de tallas do abadexo capturado con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia 
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Figura 3.1.25: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo pedra-bola  
na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.26: Estrutura de tallas do abadexo capturado con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia 
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Figura 3.1.27: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

Figura 3.1.28: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

 
Figura 3.1.27: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo pedra-bola na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.28: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo pedra-bola  na costa de Galicia 
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Figura 3.1.27: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo pedra-bola na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.28: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo pedra-bola  na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.1.3: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
co palangrillo pedra-bola na costa de Galicia (2001-2018)

Figura 3.1.29: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

Táboa 3.1.3: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co palangrillo pedra-bola  
na costa de Galicia (2001-2018) 

 

 
Figura 3.1.29: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo pedra-bola na costa de Galicia 
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 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.          EN NÚMERO EN PESO

1 Pollachius pollachius 3,1 0,42 0,20
2 Labrus bergylta 0 0,00 0,00
3 Dicentrarchus labrax 1,7 1,14 0,17
4 Conger conger 92,9 81,48 68,93
5 Trisopterus luscus 0,1 0,85 0,33
6 Pagrus pagrus 0 0,00 0,00
7 Spondyliosoma cantharus 0,2 6,67 3,85
8 Merluccius merluccius 0 0,00 0,00
9 Diplodus vulgaris 0 0,00 0,00

10 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
11 Boops boops 1,4 22,92 26,52
12 Pagellus acarne 0 0,00 0,00
13 Serranus cabrilla 0 1,47 3,99
14 Labrus mixtus (sin. bimaculatus) 0,2 8,82 12,25
15 Trachurus trachurus 0 2,27 1,69
16 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
17 Helicolenus dactylopterus 0,1 11,76 2,77
18 Scomber scombrus 0 0,00 0,00
19 Belone belone 0,1 25,00 22,97
20 Raja clavata 0 20,00 6,88
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Figura 3.1.30: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no palangrillo pedra-bola na costa de Galicia

Figura 3.1.30 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no palangrillo de pedra-bola na costa de Galicia

 
Figura 3.1.30: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo pedra-bola  na costa de Galicia 

 

Figura 3.1.30 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no palangrillo de 
pedra-bola  na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

PALANGRILLO DE FONDO

Figura 3.1.31: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo de fondo na costa de Galicia

PALANGRILLO DE FONDO 

 
Figura 3.1.31: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo de fondo  na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.32:  Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados polos observadores da 

UTPB na costa de Galicia 
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Figura 3.1.32: Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

PALANGRILLO DE FONDO 

 
Figura 3.1.31: Distribución da intensidade de mostraxe do palangrillo de fondo  na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.32:  Número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados polos observadores da 

UTPB na costa de Galicia 
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As especies obxectivo do palangrillo de fondo son o congro (Conger conger) e a 
faneca (Trisopterus luscus) (Figura 3.1.35). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel espe-
cífico como no tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.1.36 e 37), con pequenas 
variacións xeográficas e estacionais na composición das capturas (Figuras 3.1.38 e 39). 
A principal especie non retida é o congro (Conger conger) (Táboa 3.1.4). Non se apre-
cian variacións xeográficas nin estacionais salientables na captura non retida (Figuras 
3.1.40 e 41). Se observan grandes variacións interanuais na porcentaxe de captura non 
retida (Figura 3.1.41b). 

Figura 3.1.33: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.1.34: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados 
polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.1.33:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

  
Figura 3.1.34:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de palangrillo de fondo analizados 

polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

As especies obxectivo do palangrillo de fondo son o congro (Conger conger) e a faneca 
(Trisopterus luscus) (Figura 3.1.35). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como na 
talla dos exemplares capturados (Figura 3.1.36 e 37), con pequenas variacións xeográficas e 
estacionais na composición das capturas (Figuras 3.1.38 e 39). A principal especie non retida é o 
congro (Conger conger) (Táboa 3.1.4). Non se aprecian variacións xeográficas nin estacionais 
salientables na captura non retida (Figuras 3.1.40 e 41). Se observan grandes variacións interanuais 
na porcentaxe de captura non retida (Figura 3.1.41b).  
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.35: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con palangrillo de fondo na costa de Galicia

Figura 3.1.36: Estrutura de tamaños do congro capturado con palangrillo de fondo na costa de Galicia

 
Figura 3.1.35: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo de fondo  

na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.36: Estrutura de tallas do congro capturado con palangrillo de fondo na costa de Galicia 
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Figura 3.1.35: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con palangrillo de fondo  

na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.36: Estrutura de tallas do congro capturado con palangrillo de fondo na costa de Galicia 
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Figura 3.1.37: Estrutura de tamaños da faneca capturada con palangrillo de fondo na costa de Galicia

Figura 3.1.38: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con palangrillo de fondo na costa de Galicia

22 
 

 
Figura 3.1.37: Estrutura de tallas da faneca capturada con palangrillo de fondo na costa de Galicia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1.38: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 
 
 

 
Figura 3.1.37: Estrutura de tallas da faneca capturada con palangrillo de fondo na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.38: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.1.39: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con palangrillo de fondo na costa de Galicia

Táboa 3.1.4: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
co palangrillo de fondo na costa de Galicia (2001-2018)

 
Figura 3.1.39: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

palangrillo de fondo  na costa de Galicia 

Táboa 3.1.4: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co palangrillo de fondo  
na costa de Galicia (2001-2018) 
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 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.          EN NÚMERO EN PESO

1 Conger conger 98,7 35,32 12,52
2 Trisopterus luscus 0,2 0,30 0,17
3 Spondyliosoma cantharus 0 0,00 0,00
4 Scyliorhinus canicula 0,6 64,88 61,76
5 Octopus vulgaris 0,4 64,19 49,80
6 Serranus cabrilla 0 6,15 5,28
7 Raja clavata 0 0,00 0,00
8 Helicolenus dactylopterus 0 0,31 0,31
9 Gaidropsarus vulgaris 0 3,48 2,85

10 Pagrus pagrus 0 0,00 0,00
11 Muraena helena 0,1 72,00 85,27
12 Trisopterus minutus 0 0,00 0,00
13 Raja undulata 0 1,89 1,10
14 Raja brachyura 0 0,00 0,00
15 Labrus mixtus (sin. bimaculatus) 0 1,79 2,68
16 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
17 Pagellus acarne 0 0,00 0,00
18 Dicentrarchus labrax 0 4,35 0,82
19 Diplodus vulgaris 0 0,00 0,00
20 Psetta maxima 0 32,14 12,77
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Figura 3.1.40: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no palangrillo de fondo na costa de Galicia

Figura 3.1.41: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no palangrillo de fondo na costa de Galicia

 
Figura 3.1.40: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.41: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 
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Figura 3.1.40: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 

 
Figura 3.1.41: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

palangrillo de fondo na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de palangrillo aumentou lixeiramente nos últimos anos en Gali-
cia, pero non o tempo de emprego desta modalidade de pesca. A actividade da frota de 
palangrillo segue un patrón anual ben definido, cun máximo de actividade na primavera, 
seguido dun pronunciado descenso ao final de xuño, coincidente co inicio da campaña 
de polbo e nécora. En Galicia esta modalidade de pesca non superou en ningún mo-
mento do ano os 138 barcos despachados simultaneamente.

A especie obxectivo do palangrillo de superficie é a robaliza (Dicentrarchus labrax), 
capturando con bastante frecuencia sargos (Diplodus sargus). É unha arte moi selectiva, 
tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados. A composición 
das capturas presenta pequenas variacións xeográficas e estacionais. As principais es-
pecies non retidas son boga (Boops boops) e robaliza (Dicentrarchus labrax), con varia-
cións xeográficas e estacionais salientables. Se observan grandes variacións interanuais 
na porcentaxe das capturas non retidas. 

A especie obxectivo do palangrillo peláxico é a agulla (Belone belone), capturando 
con certa frecuencia quenllas (Prionace glauca). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel 
específico como no tamaño dos exemplares capturados, sen apenas variacións estacio-
nais na composición das capturas. A principal especie non retidas desta modalidade de 
pesca é a quenlla (Prionace glauca), que é capturada principalmente no mes de xuño. 
Na captura non retida apenas existen variacións estacionais. Se observan grandes varia-
cións interanuais na porcentaxe de captura non retida. 

Figura 3.1.41 b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no palangrillo de fondo na costa de Galicia
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A especie obxectivo do palangrillo pedra-bola é o abadexo (Pollachius pollachius), 
capturando con certa frecuencia maragota (Labrus bergylta) e robaliza (Dicentrarchus la-
brax). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares 
capturados. A composición das capturas presenta importantes variacións xeográficas e 
estacionais. As principais especies non retidas son abadexo (Pollachius pollachius), ro-
baliza (Dicentrarchus labrax) e congro (Conger conger). As capturas non retidas tamén 
mostran grandes variacións xeográficas e estacionais. Se observan grandes variacións 
interanuais na porcentaxe de captura non retida. 

As especies obxectivo do palangrillo de fondo son o congro (Conger conger) e a 
faneca (Trisopterus luscus). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no 
tamaño dos exemplares capturados, con pequenas variacións xeográficas e estacionais 
na composición das capturas. A principal especie non retida é congro (Conger conger). 
Non se aprecian variacións xeográficas nin estacionais salientables na captura non retida. 
Se observan grandes variacións interanuais na porcentaxe de captura non retida.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A liña-cordel está constituída por un ou varios anzois, que actúan ligados á man do 
pescador, ou por medio de carretes ou viradores de pesca de tracción eléctrica, hidráu-
lica ou mecánica, e da que existen entre outras variantes: as rañeiras, as poteiras, os 
curricáns, e o chibo.

O uso de liña-cordel é cada vez máis reducido en Galicia, o mesmo que a frota que 
dispón de licenza para esta modalidade de pesca (Figura 3.2.1). A actividade da frota de 
liña-cordel segue un patrón anual ben definido (Figura 3.2.2), cun máximo de actividade 
na primavera e un descenso progresivo ata o final do ano, onde se produce o nivel máis 
baixo de actividade. En Galicia esta modalidade de pesca non supera en ningún momen-
to do ano os 219 barcos despachados simultaneamente.

Nesta modalidade de pesca identificáronse varios “métiers”, cada un deles con carac-
terísticas propias e especies obxectivo diferentes. Non obstante, o reducido número de 
lances rexistrados nas mostraxes só permite analizar a liña para captura de robaliza.

Figura 3.2.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de liña-cordel na costa de Galicia

3.2   LIÑA-CORDEL 

A liña-cordel está constituída por un ou varios anzois, que actúan ligados á man do pescador, ou 
por medio de carretes ou viradores de pesca de tracción eléctrica, hidráulica ou mecánica, e da que 
existen entre outras variantes: as rañeiras, as poteiras, os curricáns, e o chibo. 

O uso de liña-cordel é cada vez máis reducido en Galicia, o mesmo que a frota que dispón de 
licencia para esta modalidade de pesca (Figura 3.2.1). A actividade da frota de liña-cordel segue un 
patrón anual ben definido (Figura 3.2.2), cun máximo de actividade na primavera e un descenso 
progresivo ata o final do ano, onde se produce o nivel máis baixo de actividade. En Galicia esta 
modalidade de pesca non supera en ningún momento do ano os 219 barcos despachados 
simultaneamente. 

Nesta modalidade de pesca identificáronse varios “métiers”, cada un deles con características 
propias e especies obxectivo diferentes. Non obstante, o reducido número de lances rexistrados nas 
mostraxes só permite analizar a liña para captura de robaliza. 

 
Figura 3.2.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de liña-cordel 

 na costa de Galicia 

 1

3.2. Liña-Cordel
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LIÑA DE ROBALIZA

Figura 3.2.2: Evolución dos despachos diarios a liña-cordel na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores medios das anteriores

Figura 3.2.3: Distribución da intensidade de mostraxe da liña de robaliza na costa de Galicia

 
Figura 3.2.2: Evolución dos despachos diarios a liña-cordel na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores. 

LIÑA DE ROBALIZA 

 
Figura 3.2.3: Distribución da intensidade de mostraxe da liña de robaliza na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.2.4: Número de lances de pesca na modalidade de liña de robaliza
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.2.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de
liña de robaliza analizados polos observadores da UTPB en cada unha das

9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.2.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de
liña de robaliza analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 

Figura 3.2.4: Número de lances de pesca na modalidade de liña de robaliza analizados polos observadores da UTPB  
na costa de Galicia 

 

Figura 3.2.5: Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de liña de robaliza analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.2.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  liña de robaliza analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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A especie obxectivo da liña de robaliza é obviamente a robaliza (Dicentrarchus labrax) 
(Figura 3.2.7). É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos 
exemplares capturados (Figura 3.2.8). A composición das capturas apenas presenta 
variacións xeográficas e estacionais (Figuras 3.2.9 e 10). A principal especie non retida 
é robaliza (Dicentrarchus labrax) aínda que representan una mínima parte das capturas 
realizadas (Táboa 3.2.1). As capturas non retidas mostran grandes variacións estacio-
nais (Figura 3.2.11) e grandes variacións interanuais na porcentaxe do non retido (Figura 
3.2.11b). Elevados valores nos anos 2009, 2013 e 2018. 

Figura 3.2.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais 
capturadas con liña de robaliza na costa de Galicia

Figura 3.2.8: Estrutura de tamaños da robaliza capturada con liña de robaliza na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.2.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con liña de robaliza na costa de Galicia

Figura 3.2.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con liña de robaliza na costa de Galicia

Figura 3.2.8: Estrutura de tallas da robaliza capturada con liña de robaliza na costa de Galicia 

 
Figura 3.2.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

liña de robaliza na costa de Galicia 

 
Figura 3.2.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con liña 

de robaliza na costa de Galicia 
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Figura 3.2.8: Estrutura de tallas da robaliza capturada con liña de robaliza na costa de Galicia 

 
Figura 3.2.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

liña de robaliza na costa de Galicia 

 
Figura 3.2.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con liña 

de robaliza na costa de Galicia 
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Táboa 3.2.1 Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas ca liña de robaliza na costa de Galicia (2000-2018)

Figura 3.2.10 b: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na liña de robaliza na costa de Galicia

Táboa 3.2.1 Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas ca liña de robaliza  
na costa de Galicia (2000-2018) 

 

 
Figura 3.2.10 b: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas na 

liña de robaliza na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Dicentrarchus labrax 91,3 1,17 0,39
2 Pollachius pollachius 0,1 2,30 0,88
3 Scomber scombrus 3,1 48,28 50,46
4 Labrus bergylta 0,1 8,33 2,78
5 Scomber japonicus 4,3 64,29 69,42
6 Belone belone 1 44,44 23,69
7 Trisopterus luscus 0 0,00 0,00
8 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
9 Spondyliosoma cantharus 0 0,00 0,00

10 Salmo trutta trutta 0,1 33,33 23,77
11 Sparus aurata 0 0,00 0,00
12 Octopus vulgaris 0 0,00 0,00
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14 Argyrosomus regius 0 0,00 0,00
15 Trachurus mediterraneus 0 0,00 0,00
16 Syngnathidae spp 0 0,00 0,00
17 Boops boops 0,1 100,00 100,00
18 Serranus cabrilla 0 100,00 100,00
19 Hyperoplus lanceolatus 0 100,00 100,00
20 Taurulus bubalis 0 100,00 100,00
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.2.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na liña de robaliza na costa de Galicia

Figura 3.2.11b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas na liña de robaliza na costa de Galicia

 
Figura 3.2.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas na liña 

de robaliza  na costa de Galicia 

 
Figura 3.2.11b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas na liña de robaliza na 

costa de Galicia 
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CONCLUSIÓNS

O uso de liña-cordel é cada vez máis reducido en Galicia, o mesmo que a frota que 
dispón de licencia para esta modalidade de pesca. A actividade da frota de liña-cordel 
segue un patrón anual ben definido, cun máximo de actividade na primavera e un des-
censo progresivo ata o final do ano, onde se produce o nivel máis baixo de actividade. En 
Galicia esta modalidade de pesca non supera en ningún momento do ano os 219 barcos 
despachados simultaneamente.

A especie obxectivo da liña de robaliza é obviamente a robaliza (Dicentrarchus labrax). 
É unha arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares 
capturados. A composición das capturas apenas presenta variacións xeográficas e 
estacionais. A principal especie non retida é robaliza (Dicentrarchus labrax) aínda que 
representan una mínima parte das capturas realizadas. As capturas non retidas mostran 
grandes variacións estacionais e grandes variacións interanuais na porcentaxe do non 
retido. Elevados valores nos anos 2009, 2013 e 2018.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

As nasas son artes pasivas, fixas de fondo, que están construídas en forma de ces-
tos ou gaiolas, compostas por un armazón ríxido ou semirríxido de diversos materiais, 
que normalmente está recuberto de rede. Están provistas dunha ou varias aberturas ou 
bocas de extremos lisos, non punzantes, que permiten a entrada das distintas especies 
ao interior do habitáculo que forma a arte, atraídas xeralmente polo engado colocado 
dentro del. As nasas serán largadas ou caladas de forma que constitúan caceas, trens 
ou series, nas que cada nasa se empata a unha tralla e esta pola súa vez únese ao cabo 
madre.

A nasa para peixes, tamén chamada nasa fanequeira, deberá ter as seguintes ca-
racterísticas técnicas:

a) A nasa para peixes está formada por un armazón de forma cilíndrica, con aros 
metálicos circulares e varelas verticais. Ten dúas entradas ou bocas opostas feitas 
de rede, que se prolongan de forma tronco-cónica cara ao interior da nasa. O re-
cubrimento da nasa será de rede.

b) Os aros metálicos circulares terán un diámetro máximo de 2 metros.

c) As varelas verticais, ou altura da nasa para peixe, serán como máximo de 800 
milímetros.

d) A dimensión de malla mínima será de 60 milímetros. 

e) A lonxitude máxima total das artes de nasa para peixes non sobrepasará os 3.000 
metros.

f) O número máximo de nasas para peixes permitido será de 48, independentemen-
te do tamaño da embarcación. 

O uso da nasa para peixes é cada vez máis reducido en Galicia e a frota que dispón 
de licencia para esta modalidade de pesca mantense estable nos últimos anos (Figura 
3.3.1). A actividade da frota que emprega as nasas para peixes segue un patrón anual 
ben definido (Figura 3.3.2), aumento progresivo dende xaneiro, cun máximo de activida-
de en xuño, e un descenso paulatino a partir de outubro. Esta modalidade de pesca é 
escasamente utilizada en Galicia, ata un máximo de 10 barcos despachan simultanea-
mente durante os meses de máxima actividade fundamentalmente na zona das Rías 
Baixas (Figura 3.3.3). 

3.3. Nasa para Peixes
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Figura 3.3.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para peixes na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 
Figura 3.3.1: Evolución das licenzas e embarcacións despachadas (esquerda) e dos días laborais (dereita) 

da frota coa modalidade nasa para peixes na costa de Galicia 

 
Figura 3.3.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para peixes na costa de Galicia, 

comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.3.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para peixes
 analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.3.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para peixes de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia 
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Figura 3.3.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para peixes de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia
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Dende o ano 2009 a UTPB realizou escasas saídas e mostraxes a esta arte. A especie 
obxectivo da nasa para peixes é a faneca (Trisopterus luscus), e en menor medida o 
congro (Conger conger) (Figura 3.3.7). É un arte selectiva, tanto a nivel específico como 
no tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.3.8a,b). Presenta lixeiras variacións 
xeográficas e temporais na composición das capturas (Figuras 3.3.9 e 10). As principais 
capturas non retidas son de congro (Conger conger), patexo (Polybius henslowi) e pol-
bo (Octopus vulgaris) (Táboa 3.3.1); estas mostran pequenas variacións xeográficas e 
temporais (Figuras 3.3.11 e 12), coa excepción do ano 2007 debido á captura de gran 
cantidade de patexo nunha xornada (Figura 3.3.13).

Figura 3.3.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de
nasa para peixes analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9

zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.3.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de
nasa para peixes analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia
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Figura 3.3.5: Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para peixes 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.3.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con nasa para peixes na costa de Galicia

Figura 3.3.8a: Estrutura de tamaños da faneca capturada con nasa para peixes en Galicia.
A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización

situada en 15 cm de lonxitude total
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Figura 3.3.8a: Estrutura de tallas da faneca capturada con nasa para peixes en Galicia. A liña vermella 

indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 15 cm de lonxitude total. 
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Figura 3.3.8b: Estrutura de tamaños do congro capturada con nasa para peixes en Galicia.
A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización

situada en 58 cm de lonxitude total

Figura 3.3.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para peixes na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.3.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
coa nasa para peixes na costa de Galicia (2002-2018)

Figura 3.3.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para peixes na costa de Galicia
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 CAPTURA NON RETIDA
ESPECIES % FREC % NÚMERO % PESO

1 Trisopterus luscus 0,4 0 0
2 Conger conger 54,6 17,33 5,87
3 Trisopterus minutus 0,5 0,12 0,14
4 Serranus cabrilla 1,6 3,70 3,50
5 Spondyliosoma cantharus 1,6 10,17 8,84
6 Labrus mixtus (sin. bimaculatus) 1,6 2,15 2,09
7 Polybius henslowi 2,1 100 100
8 Octopus vulgaris 15,4 60,35 33,18
9 Helicolenus dactylopterus 0,1 0,43 0,11

10 Gaidropsarus vulgaris 0 0 0
11 Coris julis 0,1 1,32 0,93
12 Homarus gammarus 0,5 8,06 3,96
13 Cancer pagurus 0,6 26,92 12,45
14 Scyliorhinus canicula 0,6 33,33 32,91
15 Scyllarus arctus 0,6 18,18 18,83
16 Necora puber 0,6 35,29 37,32
17 Pagellus acarne 0,1 12,50 3,49
18 Acantholabrus palloni 1,2 100 100
19 Scorpaena notata 0,6 50 46,55
20 Pagellus bogaraveo 0,1 12,50 7,30
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Figura 3.3.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas en nasa para peixes na costa de Galicia
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Figura 3.3.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para peixes na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.3.13: Variación temporal das capturas non retidas na nasa para peixes na costa de Galicia.
A elevada porcentaxe de peso e individuos non retidos no 2007 se debe á captura

nunha xornada de gran cantidade de patexo

 
Figura 3.3.13: Variación temporal das capturas non retidas na nasa para peixes na costa de Galicia. A 
elevada porcentaxe de peso e individuos non retidos no 2007 se debe á captura nunha xornada de gran 

cantidade de patexo. 

CONCLUSIÓNS 

O uso de nasa para peixe  é cada vez máis reducido en Galicia, a frota que dispón de 
licencia para esta modalidade de pesca mantense estable nos últimos anos. A actividade 
da frota que emprega as nasas para peixes segue un patrón anual ben definido, 
aumento progresivo dende xaneiro, cun máximo de actividade en xuño, e un descenso 
paulatino a partir de outubro. Esta modalidade de pesca é escasamente utilizada en 
Galicia, ata un máximo de 10 barcos despachan simultaneamente durante os meses de 
máxima actividade fundamentalmente na zona das Rías Baixas. 

A especie obxectivo da nasa para peixes é a faneca (Trisopterus luscus), e en menor 
medida o congro (Conger conger). É un arte selectiva, tanto a nivel específico como na 
talla dos exemplares capturados. Presenta lixeiras variacións xeográficas e temporais na 
composición das capturas. As principais capturas non retidas son de congro (Conger 
conger), patexo (Polybius henslowi) e polbo (Octopus vulgaris); estas mostran 
pequenas variacións xeográficas e temporais. 
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CONCLUSIÓNS

O uso de nasa para peixe é cada vez máis reducido en Galicia, a frota que dispón de 
licencia para esta modalidade de pesca mantense estable nos últimos anos. A actividade 
da frota que emprega as nasas para peixes segue un patrón anual ben definido, aumen-
to progresivo dende xaneiro, cun máximo de actividade en xuño, e un descenso paula-
tino a partir de outubro. Esta modalidade de pesca é escasamente utilizada en Galicia, 
ata un máximo de 10 barcos despachan simultaneamente durante os meses de máxima 
actividade fundamentalmente na zona das Rías Baixas.

A especie obxectivo da nasa para peixes é a faneca (Trisopterus luscus), e en menor 
medida o congro (Conger conger). É un arte selectiva, tanto a nivel específico como no 
tamaño dos exemplares capturados. Presenta lixeiras variacións xeográficas e temporais 
na composición das capturas. As principais capturas non retidas son de congro (Conger 
conger), patexo (Polybius henslowi) e polbo (Octopus vulgaris); estas mostran pequenas 
variacións xeográficas e temporais.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A veta é unha arte de enmalle fixo ao fondo, formado por un só pano de rede de forma 
rectangular, construído por unha ou varias pezas, unidas entre si e calado verticalmente, 
por efecto do seu armamento entre dúas trallas, a superior cun sistema de flotación e a 
inferior lastrada.

A veta deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión de malla da veta autorizada será igual ou superior a 60 milímetros. 
Para a captura de linguado (Solea spp.) e pescada (Merluccius merluccius) en 
porcentaxe superior ao permitido (30% da captura total) segundo o Regulamento 
(CE) nº 850/1998 do Consello, do 30 de marzo de 1998, para a conservación dos 
recursos pesqueiros a través de medidas técnicas de protección dos xuvenís de 
organismos mariños, a dimensión mínima de malla non será inferior a 80 milímetros.

b) Cada unha das pezas que compoñen a veta terá unha lonxitude máxima de 50 
metros e unha altura máxima logo de armada, entre trallas, de 3 metros. 

c) A lonxitude máxima total da veta que se calará por embarcación en día será:

Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas.

Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalentes a 80 pezas.

Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110 pezas.

Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a 140 pezas.

No ano 2011 regulouse duas novas modalidades de pesca similares á veta denomi-
nadas volantilla e volantíns que unicamente se diferenzan pola altura do aparello. Na 
volantilla, a altura da rede varía en función do tamaño da malla e do número de mallas 
en sentido vertical, tendo un máximo de 70 mallas de alto, no caso do volantín a dimen-
sion minima da malla sera igual ou superior a 110 milimetros e o horario será nocturno. 
Debido a que tanto as características como a maneira de utilizala, a lonxitude máxima 
total establecida, o réxime de calamento son comúns e a composición das capturas 
semellantes en ámbalas dúas modalidades de pesca, neste Atlas as artes de vetas, 
volantillas e volantíns analizaranse conxuntamente coa denominación de grupo vetas.

O número de licenzas de vetas descende cada ano en Galicia, ao igual que o empre-
go desta modalidade de pesca (Figura 3.4.1). A actividade da frota de vetas segue un 
patrón anual característico (Figura 3.4.2), cun máximo de actividade na primavera, un 
descenso ao final de xuño, un incremento ata un segundo máximo en outubro e un novo 
descenso nos meses de novembro e decembro. En Galicia, esta modalidade de pesca 
está a diminuír na súa actividade diaria ao longo dos anos (203) e, na actualidade, non 
supera os 157 barcos despachados simultaneamente por día.

3.4. Vetas
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Figura 3.4.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade do grupo de vetas na costa de Galicia

 Figura 3.4.2: Evolución dos despachos diarios ao grupo de vetas na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 

          Figura 3.4.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade do grupo de 
vetas  na costa de Galicia. 

 

        Figura 3.4.2: Evolución dos despachos diarios ao grupo de vetas na costa de Galicia, comparando a última 
campaña cos valores promedio das anteriores. 

 2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.4.3: Distribución da intensidade de mostraxe do grupo das vetas de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.4.4: Número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.4.3: Distribución da intensidade de mostraxe do grupo das vetas de acordo co programa de seguimento 

da UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.4.5: Media zonal do número de lances de pesca na modalidade do grupo
de vetas analizados polos observadores da UTPB en cada unha das

9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.4.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade do grupo
de vetas analizados polos observadores da UTPB ao longo dos anos na costa de Galicia

           Figura 3.4.4: Número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados polos observadores da 
UTPB na costa de Galicia. 

 

           Figura 3.4.5: Promedio zonal do número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia. 

 

           Figura 3.4.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados 
polos observadores da UTPB ao longo dos anos na costa de Galicia 
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           Figura 3.4.4: Número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados polos observadores da 
UTPB na costa de Galicia. 

 

           Figura 3.4.5: Promedio zonal do número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia. 

 

           Figura 3.4.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade do grupo de vetas analizados 
polos observadores da UTPB ao longo dos anos na costa de Galicia 

 4As especies obxectivo das vetas son a faneca (Trisopterus luscus), a pescada 
(Merluccius merluccius), a xarda (Scomber scombrus) e o xurelo (Trachurus trachurus) 
(Figura 3.4.7). É un arte moi pouco selectivo a nivel específico, pero non tanto no tamaño 
dos exemplares capturados (Figuras 3.4.8 - 13). Na composición das capturas, a faneca 
perde protagonismo a medida que ascendemos pola costa galega (Figura 3.4.14) e 
atópasen outras especies como o salmonete (Mullus surmuletus) e o abadexo (Pollachius 
pollachius). Tamén se observan variación estacionais importantes na composición das 
capturas, coa maior presenza de peláxicos estacionais como o xurelo e a xarda dende 
marzo a novembro (Figura 3.4.15). Dentro da captura non retida, as principais especies 
son o melgacho (Scyliorhinus canicula) e a boga (Boops boops) (Táboa 3.4.1). Existe 
unha gran variación xeográfica e estacional nas especies non retidas por esta modalidade 
de pesca (Figuras 3.4.16 e 17).



75

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.4.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas co grupo de vetas na costa de Galicia

Figura 3.4.8: Estrutura de tamaños da faneca capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia

As especies obxectivo das vetas son a faneca (Trisopterus luscus), a pescada (Merluccius 
merluccius), a xarda (Scomber scombrus) e o xurelo (Trachurus trachurus) (Figura 3.4.7). É un 
arte moi pouco selectivo a nivel específico, pero non tanto na talla dos exemplares capturados 
(Figuras 3.4.8 - 13). Na composición das capturas, a faneca perde protagonismo a medida que 
ascendemos pola costa galega (Figura 3.4.14) e atópasen outras especies como o salmonete 
(Mullus surmuletus) e o abadexo (Pollachius pollachius). Tamén se observan variación estacionais 
importantes na composición das capturas, coa maior presenza de peláxicos estacionais como o 
xurelo e a xarda dende marzo a novembro (Figura 3.4.15). Dentro da captura non retida, as 
principais especies son o melgacho (Scyliorhinus canicula) e a boga (Boops boops) (Táboa 3.4.1). 
Existe unha gran variación xeográfica e estacional nas especies non retidas por esta modalidade de 
pesca (Figuras 3.4.16 e 17). 

 

            Figura 3.4.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas co grupo de vetas na 
costa de Galicia 
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Figura 3.4.8: Estrutura de tallas da faneca capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia. 

 

 
Figura 3.4.9: Estrutura de tallas da pescada capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia 
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Figura 3.4.9: Estrutura de tamaños da pescada capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia

Figura 3.4.10: Estrutura de tamaños da xurelo capturado coas vetas e volantillas na costa de Galicia

6 
 

 
Figura 3.4.8: Estrutura de tallas da faneca capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia. 

 

 
Figura 3.4.9: Estrutura de tallas da pescada capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.4.11: Estrutura de tamaños da xarda capturada coas vetas e volantillas na costa de Galicia

Figura 3.4.12: Estrutura de tamaños da salmonete capturado coas vetas e volantillas na costa de Galicia
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Figura 3.4.13: Estrutura de tamaños do abadexo capturado coas vetas e volantillas na costa de Galicia

 Figura 3.4.14: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas co grupo de vetas na costa de Galicia

Figura 3.4.13: Estrutura de tallas do abadexo capturado coas vetas e volantillas na costa de Galicia 

 
           Figura 3.4.14: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas 

con o grupo de vetas na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.4.15: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas co grupo das vetas na costa de Galicia 

Táboa 3.4.1: Porcentaxe de capturas descartadas entre as principais especies
capturadas co grupo das vetas na costa de Galicia (2002-2018)

Figura 3.4.13: Estrutura de tallas do abadexo capturado coas vetas e volantillas na costa de Galicia 

 
           Figura 3.4.14: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas 

con o grupo de vetas na costa de Galicia 
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 % CAPTURA NON RETIDA
ESPECIES % IRI. DESC. EN NÚMERO EN PESO

1 Trisopterus luscus 1,5 1,6 0,90
2 Merluccius merluccius 3,1 0,9 1,40
3 Trachurus trachurus 4,7 11,3 9,20
4 Mullus surmuletus 0,7 0,2 0,20
5 Pollachius pollachius 1,2 0,3 0,30
6 Scomber scombrus 9,1 11,1 17,00
7 Boops boops 29,5 18,8 14,80
8 Scyliorhinus canicula 34,9 10,9 21,40
9 Pagellus acarne 0,8 2,3 1,50

10 Labrus bergylta 0,3 1,2 0,90
11 Chelidonichthys cuculus 0,1 0,6 0,30
12 Scomber japonicus 3,7 7,1 9,40
13 Spondyliosoma cantharus 0,3 0,9 0,50
14 Serranus cabrilla 0,1 0,9 0,50
15 Sardina pilchardus 0,1 0,9 0,40
16 Octopus vulgaris 0,7 0,6 1,90
17 Callionymus lyra 6 5,8 2,70
18 Diplodus vulgaris 0,6 4,35 0,80
19 Chelidonichthys lucerna 0,0 0,2 0,10
20 Symphodus melops 0,0 0,9 0,50
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Figura 3.4.16: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no grupo das vetas na costa de Galicia

Figura 3.4.17: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
descartadas no grupo das vetas na costa de Galicia

            Figura 3.4.15: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas 
co grupo das vetas  na costa de Galicia          

 

          Táboa 3.4.1: Porcentaxe de capturas descartadas entre as principais especies capturadas co grupo das vetas  
na costa de Galicia (2002-2018) 
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           Figura 3.4.16: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 
retidas no grupo das vetas na costa de Galicia. 

                   
          Figura 3.4.17: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas 

no grupo das vetas na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.4.18: Variación anual do índice de importancia relativa (IRI) das especies principais
descartadas no grupo das vetas na costa de Galicia

           Figura 3.4.16: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 
retidas no grupo das vetas na costa de Galicia. 

                   
          Figura 3.4.17: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas 

no grupo das vetas na costa de Galicia. 
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VOLANTILLAS

A volantilla é unha arte de enmalle fixa ao fondo, formada por un só pano de rede de 
forma rectangular, construído por unha ou varias pezas, unidas entre si e calado verti-
calmente, por efecto do seu armamento entre dúas trallas, a superior cun sistema de 
flotación e a inferior lastrada.

A volantilla deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión mínima de malla autorizada para a volantilla será de 60 milímetros e 
a dimensión máxima de malla será de 90 milímetros. Para a captura de linguado 
(Solea spp.) e pescada (Merluccius merluccius) en porcentaxe superior á permitida 
(30% da captura total) segundo o Regulamento (CE) nº 850/1998 do Consello , do 
30 de marzo de 1998, para a conservación dos recursos pesqueiros a través de 
medidas técnicas de protección dos xuvenís de organismos mariños, a dimensión 
mínima de malla non será inferior a 80 milímetros.

b) Cada unha das pezas que compoñen a volantilla terá unha lonxitude máxima de 
50 metros e o número máximo de mallas en sentido vertical será de 70, indepen-
dentemente do tamaño da malla. 

c) A lonxitude máxima total da volantilla, será a mesma que a establecida para as 
vetas.

Debido a que tanto as características como a maneira de utilizar a volantilla e a veta 
son comúns, neste Atlas ambas modalidades de pesca analízanse conxuntamente coa 
denominación de grupo vetas.
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Figura 3.4.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas coas volantillas na costa de Galicia

 
           Figura 3.4.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas coas volantillas na costa 

de Galicia 
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Figura 3.4.2: Distribución da intensidade de mostraxe das volantillas de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
           Figura 3.4.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas coas volantillas na costa 

de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

VOLANTÍNS

O volantín é unha arte de pesca de enmalle fixa ao fondo, formada por un só pano de 
rede rectangular, composto por varias pezas unidas entre si, dotadas dunha relinga in-
ferior de chumbos e unha superior de flotadores que o manteñen vertical sobre o fondo.

O volantín deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión mínima de malla para o volantín será igual ou superior a 110 milíme-
tros.

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o volantín terá unha lonxi-
tude máxima de 50 metros, e unha altura máxima, logo de armada, entre trallas ou 
relingas, de 5 metros.

c) A lonxitude máxima total do volantín que se calará por buque e día será o estable-
cido para as vetas. 

d) O horario de actividade será nocturno, poderase largar dúas horas antes do ocaso 
e deben ser retiradas do seu calamento catro horas despois do orto.

e) Non se poderá pescar por dentro das liñas de referencia sinaladas no anexo I e 
tampouco en fondo inferiores a 10 metros.

Esta modalidade de pesca regulouse no ano 2011 e o número de embarcacións que a 
empregan é moi reducido, polo que a escasa información dispoñible na UTPB non per-
mite realizar de momento un análise detallado do seu funcionamento. 

Figura 3.4.1: Evolución dos despachos diarios dos volantíns na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.4.2: Distribución da intensidade de mostraxe das volantillas de acordo co programa de seguimento da UTPB 
na costa de Galicia. 

VOLANTÍNS 

O volantín é unha arte de pesca de enmalle fixo ao fondo, formado por un só pano de rede 
rectangular, composto por varias pezas unidas entre si, dotadas dunha relinga inferior de chumbos e 
unha superior de flotadores que o manteñen vertical sobre o fondo. 

O volantín deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) A dimensión mínima de malla para o volantín será igual ou superior a 110 milímetros. 

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o volantín terá unha lonxitude 
máxima de 50 metros, e unha altura máxima, logo de armada, entre trallas ou relingas, de 5 
metros. 

c) A lonxitude máxima total do volantín que se calará por buque e día será o establecido 
para as vetas.  

d) O horario de actividade será nocturno, poderase largar dúas horas antes do ocaso e deben 
ser retiradas do seu calamento catro horas despois do orto. 

e) Non se poderá pescar por dentro das liñas de referencia sinaladas no anexo I e tampouco 
en fondo inferiores a 10 metros. 

Esta modalidade de pesca regulouse no ano 2011 e o número de embarcacións que a empregan é 
moi reducido, polo que a escasa información dispoñible na UTPB non permite realizar de momento 
un análise detallado do seu funcionamento.  

 

Figura 3.4.1: Evolución dos despachos diarios dos volantíns na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 
valores promedio das anteriores. 
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Figura 3.4.2: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas cos volantíns na costa de Galicia

 
           Figura 3.4.2: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas cos volantíns na costa de 

Galicia 
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Figura 3.4.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos volantíns de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.4.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos volantíns de acordo co programa de seguimento da 

UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 
O número de licenzas de vetas descende cada ano en Galicia, ao igual que o emprego desta 
modalidade de pesca. A actividade da frota de vetas segue un patrón anual característico, cun 
máximo de actividade na primavera, unha diminución nos meses de xullo e agosto, un novo 
incremento ata un segundo máximo en outubro e posterior descenso no mes de novembro. Os 
descensos de actividade coinciden coa apertura do período de extracción doutras modalidades de 
pesca e/ou outros recursos. En Galicia esta modalidade de pesca non supera en ningún momento do 
ano os 203 barcos despachados simultaneamente. 

As especies obxectivo das vetas son faneca (Trisopterus luscus), pescada (Merluccius 
merluccius), xarda (Scomber scombrus) e xurelo (Trachurus trachurus). É un arte moi pouco 
selectivo a nivel específico, pero non tanto na talla dos exemplares capturados. Na composición das 
capturas, a faneca vai diminuíndo a súa presenza a medida que ascendemos pola costa galega e 
aparecen outras especies como o salmonete (Mullus surmuletus) e o abadexo (Pollachius 
pollachius). Tamén se observan variación estacionais importantes na composición das capturas, coa 
maior presenza de peláxicos estacionais como o xurelo e a xarda dende marzo a novembro. As 
principais especies non retidas son de melgacho (Scyliorhinus canicula) e boga (Boops boops). 
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de vetas descende cada ano en Galicia, ao igual que o emprego 
desta modalidade de pesca. A actividade da frota de vetas segue un patrón anual carac-
terístico, cun máximo de actividade na primavera, unha diminución nos meses de xullo 
e agosto, un novo incremento ata un segundo máximo en outubro e posterior descenso 
no mes de novembro. Os descensos de actividade coinciden coa apertura do período 
de extracción doutras modalidades de pesca e/ou outros recursos. En Galicia esta mo-
dalidade de pesca non supera en ningún momento do ano os 203 barcos despachados 
simultaneamente.

As especies obxectivo das vetas son faneca (Trisopterus luscus), pescada (Merluccius 
merluccius), xarda (Scomber scombrus) e xurelo (Trachurus trachurus). É un arte moi 
pouco selectivo a nivel específico, pero non tanto no tamaño dos exemplares capturados. 
Na composición das capturas, a faneca vai diminuíndo a súa presenza a medida 
que ascendemos pola costa galega e aparecen outras especies como o salmonete 
(Mullus surmuletus) e o abadexo (Pollachius pollachius). Tamén se observan variación 
estacionais importantes na composición das capturas, coa maior presenza de peláxicos 
estacionais como o xurelo e a xarda dende marzo a novembro. As principais especies 
non retidas son de melgacho (Scyliorhinus canicula) e boga (Boops boops). Existe unha 
gran variación xeográfica e estacional nas especies non retidas por esta modalidade de 
pesca.
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O xeito é unha arte de enmalle de deriva que está constituída por un pano rectangular 
estendido entre dúas trallas, a superior, que consta dun sistema de flotación por boias 
permite o calado a profundidade variable e a inferior que está lastrada con chumbos. 
Debe permanecer unido á embarcación mediante un cabo de lonxitude variable, que-
dando o outro extremo libre.

O xeito deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión de malla do xeito estará comprendida entre 23 e 40 milímetros.

b) A altura máxima do xeito, logo de armada, entre trallas ou relingas, será de 16 me-
tros.

c) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o xeito terá unha lonxitude 
70 metros, cunha lonxitude máxima de 100 metros co pano estirado.

d) A lonxitude máxima total do xeito autorizada por buque e día non poderá exceder, 
en ningún caso, de 1.000 metros. 

O número de licenzas de xeito descende lixeiramente cada ano en Galicia, sen embar-
go o emprego desta modalidade de pesca mantense relativamente estable (Figura 3.5.1). 
A actividade da frota de xeito segue un patrón anual ben definido (Figura 3.5.1). Utilizase 
principalmente en primavera-verán, cun máximo anual en torno a festa de San Xoán. En 
Galicia esta modalidade de pesca non supera en ningún momento do ano os 140 barcos 
despachados simultaneamente.

 Figura 3.5.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de xeito na costa de Galicia

3.5  ESTADO DOS RECURSOS :  XEITO 

O xeito é unha arte de enmalle de deriva que está constituída por un pano rectangular estendido 
entre dúas trallas, a superior, que consta dun sistema de flotación por boias permite o calado a 
profundidade variable e a inferior que está lastrada con chumbos. Debe permanecer unido á 
embarcación mediante un cabo de lonxitude variable, quedando o outro extremo libre. 

O xeito deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) A dimensión de malla do xeito estará comprendida entre 23 e 40 milímetros. 

b) A altura máxima do xeito, logo de armada, entre trallas ou relingas, será de 16 metros. 

c) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o xeito terá unha lonxitude 70 
metros, cunha lonxitude máxima de 100 metros co pano estirado. 

d) A lonxitude máxima total do xeito autorizada por buque e día non poderá exceder, en 
ningún caso, de 1.000 metros.  

O número de licenzas de xeito descende lixeiramente cada ano en Galicia, sen embargo o emprego 
desta modalidade de pesca mantense relativamente estable (Figura 3.5.1). A actividade da frota de 
xeito segue un patrón anual ben definido (Figura 3.5.1). Utilizase principalmente en primavera-
verán, cun máximo anual en torno a festa de San Xoán. En Galicia esta modalidade de pesca non  
supera en ningún momento do ano os 140 barcos despachados simultaneamente. 

 

            Figura 3.5.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de xeito 
 na costa de Galicia 

Por mor das fortes oscilacións da produción desta pesqueira, da crítica situación do stock ibero-
atlántico da sardiña nos derradeiros anos, nas zonas CIEM VIIIc e IXa, e trala avaliación do dito 

 1

3.5. Xeito
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Por mor das fortes oscilacións da produción desta pesqueira, da crítica situación do 
stock ibero-atlántico da sardiña nos derradeiros anos, nas zonas CIEM VIIIc e IXa, e 
trala avaliación do dito recurso segundo o ditame dos informes do ICES, no ano 2014 
dende o goberno central, emitiuse unha orde segundo...” Orden AAA/1512/2014, de 30 
de julio, por la que se establece un plan de gestión para la sardina (Sardina pilchardus) 
de las aguas ibéricas (VIIIc y IXa) y se modifica la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, 
por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional del Cantábrico y Noroeste (BOE 2014 08 14 Nº 197). O plan terá unha vixencia 
de tres anos.

No ano 2015, mediante a Resolución do 18 de xuño de 2015 se aproba o Plan de 
xestión da sardiña con arte de xeito para o ano 2015 no ámbito da Comunidade Autó-
noma de Galicia (DOG, 2015 07 03). Nos dous seguintes anos apróbanse e regúlanse 
mediante os seus correspondentes plans de explotación a pesqueira do xeito e cuns 
prazos de vixencia a rematar a primeiros do mes de novembro ou a variar en cuestión do 
esgotamento da cota. Tendo en conta a dispoñibilidade total anual de arredor das 200 
toneladas quedan establecidos uns topes máximos mensuais.

A flota do xeito atópase e traballa case exclusivamente nas zonas administrativas 1-5. 
O programa de seguimento das mostraxes da UTPB para o xeito céntrase nas zonas 
que presentan actividade.

 Figura 3.5.2: Evolución dos despachos diarios a xeito na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

recurso segundo o ditame dos informes do ICES, no ano 2014 dende o goberno central, emitiuse 
unha orde segundo...” Orden AAA/1512/2014, de 30 de julio, por la que se establece un plan de 
gestión para la sardina (Sardina pilchardus) de las aguas ibéricas (VIIIc y IXa) y se modifica la 
Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, por la que se establece un plan de gestión para los buques de 
los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste (BOE 2014 08 14  Nº 197). O plan 
terá unha vixencia de tres anos. 

No ano 2015, mediante a Resolución do 18 de xuño de 2015 se aproba o Plan de xestión da sardiña 
con arte de xeito para o ano 2015 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 2015 07 
03). Nos dous seguintes anos apróbanse e regúlanse mediante os seus correspondentes plans de 
explotación a pesqueira do xeito e cuns prazos de vixencia a rematar a primeiros do mes de 
novembro ou a variar en cuestión do esgotamento da cota. Tendo en conta a dispoñibilidade total 
anual  de arredor das 200 toneladas quedan establecidos uns topes máximos mensuais. 

 

        Figura 3.5.2: Evolución dos despachos diarios a xeito na costa de Galicia,comparando a última campaña cos 
valores promedio das anteriores. 

A flota do xeito atópase e traballa case exclusivamente nas zonas administrativas 1-5. O programa 
de seguimento das mostraxes da UTPB para o xeito céntrase nas zonas que presentan actividade. 
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Figura 3.5.3: Distribución da intensidade de mostraxe do xeito de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.5.3: Distribución da intensidade de mostraxe do xeito de acordo co programa de seguimento da UTPB 

na costa de Galicia. 
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Figura 3.5.4: Número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados
polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.5.3: Distribución da intensidade de mostraxe do xeito de acordo co programa de seguimento da UTPB 

na costa de Galicia. 
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Figura 3.5.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados polos observadores 
da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.5.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de xeito
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

Figura 3.5.4: Número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados polos observadores da UTPB  na 
costa de Galicia. 

 

Figura 3.5.5: Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados polos observadores da 
UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.5.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de xeito 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.5.4: Número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados polos observadores da UTPB  na 
costa de Galicia. 

 

Figura 3.5.5: Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de xeito analizados polos observadores da 
UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.5.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de xeito 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 4A especie obxectivo do xeito é a sardiña (Sardina pilchardus) (Figura 3.5.7). É unha 
arte moi selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados 
(Figura 3.5.8). Non presenta variacións xeográficas nin temporais na composición das 
capturas (Figuras 3.5.9 e 10). A escasa presenza de descartes son de sardiña (Sardina 
pilchardus) e da xarda (Scomber scombrus), aínda que representan una mínima parte 
das capturas realizadas (Táboa 3.5.1). Os descartes, aínda que non son representativos 
(Figura 3.7.13), poden mostrar variacións xeográficas e temporais (Figuras 3.5.11 e 12). 
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Figura 3.5.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con xeito na costa de Galicia

Figura 3.5.8: Estrutura de tamaños da sardiña capturada na flota de baixura na costa de Galicia

A especie obxectivo do xeito é a sardiña (Sardina pilchardus) (Figura 3.5.7). É unha arte moi 
selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figura 3.5.8). Non 
presenta variacións xeográficas nin temporais na composición das capturas (Figuras 3.5.9 e 10). A 
escasa presenza de descartes son de sardiña (Sardina pilchardus) e da xarda (Scomber scombrus), 
aínda que representan una mínima parte das capturas realizadas (Táboa 3.5.1). Os descartes, aínda 
que non son representativos (Figura 3.7.13), poden mostrar variacións xeográficas e temporais 
(Figuras 3.5.11 e 12).  

 

Figura 3.5.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con xeito na costa de Galicia 
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Figura 3.5.8: Estrutura de tallas da sardiña capturada na flota de baixura na costa de Galicia 

 
 

 
 

              Figura 3.5.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
capturadas con xeito na costa de Galicia 
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Figura 3.5.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con xeito na costa de Galicia

Figura 3.5.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con xeito na costa de Galicia

 
Figura 3.5.8: Estrutura de tallas da sardiña capturada na flota de baixura na costa de Galicia 

 

              Figura 3.5.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
capturadas con xeito na costa de Galicia 
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Figura 3.5.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas 

con xeito  na costa de Galicia 

 

Táboa 3.5.1: Porcentaxe das capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa arte do xeito na 
costa de Galicia (2000-2016)                  

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Sardina pilchardus 81,6 69,4 76,40
2 Engraulis encrasicholus 0,5 1,4 0,90
3 Trachurus trachurus 7,2 9,6 3,20
4 Scomber scombrus 5,8 3 8,70
5 Merluccius merluccius 0 0 0,00
6 Scomber japonicus 0,2 0,2 1,10
7 Sprattus sprattus 0 0 0,00
8 Boops boops 1,9 4,5 3,80
9 Atherina presbiter 0 0,2 0,00

10 Trisopterus luscus 0,4 0,8 0,40
11 Micromesistius poutassou 0 0 0,00
12 Carcinus maenas 0,8 3,4 0,90
13 Buglossidium luteum 0,6 1,7 0,20
14 Belone belone 0,2 0,2 0,80
15 Chelidonichthys lucerna 0 0,2 0,30
16 Symphodus spp 0,2 1,9 0,40
17 Polybius henslowi 0,2 1,3 0,60
18 Gobiidae 0,2 0,8 0,20
19 Spondyliosoma cantharus 0,1 0,4 0,20
20 Soleidae 0,0 0,1 0,00

% IRI. DESC.
% CAPTURA NON RETIDA
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Táboa 3.5.1: Porcentaxe das capturas non retidas entre as principais especies
capturadas coa arte do xeito na costa de Galicia (2000-2016) 

 

 Figura 3.5.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies  
principais non retidas no xeito na costa de Galicia 

 
Figura 3.5.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies  

principais non retidas no xeito na costa de Galicia. 
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 Figura 3.5.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies 
principais non retidas no xeito na costa de Galicia

 % CAPTURA NON RETIDA
ESPECIES % IRI. DESC. EN NÚMERO EN PESO

1 Sardina pilchardus 81,6 69,4 76,40
2 Engraulis encrasicholus 0,5 1,4 0,90
3 Trachurus trachurus 7,2 9,6 3,20
4 Scomber scombrus 5,8 3 8,70
5 Merluccius merluccius 0 0 0,00
6 Scomber japonicus 0,2 0,2 1,10
7 Sprattus sprattus 0 0 0,00
8 Boops boops 1,9 4,5 3,80
9 Atherina presbiter 0 0,2 0,00

10 Trisopterus luscus 0,4 0,8 0,40
11 Micromesistius poutassou 0 0 0,00
12 Carcinus maenas ,8 3,4 0,90
13 Buglossidium luteum 0,6 1,7 0,20
14 Belone belone 0,2 0,2 0,80
15 Chelidonichthys lucerna 0 0,2 0,30
16 Symphodus spp 0,2 1,9 0,40
17 Polybius henslowi 0,2 1,3 0,60
18 Gobiidae 0,2 0,8 0,20
19 Spondyliosoma cantharus 0,1 0,4 0,20
20 Soleidae 0,0 0,1 0,50
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 Figura 3.5.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies  
principais non retidas no xeito na costa de Galicia 

 
Figura 3.5.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies  

principais non retidas no xeito na costa de Galicia. 
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Figura 3.5.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies 
principais non retidas no xeito na costa de Galicia

Figura 3.5.13: Variación anual do índice de importancia relativa (IRI) das especies principais
 non retidas no xeito na costa de Galicia

 
                       Figura 3.5.13: Variación anual do índice de importancia relativa (IRI) das especies principais 

 non retidas no xeito na costa de Galicia 

CONCLUSIÓNS 

O número de licenzas de xeito descende lixeiramente cada ano en Galicia, sen embargo o emprego 
desta modalidade de pesca mantense relativamente estable. A actividade da frota de xeito segue un 
patrón anual ben definido. Utilizase principalmente en primavera-verán, cun máximo anual en 
torno a festa de San Xoán. En Galicia esta modalidade de pesca non  supera en ningún momento do 
ano os 130 barcos despachados simultaneamente. 

A especie obxectivo do xeito é a sardiña (Sardina pilchardus). É un arte moi selectivo, tanto a 
nivel específico como na talla dos exemplares capturados. Non presenta variacións xeográficas nin 
temporais na composición das capturas. Os principais descartes son de sardiña (Sardina 
pilchardus) e xarda (Scomber scombrus), aínda que representan una mínima parte das capturas 
realizadas. Os descartes mostran grandes variacións xeográficas e temporais.  

Por mor das fortes oscilacións da produción desta pesqueira, a crítica situación do stock ibero-
atlántico da sardiña nos derradeiros anos, nas zonas CIEM VIIIc e IXa, e trala avaliación do 
recurso segundo os resultados dos informes do ICES, dende o ano 2014 aprobáronse e reguláronse 
os seus correspondentes plans anuais de explotación da sardiña con arte de xeito no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e cuns prazos de vixencia a rematar a primeiros do mes de 
novembro ou a variar en cuestión do esgotamento da cota. Tendo en conta unha dispoñibilidade 
total anual de arredor das 200 toneladas establecidos en topes máximos mensuais. 

 9
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de xeito descende lixeiramente cada ano en Galicia, sen embar-
go o emprego desta modalidade de pesca mantense relativamente estable. A actividade 
da frota de xeito segue un patrón anual ben definido. Utilizase principalmente en prima-
vera-verán, cun máximo anual en torno a festa de San Xoán. En Galicia esta modalidade 
de pesca non supera en ningún momento do ano os 130 barcos despachados simulta-
neamente.

A especie obxectivo do xeito é a sardiña (Sardina pilchardus). É un arte moi selectivo, 
tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados. Non presenta 
variacións xeográficas nin temporais na composición das capturas. Os principais 
descartes son de sardiña (Sardina pilchardus) e xarda (Scomber scombrus), aínda que 
representan una mínima parte das capturas realizadas. Os descartes mostran grandes 
variacións xeográficas e temporais. 

Por mor das fortes oscilacións da produción desta pesqueira, a crítica situación do 
stock ibero-atlántico da sardiña nos derradeiros anos, nas zonas CIEM VIIIc e IXa, e 
trala avaliación do recurso segundo os resultados dos informes do ICES, dende o ano 
2014 aprobáronse e reguláronse os seus correspondentes plans anuais de explotación 
da sardiña con arte de xeito no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e cuns 
prazos de vixencia a rematar a primeiros do mes de novembro ou a variar en cuestión 
do esgotamento da cota. Tendo en conta unha dispoñibilidade total anual de arredor das 
200 toneladas establecidos en topes máximos mensuais.
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Enténdese por arte de cerco aquela arte activa, onde os cardumes das especies son 
capturados polo movemento do aparello que as embolsa, constituídas por unha rede 
rectangular sustentada por flotadores e mantida verticalmente por pesos, cuxos extre-
mos terminan en puños, que circunda cardumes. O racú e a piobardeira, son artes de 
cerco tradicionais de Galicia, de menores dimensións co cerco. 

1. Tanto o racú como a piobardeira só poderán ser utilizadas por embarcacións de 
tipo III e IV.

2. Nin o racú nin a piobardeira poderán ser utilizadas por embarcacións auxiliares. 

3. O número de embarcacións autorizadas para o uso destas dúas artes non deberá 
exceder das existentes no ano 2011.

O racú e a piobardeira deberán ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión mínima de malla do racú e da piobardeira será igual ou superior a 14 
milímetros.

b) As redes do racú e da piobardeira non poderán exceder de 150 metros de lonxi-
tude, nin de 25 metros da altura.

c) Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 metros.

O número de licenzas de racú e piobardeira descende lixeiramente cada ano en Ga-
licia, sen embargo o emprego destas modalidades de pesca varía apreciablemente cos 
anos (Figuras 3.6.1 e 2). A actividade da frota destas modalidades de pesca segue pa-
tróns anuais ben definidos, cun máximo de actividade no verán para o racú (Figura 3.6.3) 
e dous momentos de elevada actividade en primavera e verán con unha baixada entre 
eles para a piobardeira (Figura 3.6.4). Estas modalidades de cerco non son moi utiliza-
das en Galicia, non superando en ningún momento do ano os 12 barcos despachados 
simultaneamente no caso do racú e os 6 barcos no caso da piobardeira.

3.6. Racú e Piobardeira
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Figura 3.6.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de cerco racú na costa de Galicia

Figura 3.6.2: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de cerco piobardeira na costa de Galicia

      3.6 RACÚ E PIOBARDEIRA 

Enténdese por arte de cerco aquela arte activa, onde os cardumes das especies son capturados polo 
movemento do aparello que as embolsa, constituídas por unha rede rectangular sustentada por 
flotadores e mantida verticalmente por pesos, cuxos extremos terminan en puños, que circunda 
cardumes. O racú e a piobardeira, son artes de cerco tradicionais de Galicia, de menores 
dimensións co cerco.  

1. Tanto o racú como a piobardeira só poderán ser utilizadas por embarcacións de tipo III 
e IV. 

2. Nin o racú nin a piobardeira poderán ser utilizadas por embarcacións auxiliares.  

3. O número de embarcacións autorizadas para o uso destas dúas artes non deberá exceder 
das existentes no ano 2011. 

O racú e a piobardeira deberán ter as seguintes características técnicas: 

a) A dimensión mínima de malla do racú e da piobardeira será igual ou superior a 14 
milímetros. 

b) As redes do racú e da piobardeira non poderán exceder de 150 metros de lonxitude, nin 
de 25 metros da altura. 

c) Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 metros. 

O número de licenzas de racú e piobardeira descende lixeiramente cada ano en Galicia, sen 
embargo o emprego destas modalidades de pesca varía apreciablemente cos anos (Figuras 3.6.1 e 
2). A actividade da frota destas modalidades de pesca segue patróns anuais ben definidos, cun 
máximo de actividade no verán para o racú (Figura 3.6.3) e dous momentos de elevada actividade 
en primavera e verán con unha baixada entre eles para a piobardeira (Figura 3.6.4). Estas 
modalidades de cerco non son moi utilizadas en Galicia, non superando en ningún momento do ano 
os 12 barcos despachados simultaneamente no caso do racú e os 6 barcos no caso da piobardeira. 

 
Figura 3.6.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de cerco racú 

 1 na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.2:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de cerco  

piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.3:  Evolución dos despachos diarios a cerco racú na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores. 

 2
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Figura 3.6.3: Evolución dos despachos diarios a cerco racú na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.6.4: Evolución dos despachos diarios a cerco piobardeira na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores
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Figura 3.6.5: Distribución da intensidade de mostraxe dos cercos racú e piobardeira na costa de Galicia

 
Figura 3.6.4:  Evolución dos despachos diarios a cerco piobardeira na costa de Galicia, comparando a última campaña 

cos valores promedio das anteriores. 

 

Figura 3.6.5: Distribución da intensidade de mostraxe dos cercos racú e piobardeira na costa de Galicia 
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Figura 3.6.6: Número de lances de pesca nas modalidades de cerco racú e piobardeira

analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.6.6:  Número de lances de pesca nas modalidades de cerco racú e piobardeira analizados polos observadores 

da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.7:  Promedio anual do número de lances de pesca nas modalidades de cerco racú e piobardeira  analizados 

polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.6.8:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de cerco racú e piobardeira analizados 
polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 4
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Figura 3.6.7: Media anual do número de lances de pesca nas modalidades
de cerco racú e piobardeira analizados polos observadores da UTPB en cada unha das

9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.6.8: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade
de cerco racú e piobardeira analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia
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As especies obxectivo do racú e da piobardeira son os pequenos peixes peláxicos; 
xurelo (Trachurus trachurus), sardiña (Sardina pilchardus) e piarda (Atherina presbiter) 
(Figura 3.6.9). É unha arte moi selectiva, a nivel específico pero non co tamaño dos 
exemplares capturados (Figuras 3.6.10 - 12). Presenta variacións xeográficas e tempo-
rais na composición das capturas (Figuras 3.6.13 e 14). As principais especies non reti-
das son, xurelo (Trachurus trachurus), boga (Boops boops) e piarda (Atherina presbiter) 
(Táboa 3.8.1). As capturas non retidas tamén mostran variacións xeográficas e temporais 
relevantes (Figuras 3.6.15 e 16) e grandes variacións interanuais con elevados valores de 
2005 a 2009 (Figura 3.6.16b).

Figura 3.6.9: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

Figura 3.6.10: Estrutura de tamaños do xurelo capturado con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

As especies obxectivo do racú e da piobardeira son os pequenos peixes peláxicos; xurelo 
(Trachurus trachurus), sardiña (Sardina pilchardus) e piarda (Atherina presbiter) (Figura 3.6.9). É 
unha arte moi selectiva, a nivel específico pero non coa talla dos exemplares capturados (Figuras 
3.6.10 - 12). Presenta variacións xeográficas e temporais na composición das capturas (Figuras 
3.6.13 e 14). As principais especies non retidas son, xurelo (Trachurus trachurus), boga (Boops 
boops) e piarda (Atherina presbiter) (Táboa 3.8.1). As capturas non retidas tamén mostran 
variacións xeográficas e temporais relevantes (Figuras 3.6.15 e 16) e grandes variacións interanuais 
con elevados valores de 2005 a 2009 (Figura 3.6.16b). 
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Figura 3.6.11: Estrutura de tamaños do sardiña capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

Figura 3.6.12: Estrutura de tamaños do piarda capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

Figura 3.6.10: Estrutura de tallas do xurelo capturado con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.11: Estrutura de tallas da sardiña capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.12: Estrutura de tallas da piarda capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 6

Figura 3.6.10: Estrutura de tallas do xurelo capturado con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.11: Estrutura de tallas da sardiña capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.12: Estrutura de tallas da piarda capturada con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 6
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Figura 3.6.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

cerco racú e piobardeira  na costa de Galicia 

 7

 
Figura 3.6.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 
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Figura 3.6.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

cerco racú e piobardeira  na costa de Galicia 

 7

Figura 3.6.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

Figura 3.6.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con cerco racú e piobardeira na costa de Galicia
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Táboa 3.6.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co cerco racú e piobardeira na costa de Galicia (2005-2018)

Táboa 3.6.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co cerco racú e piobardeira na 
costa de Galicia (2005-2018) 

 

 

Figura 3.6.15: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 
cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Trachurus trachurus 60,6 35,50 18,51
2 Sardina pilchardus 0,8 0,69 0,25
3 Atherina presbiter 4,1 3,40 2,55
4 Boops boops 34,2 98,56 89,85
5 Scomber japonicus 0,1 1,30 1,63
6 Diplodus sargus 0 0,72 0,22
7 Scomber scombrus 0 6,16 4,49
8 Spondyliosoma cantharus 0 12,95 7,62
9 Belone belone 0,2 70,41 52,84

10 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
11 Sepia officinalis 0 0,00 0,00
12 Maja brachydactyla 0 7,69 8,36
13 Alloteuthis spp 0 0,00 0,00
14 Liza aurata 0 56,25 32,17
15 Engraulis encrasicholus 0 0,00 0,00
16 Merluccius merluccius 0 0,00 0,00
17 Diplodus vulgaris 0 0,00 0,00
18 Raja undulata 0 0,00 0,00
19 Pagellus acarne 0 50,85 40,76
20 Mullus surmuletus 0 13,04 0,88

% 
FRQ. 

% NON RETIDO
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Figura 3.6.15: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ. EN NÚMERO EN PESO

1 Trachurus trachurus 60,6 35,50 18,51
2 Sardina pilchardus 0,8 0,69 0,25
3 Atherina presbiter 4,1 3,40 2,55
4 Boops boops 34,2 98,56 89,85
5 Scomber japonicus 0,1 1,30 1,63
6 Diplodus sargus 0 0,72 0,22
7 Scomber scombrus 0 6,16 4,49
8 Spondyliosoma cantharus 0 12,95 7,62
9 Belone belone 0,2 70,41 52,84

10 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
11 Sepia officinalis 0 0,00 0,00
12 Maja brachydactyla 0 7,69 8,36
13 Alloteuthis spp 0 0,00 0,00
14 Liza aurata 0 56,25 32,17
15 Engraulis encrasicholus 0 0,00 0,00
16 Merluccius merluccius 0 0,00 0,00
17 Diplodus vulgaris 0 0,00 0,00
18 Raja undulata 0 0,00 0,00
19 Pagellus acarne 0 50,85 40,76
20 Mullus surmuletus 0 13,04 0,88
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Figura 3.6.16: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

cerco racú e piobardeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.16b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no cerco racú e cerco 

piobardeira  na costa de Galicia. 
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Figura 3.6.16: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no cerco racú e piobardeira na costa de Galicia

Figura 3.6.16b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas
no cerco racú e cerco piobardeira na costa de Galicia



107

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de racú e piobardeira descende lixeiramente cada ano en Ga-
licia, sen embargo o emprego destas modalidades de pesca varía apreciablemente cos 
anos. A actividade da frota destas modalidades de pesca segue patróns anuais ben 
definidos, cun máximo de actividade no verán para o racú e dous momentos de elevada 
actividade en primavera e verán con unha baixada entre eles para a piobardeira. Es-
tas modalidades de cerco non son moi utilizadas en Galicia, non superando en ningún 
momento do ano os 12 barcos despachados simultaneamente no caso do racú e os 6 
barcos no caso da piobardeira.

As especies obxectivo do racú e da piobardeira son os pequenos peixes peláxicos; 
xurelo (Trachurus trachurus), sardiña (Sardina pilchardus) e piarda (Atherina presbiter). 
É unha arte moi selectiva, a nivel específico pero non co tamaño dos exemplares 
capturados. Presenta variacións xeográficas e temporais na composición das capturas. 
As principais especies non retidas son o xurelo (Trachurus trachurus), boga (Boops 
boops) e piarda (Atherina presbiter). As capturas non retidas tamén mostran variacións 
xeográficas e temporais relevantes e grandes variacións interanuais con elevados valores 
de 2005 a 2009.
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O cerco para a captura de bolos, lanzóns e voadores, deberá ter as seguintes carac-
terísticas técnicas:

a) A dimensión de malla será igual ou superior a 10 milímetros.

b) As redes non poderán exceder de 150 metros de lonxitude e de 40 metros de altura.

c) Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 metros. 

O número de licenzas de cerco para bolo mantense case igual cada ano en Galicia e 
o emprego desta modalidade de pesca aumentou desde o ano 2015 ata a actualidade 
(Figura 3.7.1). A actividade da frota que emprega o cerco para bolo segue un patrón 
anual ben definido, similar ao da flota de liña-cordel (Figura 3.7.2). O máximo de activi-
dade concéntrase nos meses de maio e xuño. Esta modalidade de pesca é moi pouco 
utilizada en Galicia, non superando en ningún momento do ano os 3 barcos despacha-
dos simultaneamente.

3.7. Cerco para Bolo

Figura 3.7.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de cerco para bolo na costa de Galicia

3.7 CERCO PARA BOLO 

O cerco para a captura de bolos, lanzóns e voadores, deberá ter as seguintes características 
técnicas: 

a) A dimensión de malla será igual ou superior a 10 milímetros. 

b) As redes non poderán exceder de 150 metros de lonxitude e de 40 metros de altura. 

c) Admitiranse calóns abranguidos entre 15 e 20 metros.  

O número de licenzas de cerco para bolo mantense case igual cada ano en Galicia e o emprego 
desta modalidade de pesca aumentou desde o ano 2015 ata a actualidade (Figura 3.7.1). A 
actividade da frota que emprega o cerco para bolo segue un patrón anual ben definido, similar ao 
da flota de liña-cordel (Figura 3.7.2). O máximo de actividade concéntrase nos meses de maio e 
xuño. Esta modalidade de pesca é moi pouco utilizada en Galicia, non superando en ningún 
momento do ano os 3 barcos despachados simultaneamente. 

 
Figura 3.7.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de cerco para bolo 

 na costa de Galicia 

 1
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Figura 3.7.2: Evolución dos despachos diarios a cerco para bolo na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.7.3: Distribución da intensidade de mostraxe do cerco para bolo na costa de Galicia

 
Figura 3.7.2:  Evolución dos despachos diarios a  cerco para bolo na costa de Galicia, comparando a última campaña 

cos valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.7.3: Distribución da intensidade de mostraxe do cerco para bolo na costa de Galicia 

 2
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Figura 3.7.4: Número de lances de pesca na modalidade de cerco para bolo analizados polos observadores
da UTPB na costa de Galicia. Desde o ano 2011 non se fixeron máis mostraxes

Figura 3.7.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de cerco para bolo analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.7.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de cerco para bolo
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 
Figura 3.7.4:  Número de lances de pesca na modalidade de cerco para bolo analizados polos observadores da UTPB  

na costa de Galicia. Desde o ano 2011 non se fixeron máis mostraxes. 
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As especies obxectivo do cerco para bolo son obviamente os bolos (Ammodytidae) 
(Figura 3.7.7). É unha arte bastante selectiva a nivel específico, pero non tanto en relación 
co tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.7.8). Presenta variacións xeográficas 
e temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.7.9 e 10). As principais 
especies non retidas son os bolos (Ammodytidae) e a agulla (Belone belone), aínda que 
representan unha mínima parte das capturas realizadas (Táboa 3.7.1). As capturas non 
retidas tamén mostran variacións xeográficas e temporais considerables (Figuras 3.7.11 
e 12). Grandes variacións interanuais e elevados valores en 2001 e 2004 (Figura 3.7.12b).

Figura 3.7.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con cerco para bolo na costa de Galicia

As especies obxectivo do cerco para bolo son obviamente os bolos (Ammodytidae) (Figura 3.7.7). 
É unha arte bastante selectiva a nivel específico, pero non tanto en relación coa talla dos 
exemplares capturados (Figura 3.7.8). Presenta variacións xeográficas e temporais na composición 
específica das capturas (Figuras 3.7.9 e 10). As principais especies non retidas son os bolos 
(Ammodytidae) e a agulla (Belone belone), aínda que representan unha mínima parte das capturas 
realizadas (Táboa 3.7.1). As capturas non retidas tamén mostran variacións xeográficas e temporais 
considerables (Figuras 3.7.11 e 12). Grandes variacións interanuais e elevados valores en 2001 e 
2004 (Figura 3.7.12b). 

 
Figura 3.7.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con cerco para bolo  

na costa de Galicia 
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Figura 3.7.8: Estrutura de tamaños do bolo capturado con cerco para bolo na costa de Galicia 
Figura 3.7.8: Estrutura de tallas do bolo capturado con cerco para bolo na costa de Galicia 

 
Figura 3.7.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

cerco para bolo na costa de Galicia 

 5
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Figura 3.7.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con cerco para bolo na costa de Galicia

Figura 3.7.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con cerco para bolo na costa de Galicia

 
Figura 3.7.8: Estrutura de tallas do bolo capturado con cerco para bolo na costa de Galicia 
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Figura 3.7.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

cerco para bolo na costa de Galicia 

Táboa 3.7.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co cerco para bolo na costa de 
Galicia (2001-2011) 

 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Ammodytidae 82,2 10,40 10,12
2 Scomber japonicus 0 0,00 0,00
3 Hyperoplus lanceolatus 0 0,00 0,00
4 Scomber scombrus 0 1,27 0,50
5 Belone belone 10 97,12 94,65
6 Atherina presbiter 0 0,00 0,00
7 Boops boops 5,8 100,00 100,00
8 Ammodytes tobianus 0 0,00 0,00
9 Polybius henslowi 1,9 100,00 100,00

10 Gymnammodytes semisquamatus0 0,00 0,00
11 Octopus vulgaris 0 23,53 13,30
12 Alloteuthis spp 0 0,00 0,00
13 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
14 Sepia officinalis 0 0,00 0,00
15 Raja undulata 0 18,18 4,06
16 Trachurus trachurus 0 0,00 0,00
17 Liocarcinus corrugatus 0,1 100,00 100,00
18 Trisopterus luscus 0 2,27 0,19
19 Callionymus lyra 0 100,00 100,00
20 Solea lascaris 0 0,00 0,00

% 
FRQ. 

% NON RETIDO
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Táboa 3.7.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co cerco para bolo na costa de Galicia (2001-2011)

 
Figura 3.7.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas no 

cerco para bolo na costa de Galicia 

 
Figura 3.7.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas no 

cerco para bolo  na costa de Galicia 
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Figura 3.7.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
descartadas no cerco para bolo na costa de Galicia

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ. EN NÚMERO EN PESO

1 Ammodytidae 82,2 10,40 10,12
2 Scomber japonicus 0 0,00 0,00
3 Hyperoplus lanceolatus 0 0,00 0,00
4 Scomber scombrus 0 1,27 0,50
5 Belone belone 10 97,12 94,65
6 Atherina presbiter 0 0,00 0,00
7 Boops boops 5,8 100,00 100,00
8 Ammodytes tobianus 0 0,00 0,00
9 Polybius henslowi 1,9 100,00 100,00

10 Gymnammodytes semisquamatus 0 0,00 0,00
11 Octopus vulgaris 0 23,53 13,30
12 Alloteuthis spp 0 0,00 0,00
13 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
14 Sepia officinalis 0 0,00 0,00
15 Raja undulata 0 18,18 4,06
16 Trachurus trachurus 0 0,00 0,00
17 Liocarcinus corrugatus 0,1 100,00 100,00
18 Trisopterus luscus 0 2,27 0,19
19 Callionymus lyra 0 100,00 100,00
20 Solea lascaris 0 0,00 0,00
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 
Figura 3.7.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas no 

cerco para bolo na costa de Galicia 

 
Figura 3.7.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais descartadas no 

cerco para bolo  na costa de Galicia 
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Figura 3.7.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
 descartadas no cerco para bolo na costa de Galicia

Figura 3.7.12b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
descartadas no cerco para bolo na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de cerco para bolo mantense case igual cada ano en Galicia e o 
emprego desta modalidade de pesca aumentou desde o ano 2015 ata a actualidade. A 
actividade da frota que emprega o cerco para bolo segue un patrón anual ben definido, 
similar ao da flota de liña-cordel, o máximo de actividade concéntrase nos meses de 
maio e xuño. Esta modalidade de pesca é moi pouco utilizada en Galicia, non superando 
en ningún momento do ano os 3 barcos despachados simultaneamente.

As especies obxectivo do cerco para bolo son obviamente os bolos (Ammodytidae). É 
unha arte bastante selectiva a nivel específico, pero non tanto en relación co tamaño dos 
exemplares capturados. Presenta variacións xeográficas e temporais na composición 
específica das capturas. As principais especies non retidas son os bolos (Ammodytidae) 
e a agulla (Belone belone), aínda que representan unha mínima parte das capturas 
realizadas. As capturas non retidas tamén mostran variacións xeográficas e temporais 
considerables. Grandes variacións interanuais e elevados valores en 2001 e 2004 (Figura 
3.7.12b).
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

As nasas son artes pasivas, fixas de fondo, que están construídas en forma de cestos 
ou gaiolas, compostas por un armazón ríxido ou semirríxido de diversos materiais, que 
normalmente está recuberto de rede. Están provistas dunha ou varias aberturas ou 
bocas de extremos lisos, non punzantes, que permiten a entrada das distintas especies 
ao interior do habitáculo que forma a arte, atraídas xeralmente polo engado colocado 
dentro del. 

1. As nasas serán largadas ou caladas de forma que constitúan caceas, trens ou 
series, nas que cada nasa se empata a unha tralla e esta á súa vez únese ao cabo 
madre.

2. A lonxitude máxima total da arte nasa para polbo non sobrepasará os 5.000 
metros por embarcación. 

A nasa para polbo deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Para a captura do polbo poderanse empregar tanto nasas pechadas, de igual forma 
e dimensións máximas que as empregadas para capturar nécora ou camarón, 
como abertas pola cara superior.

b) A lonxitude máxima será de 550 milímetros.

c) A altura ou diámetro máximo será de 350 milímetros.

d) A boca de entrada no eixo maior será como mínimo de 160 milímetros, agás as 
nasas abertas que levarán libre toda a cara superior.

e) Cando estea recuberta con rede, a dimensión de malla mínima será de 16 milímetros 
e cando estea recuberta doutro material, o lado do cadrado dos ocos que formen 
non será inferior a 10 milímetros. 

O número máximo de nasas permitido está definido nos plans experimentais para a 
xestión do polbo con nasa e establécese en función do tamaño da embarcación e do 
número de tripulantes enrolados e a bordo.

O número de licenzas de nasa para polbo descende lixeiramente cada ano en Galicia, 
así como o emprego desta modalidade de pesca (Figura 3.8.1). A actividade da frota que 
usa a nasa para polbo segue un patrón anual característico (Figura 3.8.2), cun primeiro 
pico de actividade no inicio da campaña do polbo no mes de xullo ao coincidir tamén 
coa apertura da veda da nécora, un segundo pico entre outubro en novembro e un 
terceiro momento de elevada actividade a partir de xaneiro ata o remate da campaña no 
mes de maio. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, o número de barcos 
despachados simultaneamente sitúase habitualmente entre os 250 e os 375 na maior 
parte da campaña. 

3.8. Nasa para Polbo
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Figura 3.8.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para polbo na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 
Figura 3.8.1: Evolución das licenzas e embarcacións despachadas (esquerda) e días laborais declarados 

(dereita) da frota coa modalidade de nasa para polbo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.2: Evolución dos despachos diarios a  nasa para polbo na costa de Galicia,  

comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.8.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para polbo 
 analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.8.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para polbo de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.8.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para polbo de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia
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A especie obxectivo da nasa para polbo é obviamente o polbo (Octopus vulgaris) 
pero é frecuente a captura de camarón (Palaemon serratus) e de nécora (Necora puber) 
(Figura 3.8.7). É un arte selectivo a nivel específico, pero non o é en absoluto con respecto 
o tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.8.8). Por sorte, a maioría dos exemplares 
non retidos abordo son liberados vivos a auga. Presenta pequenas variacións xeográficas 
e temporais na composición específica das capturas, con maior presenza de camarón 
na costa oeste de Galicia (Figuras 3.8.9) e no período de setembro a decembro (Figura 
3.8.10). As principais especies non retidas son o polbo (Octopus vulgaris) e a nécora 
(Necora puber) (Táboa 3.8.11), debido ao tamaño por debaixo do legal no caso do polbo 
e por estar en veda no caso da nécora. Normalmente os exemplares se devolven vivos 
ao mar. As especies non retidas mostran variacións xeográficas e temporais pouco 
relevantes agás a nécora (Necora puber) no primeiro semestre do ano cando está 
pechada a súa captura (Figura 3.8.12), e o patexo (Polybius henslowi), moi abundante 
na costa noroccidental de Galicia e durante o outono-inverno (Figuras 3.8.11 e 12). As 
flutuacións na evolución do número de individuos non retidos se debe a captura ou non 
de cantidades de patexo (Figura 3.8.13).

Figura 3.8.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para polbo 
analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas

nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.8.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para polbo
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.8.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas
con nasa para polbo na costa de Galicia   

Figura 3.8.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con nasa para 
polbo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.8: Estrutura de tallas do polbo capturado con nasa para polbo na costa de Galicia. A liña 
vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 1.000 g. 

Figura 3.8.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais  
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Figura 3.8.8: Estrutura de tamaños do polbo capturado con nasa para polbo na costa de Galicia.
A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización situada en 1.000 g
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Figura 3.8.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
capturadas con nasa para polbo na costa de Galicia

Figura 3.8.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para polbo na costa de Galicia

capturadas con nasa para polbo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para polbo na costa de Galicia. 
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Figura 3.8.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.8.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
coa nasa para polbo na costa de Galicia (2000-01/2017-18)

Táboa 3.8.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa nasa para 
polbo na costa de Galicia (2000-01/2017-18) 
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Figura 3.8.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para polbo na costa de Galicia

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRC. EN NÚMERO EN PESO

1 Octopus vulgaris 82,5 53,08 27,48
2 Palaemon serratus 0,1 0,62 0,62
3 Necora puber 10 55,30 46,14
4 Polybius henslowi 5,8 95,56 95,62
5 Serranus cabrilla 0,6 71,62 66,80
6 Conger conger 0,6 77,16 61,66
7 Trisopterus luscus 0 23,60 13,09
8 Gaidropsarus vulgaris 0 28,09 21,06
9 Scyllarus arctus 0,1 53,96 52,25

10 Charonia lampas 0,1 67,63 65,59
11 Parablennius gattorugine 0,1 99,95 99,95
12 Ctenolabrus rupestris 0,1 99,82 99,81
13 Coris julis 0 39,54 30,38
14 Atelecyclus undecimdentatus 0 99,68 99,61
15 Cancer pagurus 0 87,84 80,11
16 Labrus mixtus (sin. bimaculatus) 0 60,35 55,44
17 Homarus gammarus 0 67,09 49,49
18 Maja brachydactyla 0 99,37 97,62
19 Spondyliosoma cantharus 0 63,56 24,73
20 Trisopterus minutus 0 46,68 36,27
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Figura 3.8.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 
retidas no nasa para polbo na costa de Galicia. 

Figura 3.8.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas no nasa para polbo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.13: Variación temporal das capturas non retidas  na nasa para polbo na costa de Galicia 
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Figura 3.8.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para polbo na costa de Galicia

Figura 3.8.13: Variación temporal das capturas non retidas na nasa para polbo na costa de Galicia

Figura 3.8.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 
retidas no nasa para polbo na costa de Galicia. 

Figura 3.8.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas no nasa para polbo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.13: Variación temporal das capturas non retidas  na nasa para polbo na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de nasa para polbo descende lixeiramente cada ano en Galicia, 
así como o emprego desta modalidade de pesca. A actividade da frota que usa a nasa 
para polbo segue un patrón anual característico, cun primeiro pico de actividade no 
inicio da campaña do polbo no mes de xullo ao coincidir tamén coa apertura da veda da 
nécora, un segundo pico entre outubro en novembro e un terceiro momento de elevada 
actividade a partir de xaneiro ata o remate da campaña no mes de maio. Esta modalidade 
de pesca é moi utilizada en Galicia, o número de barcos despachados simultaneamente 
sitúase habitualmente entre os 250 e os 375 na maior parte da campaña. 

A especie obxectivo da nasa para polbo é obviamente o polbo (Octopus vulgaris) pero 
é frecuente a captura de camarón (Palaemon serratus) e de nécora (Necora puber). É 
un arte selectivo a nivel específico, pero non o é en absoluto con respecto o tamaño 
dos exemplares capturados. Por sorte, a maioría dos exemplares non retidos abordo 
son liberados vivos a auga. Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na 
composición específica das capturas, con maior presenza de camarón na costa oeste 
de Galicia e no período de setembro a decembro.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

As nasas son artes pasivas, fixas de fondo, que están construídas en forma de cestos 
ou gaiolas, compostas por un armazón ríxido ou semirríxido de diversos materiais, que 
normalmente está recuberto de rede. Están provistas dunha ou varias aberturas ou 
bocas de extremos lisos, non punzantes, que permiten a entrada das distintas especies 
ao interior do habitáculo que forma a arte, atraídas xeralmente polo engado colocado 
dentro del. 

1. As nasas serán largadas ou caladas de forma que constitúan caceas, trens ou 
series, nas que cada nasa se empata a unha tralla e esta á súa vez únese ao cabo 
madre.

2. A lonxitude máxima total da arte nasa para nécora e camarón non sobrepasará 
os 2.500 metros por embarcación. 

A nasa para nécora e camarón deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Construirase de forma cilíndrica ou poliédrica.

b) A lonxitude máxima será de 550 milímetros.

c) A altura máxima será de 350 milímetros.

d) A boca de entrada no seu diámetro maior, terá como máximo 160 milímetros.

e) Durante a veda da nécora, a boca de entrada non poderá exceder de 50 milímetros 
no seu diámetro maior.

f) Cando estea recuberta con rede, a dimensión de malla mínima será de 16 milímetros 
e cando estea recuberta doutro material, o lado do cadrado dos ocos que formen 
non será inferior a 10 milímetros. 

O número máximo de nasas permitido está definido nos plans experimentais para a 
xestión da nécora e do camarón con nasa e establécese en función do tamaño da 
embarcación e do número de tripulantes enrolados e a bordo.

O número de licenzas de nasa para nécora e camarón rexistrou un salto importante no 
ano 2011, debido a unificación das dúas modalidades de pesca nunha soa (D 15/2011 
de 28 de xaneiro no DOG Nº 31 do 15 febreiro). Dende ese momento apenas sufriu 
modificacións. O emprego desta modalidade de pesca descendeu nos últimos anos en 
Galicia, aínda que se están concedendo cambios temporais a esta arte (Figura 3.9.1). 
A actividade da frota que utiliza a nasa para nécora e camarón segue un patrón anual 
característico (Figura 3.9.2), cun máximo de actividade durante a campaña da nécora 
de xullo a xaneiro e un mínimo de actividade o resto do ano. Esta modalidade de pesca 
é moi utilizada en Galicia, durante a campaña da nécora o número de embarcacións 
despachadas simultaneamente sitúase entre 300 e 400.

3.9. Nasa para
Nécora e Camarón
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Figura 3.9.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para nécora e camarón na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 

Figura 3.9.1: Evolución das autorizacións e nº embarcacións despachadas  (esquerda) e días laborais 
declarados (dereita) da frota coa modalidade de nasa para nécora e camarón na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.9.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para nécora e camarón
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.9.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para nécora e amarón de acordo co 

programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia 
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Para este estudio da nasa de nécora e camarón non se teñen en conta as saídas e lances 
aos plans de cangrexo común (Carcinus maenas) de Noia e as nasas colgadas en batea, 
xa que difiren da modalidade habitual de pesca. 

20
00
-01

20
01
-02

20
02
-03

20
03
-04

20
04
-05

20
05
-06

20
06
-07

20
07
-08

20
08
-09

20
09
-10

20
10
-11

20
11
-12

20
12
-13

20
13
-14

20
14
-15

20
15
-16

20
16
-17

20
17
-18

0

100

200

300

400

500

600

700

LANCES REXISTRADOS POLA UTPB NA COSTA DE GALICIA (2001-02 / 2017-18)

Nú
m

er
o 

de
 la

nc
es

Páxina  de  3 9

Figura 3.9.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para nécora e camarón de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia
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Para este estudio da nasa de nécora e camarón non se teñen en conta as saídas e 
lances aos plans de cangrexo común (Carcinus maenas) de Noia e as nasas colgadas 
en batea, xa que difiren da modalidade habitual de pesca.
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Figura 3.9.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para nécora e camarón 
analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas

nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.9.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para nécora e camarón 
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

As especies obxectivo da nasa para nécora e camarón son obviamente camarón 
(Palaemon serratus), nécora (Necora puber) e con bastante frecuencia tamén polbo 
(Octopus vulgaris) (Figura 3.9.7). É un arte selectivo, a nivel específico, pero non o é con 
respecto o tamaño dos exemplares capturados (Figuras 3.9.8 e 9). Por sorte, ao igual ca 
nasa para polbo, da que apenas se diferenza, a maioría dos exemplares non retidos son 
liberados vivos a auga. Presenta variacións xeográficas e temporais na composición das 
capturas relevantes (Figuras 3.9.10 e 11), fundamentalmente no período xaneiro-xuño no 
que a nasa ten que estar equipada cunha boca de reducido tamaño para que só entre 
o camarón; neste período, o polbo e a nécora forman parte reducida das capturas. 
As principais especies non retidas son a nécora (Necora puber), o polbo (Octopus 
vulgaris) e o cangrexo (Carcinus maenas) (Táboa 3.9.1), debido ao tamaño por debaixo 
do legal no caso da nécora e polbo e ao escaso valor comercial no caso do cangrexo. 
Normalmente os exemplares se devolven vivos ao mar. As capturas non retidas tamén 
mostran variacións xeográficas e temporais importantes (Figuras 3.9.12, 13 e 14).
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.9.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.9.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con nasa para 

nécora e camarón  na costa de Galicia 

 
Figura 3.9.8: Estrutura de tallas do camarón capturado con nasa para nécora e camarón  na costa de 

Galicia A liña vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 5 
cm de lonxitude total  
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Figura 3.9.8: Estrutura de tamaños do camarón capturado con nasa para nécora e camarón 
na costa de Galicia. A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción,

captura e comercialización situada en 5 cm de lonxitude total 

 
Figura 3.9.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con nasa para 

nécora e camarón  na costa de Galicia 

 
Figura 3.9.8: Estrutura de tallas do camarón capturado con nasa para nécora e camarón  na costa de 

Galicia A liña vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 5 
cm de lonxitude total  
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Figura 3.9.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.9.9: Estrutura de tallas da nécora capturada con nasa para nécora e camarón  na costa de 

Galicia. A liña vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 
5,5 cm de lonxitude do cefalotórax 

 
Figura 3.9.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 
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Figura 3.9.9: Estrutura de tamaños da nécora capturada con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia.
A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización situada

en 5,5 cm de lonxitude do cefalotórax

 
Figura 3.9.9: Estrutura de tallas da nécora capturada con nasa para nécora e camarón  na costa de 

Galicia. A liña vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 
5,5 cm de lonxitude do cefalotórax 

 
Figura 3.9.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.9.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
coa nasa para nécora e camarón na costa de Galicia (2000 - 2016)

Figura 3.9.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.9.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 

Táboa 3.9.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa nasa para 
nécora e camarón na costa de Galicia (2000 - 2016) 

 

ESPECIES NON	RETIDO
%	IRI %	EN	NÚMERO %	EN	PESO

1 Palaemon	serratus 0,9 0,38 0,20
2 Necora	puber 69,7 59,89 41,00
3 Octopus	vulgaris 16,9 53,67 26,24
4 Carcinus	maenas 10,8 100 100
5 Conger	conger	 0,3 85,12 75,15
6 Cancer	pagurus 0,4 95,46 91,96
7 Maja	brachydactyla 0,3 99,15 97,66
8 Liocarcinus	corrugatus 0,2 64,82 60,73
9 Gobiidae 0,1 86,90 86,62
10 Gaidropsarus	vulgaris 0 45,00 31,62
11 Trisopterus	luscus	 0 66,58 52,26
12 Parablennius	gattorugine 0,1 100 100
13 Liocarcinus	arcuatus 0,1 100 100
14 Scyllarus	arctus 0 25,00 23,27
15 Polybius	henslowi 0,1 100 100
16 Palaemon	adpersus 0 0,02 0,01
17 Charonia	lampas 0 80,97 82,14
18 Ciliata	mustela 0 82,32 77,85
19 Gobius	niger 0 63,58 59,63
20 Gaidropsarus	mediterraneus 0 51,31 48,77
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 NON RETIDO
ESPECIES % IRI. % EN NÚMERO % EN PESO

1 Palaemon serratus 0,9 0,38 0,20
2 Necora puber 69,7 59,89 41,00
3 Octopus vulgaris 16,9 53,67 26,24
4 Carcinus maenas 10,8 100 100
5 Conger conger 0,3 85,12 75,15
6 Cancer pagurus 0,4 95,46 91,96
7 Maja brachydactyla 0,3 99,15 97,66
8 Liocarcinus corrugatus 0,2 64,82 60,73
9 Gobiidae 0,1 86,90 86,62

10 Gaidropsarus vulgaris 0 45,00 31,62
11 Trisopterus luscus 0 66,58 52,26
12 Parablennius gattorugine 0,1 100 100
13 Liocarcinus arcuatus 0,1 100 100
14 Scyllarus arctus 0 25,00 23,27
15 Polybius henslowi 0,1 100 100
16 Palaemon adpersus 0 0,02 0,01
17 Charonia lampas 0 80,97 82,14
18 Ciliata mustela 0 82,32 77,85
19 Gobius niger 0 63,58 59,63
20 Gaidropsarus mediterraneus 0 51,31 48,77
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Figura 3.9.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 

 
Figura 3.9.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 
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Figura 3.9.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.9.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 

 
Figura 3.9.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia 

Páxina  de  8 9

Figura 3.9.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.9.14: Variación temporal das capturas non retidas na nasa para nécora e camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.9.14: Variación temporal das capturas non retidas na nasa para nécora e camarón na costa de 

Galicia 

CONCLUSIÓNS 

O número de licenzas de nasa para nécora e camarón rexistrou un salto importante no 
ano 2011, debido a unificación das dúas modalidades de pesca nunha soa (D 15/2011 de 
28 de xaneiro no DOG Nº 31 do 15 febreiro). Dende ese momento apenas sufriu 
modificacións. O emprego desta modalidade de pesca descendeu nos últimos anos en 
Galicia, aínda que se están concedendo cambios temporais a esta arte  . A actividade da 
frota que utiliza a nasa para nécora e camarón segue un patrón anual característico, 
cun máximo de actividade durante a campaña da nécora de xullo a xaneiro e un mínimo 
de actividade o resto do ano. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, 
durante a campaña da nécora o número de embarcacións despachadas simultaneamente 
sitúase entre 300 e 400. 

As especies obxectivo da nasa para nécora e camarón son obviamente camarón 
(Palaemon serratus), nécora (Necora puber) e con bastante frecuencia tamén polbo 
(Octopus vulgaris). É un arte selectivo, a nivel específico, pero non o é con respecto a 
talla dos exemplares capturados. Por sorte, ao igual ca nasa para polbo, da que apenas se 
diferenza, a maioría dos exemplares non retidos son liberados vivos a auga. Presenta 
variacións xeográficas e temporais na composición das capturas relevantes. 
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de nasa para nécora e camarón rexistrou un salto importante no 
ano 2011, debido a unificación das dúas modalidades de pesca nunha soa (D 15/2011 
de 28 de xaneiro no DOG Nº 31 do 15 febreiro). Dende ese momento apenas sufriu 
modificacións. O emprego desta modalidade de pesca descendeu nos últimos anos en 
Galicia, aínda que se están concedendo cambios temporais a esta arte. A actividade da 
frota que utiliza a nasa para nécora e camarón segue un patrón anual característico, cun 
máximo de actividade durante a campaña da nécora de xullo a xaneiro e un mínimo de 
actividade o resto do ano. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, durante a 
campaña da nécora o número de embarcacións despachadas simultaneamente sitúase 
entre 300 e 400.

As especies obxectivo da nasa para nécora e camarón son obviamente camarón 
(Palaemon serratus), nécora (Necora puber) e con bastante frecuencia tamén polbo 
(Octopus vulgaris). É un arte selectivo, a nivel específico, pero non o é con respecto o 
tamaño dos exemplares capturados. Por sorte, ao igual ca nasa para polbo, da que 
apenas se diferenza, a maioría dos exemplares non retidos son liberados vivos a auga. 
Presenta variacións xeográficas e temporais na composición das capturas relevantes.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Esta arte consta dun armazón metálico rectangular, ao que se une un cope de rede ou 
metálico. 

1. As embarcacións que poden exercer o marisqueo con rastros remolcados 
deberán ter menos de 10 TRB ou 10 GT.

2. Soamente poderán remolcarse simultaneamente un máximo de dous rastros por 
embarcación.

O rastro de camarón: terá unha lonxitude máxima da base de 300 centímetros e non 
levará dentes. A dimensión de malla do cope será como mínimo de 1 centímetro.

O número de licenzas de rastro de camarón descendeu cada ano en Galicia, de igual 
modo que o emprego desta modalidade de pesca (Figura 3.10.1), inda que no 2017 e 
2018 volveu a aumentar a actividade. A actividade da frota que usa o rastro de camarón 
non segue un patrón anual definido (Figura 3.10.2). Esta modalidade de pesca apenas é 
utilizada en Galicia, non superando, de media, en ningún momento do ano os 7 barcos 
despachados simultaneamente.

3.10. Rastro de Camarón

Figura 3.10.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de rastro de camarón na costa de Galicia

3.10 RASTRO DE CAMARÓN 

Esta arte consta dun armazón metálico rectangular, ao que se une un cope de rede ou metálico.      

1. As embarcacións que poden exercer o marisqueo con rastros remolcados deberán ter 
menos de 10 TRB ou 10 GT. 

2. Soamente poderán remolcarse simultaneamente un máximo de dous rastros por 
embarcación. 

O rastro de camarón: terá unha lonxitude máxima da base de 300 centímetros e non levará dentes. 
A dimensión de malla do cope será como mínimo de 1 centímetro. 

O número de licenzas de rastro de camarón descendeu cada ano en Galicia, de igual modo que o 
emprego desta modalidade de pesca (Figura 3.10.1), inda que no 2017 e 2018 volveu a aumentar a 
actividade. A actividade da frota que usa o rastro de camarón non segue un patrón anual definido 
(Figura 3.10.2). Esta modalidade de pesca apenas é  utilizada en Galicia, non superando, de media, 
en ningún momento do ano os 7 barcos despachados simultaneamente. 

 
Figura 3.10.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de rastro de 

camarón na costa de Galicia. 

 1
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Figura 3.10.2: Evolución dos despachos diarios a rastro de camarón na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.10.3: Distribución da intensidade de mostraxe do rastro de camarón na costa de Galicia

 

Figura 3.10.2:  Evolución dos despachos diarios a  rastro de camarón na costa de Galicia, comparando a última 
campaña cos valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.10.3: Distribución da intensidade de mostraxe do rastro de camarón na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.10.4: Número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón 
 analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.10.4:  Número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón  

 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.10.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  rastro de camarón 

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.10.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón 
analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas

Figura 3.10.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia
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 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.10.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  rastro de camarón 

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.10.4:  Número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón  

 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de camarón  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.10.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  rastro de camarón 

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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A especie obxectivo do rastro de camarón é obviamente o camarón (Palaemon serratus) 
(Figura 3.10.7). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño 
dos exemplares capturados (Figura 3.10.8). Presenta pequenas variacións xeográficas 
e temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.10.9 e 10). As principais 
especies non retidas son camarón (Palaemon serratus) e serrán (Symphodus melops) 
(Táboa 3.10.1). As capturas non retidas mostran variacións xeográficas e temporais 
apreciables (Figuras 3.10.11 e 12). Grandes variacións interanuais e elevados valores en 
2005 e 2010 (Figura 3.10.12b).

Figura 3.10.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con rastro de camarón na costa de Galicia

A especie obxectivo do rastro de camarón é obviamente o camarón (Palaemon serratus) (Figura 
3.10.7). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares 
capturados (Figura 3.10.8). Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na composición 
específica das capturas (Figuras 3.10.9 e 10). As principais especies non retidas son camarón 
(Palaemon serratus) e serrán (Symphodus melops) (Táboa 3.10.1). As capturas non retidas mostran 
variacións xeográficas e temporais apreciables (Figuras 3.10.11 e 12). Grandes variacións 
interanuais e elevados valores en 2005 e 2010 (Figura 3.10.12b). 

 
Figura 3.10.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con rastro de camarón  

na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.10.8: Estrutura de tamaños do camarón capturado con rastro de camarón na costa de Galicia 

Figura 3.10.8: Estrutura de tallas do camarón capturado con rastro de camarón na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

rastro de camarón na costa de Galicia 
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Figura 3.10.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con rastro de camarón na costa de Galicia

 

Figura 3.10.8: Estrutura de tallas do camarón capturado con rastro de camarón na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

rastro de camarón na costa de Galicia 

 5
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Figura 3.10.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con rastro de camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.10.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

rastro de camarón na costa de Galicia 

Táboa 3.10.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co rastro de camarón  
na costa de Galicia (2000 - 2018) 

 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Palaemon serratus 74,9 27,32 14,49
2 Symphodus melops 14,6 100,00 100,00
3 Symphodus spp 4,6 100,00 100,00
4 Symphodus bailloni 1,3 99,62 99,69
5 Atherina presbiter 1,4 100,00 100,00
6 Sepia officinalis 0,1 51,21 12,48
7 Maja brachydactyla 1 98,65 96,38
8 Labrus bergylta 0,6 100,00 100,00
9 Necora puber 0,3 90,91 79,90

10 Syngnathus acus 0,3 100,00 100,00
11 Gaidropsarus mediterraneus 0,2 100,00 100,00
12 Gobiidae 0,1 66,73 60,80
13 Entelurus aequoreus 0,1 100,00 100,00
14 Pollachius pollachius 0,1 93,16 55,81
15 Ciliata mustela 0 41,76 39,14
16 Symphodus cinereus 0,1 100,00 100,00
17 Anguilla anguilla 0 4,17 1,62
18 Trisopterus luscus 0 91,82 60,29
19 Taurulus bubalis 0,1 100,00 100,00
20 Spondyliosoma cantharus 0 100,00 100,00

% 
FRQ. 

% NON RETIDO

 6

Táboa 3.10.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co rastro de camarón na costa de Galicia (2000 - 2018)

 NON RETIDO
ESPECIES % IRI. % EN NÚMERO % EN PESO

1 Palaemon serratus 74,9 27,32 14,49
2 Symphodus melops 14,6 100,00 100,00
3 Symphodus spp 4,6 100,00 100,00
4 Symphodus bailloni 1,3 99,62 99,69
5 Atherina presbiter 1,4 100,00 100,00
6 Sepia officinalis 0,1 51,21 12,48
7 Maja brachydactyla 1 98,65 96,38
8 Labrus bergylta 0,6 100,00 100,00
9 Necora puber 0,3 90,91 79,90

10 Syngnathus acus 0,3 100,00 100,00
11 Gaidropsarus mediterraneus 0,2 100,00 100,00
12 Gobiidae 0,1 66,73 60,80
13 Enterulus aequoreus 0,1 100,00 100,00
14 Pollachius pollachius 0,1 93,16 55,81
15 Ciliata mustela 0 41,76 39,14
16 Symphodus cinereus 0,1 100,00 100,00
17 Anguilla anguilla 0 4,17 1,62
18 Trisopterus luscus 0 91,82 60,29
19 Taurulus bubalis 0,1 100,00 100,00
20 Spondyliosoma cantharus 0 100,00 100,00
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 

Figura 3.10.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 
rastro de camarón na costa de Galicia 

 
Figura 3.10.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

rastro de camarón  na costa de Galicia 
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Figura 3.10.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no rastro de camarón na costa de Galicia
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Figura 3.10.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no rastro de camarón na costa de Galicia
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Figura 3.10.12b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no rastro de camarón na costa de Galicia

CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de rastro de camarón descendeu cada ano en Galicia, de igual 
modo que o emprego desta modalidade de pesca, inda que no 2017 e 2018 volveu a 
aumentar a actividade. A actividade da frota que usa o rastro de camarón non segue 
un patrón anual definido. Esta modalidade de pesca apenas é utilizada en Galicia, non 
superando en ningún momento do ano os 7 barcos despachados simultaneamente.

A especie obxectivo do rastro de camarón é obviamente o camarón (Palaemon 
serratus). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos 
exemplares capturados. Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na 
composición específica das capturas. As principais especies non retidas son camarón 
(Palaemon serratus) e serrán (Symphodus melops). As capturas non retidas mostran 
variacións xeográficas e temporais apreciables. Grandes variacións interanuais e elevados 
valores en 2005 e 2010.
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Estas artes constan dun armazón metálico rectangular, ao que se une un cope de rede 
ou metálico. 

1. As embarcacións que poden exercer o marisqueo con rastros remolcados deberán 
ter menos de 10 TRB ou 10 GT.

2. Soamente poderán remolcarse simultaneamente un máximo de dous rastros por 
embarcación.

O rastro de vieira-volandeira terá 175 centímetros de lonxitude máxima da base e 50 
centímetros de altura máxima. Na base levará unha ringleira de dentes curvados cara a 
atrás con unha lonxitude máxima de 10 centímetros ou no seu lugar poderá levar unha 
cadea ou corda chumbada e patíns a ambos lados para facilitar o seu esvaramento. A 
malla do cope, medida en diagonal, terá como mínimo 10 centímetros cando se utilice 
para a captura da vieira e 6 centímetros cando se utilice para a captura da volandeira, 
zamburiña, ostra ou rabioso. 

O número de licenzas de rastro de vieira-volandeira descendeu nos últimos anos en 
Galicia, de igual modo que o emprego destas modalidades de pesca (Figura 3.11.1). A 
actividade da frota que usa o rastro de vieira segue un patrón anual ben definido (Figura 
3.11.2), a campaña comeza en novembro e remata en marzo, si ben sufre constantes 
variacións pola limitación de extracción de vieiras ocasionada polas mareas vermellas. 
Esta modalidade de pesca non é moi utilizada en Galicia, non superando habitualmente, 
en media diaria, os 33 barcos despachados simultaneamente.

3.11. Rastro de
Vieira-Volandeira

Figura 3.11.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

3.11 RASTRO DE VIEIRA-VOLANDEIRA 

Estas artes constan dun armazón metálico rectangular, ao que se une un cope de rede ou metálico.  

1. As embarcacións que poden exercer o marisqueo con rastros remolcados deberán ter 
menos de 10 TRB ou 10 GT. 

2. Soamente poderán remolcarse simultaneamente un máximo de dous rastros por 
embarcación. 

O rastro de vieira-volandeira terá 175 centímetros de lonxitude máxima da base e 50 centímetros 
de altura máxima. Na base levará unha ringleira de dentes curvados cara a atrás con unha lonxitude 
máxima de 10 centímetros ou no seu lugar poderá levar unha cadea ou corda chumbada e patíns a 
ambos lados para facilitar o seu esvaramento. A malla do cope, medida en diagonal, terá como 
mínimo 10 centímetros cando se utilice para a captura da vieira e 6 centímetros cando se utilice 
para a captura da volandeira, zamburiña, ostra ou rabioso.  

O número de licenzas de rastro de vieira-volandeira descendeu nos últimos anos en Galicia, de 
igual modo que o emprego destas modalidades de pesca (Figura 3.11.1). A actividade da frota que 
usa o rastro de vieira segue un patrón anual ben definido (Figura 3.11.2), a campaña comeza en 
novembro e remata en marzo, si ben sufre constantes variacións pola limitación de extracción de 
vieiras ocasionada polas mareas vermellas. Esta modalidade de pesca non é moi utilizada en 
Galicia, non superando habitualmente, en media diaria, os 33 barcos despachados simultaneamente. 

 
Figura 3.11.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de rastro de vieira-

volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.2: Evolución dos despachos diarios a rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.11.3: Distribución da intensidade de mostraxe do rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

 
Figura 3.11.2:  Evolución dos despachos diarios a rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia, comparando a última 

campaña cos valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.11.3: Distribución da intensidade de mostraxe do rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.4: Número de lances de pesca na modalidade de rastro de vieira-volandeira
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.11.4:  Número de lances de pesca na modalidade de rastro de vieira-volandeira analizados polos observadores 

da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.11.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de vieira-volandeira analizados 

polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.11.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de rastro de vieira-volandeira 

analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 3

Figura 3.11.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de
rastro de vieira-volandeira analizados polos observadores da UTPB en cada unha

das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia
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As especies obxectivo do rastro de vieira-volandeira son a vieira (Pecten maximus), 
volandeira (Aequipecten opercularis), rabioso (Glycymeris glycymeris) e en menor 
medida ostra (Ostrea edulis) (Figura 3.11.7). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel 
específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figuras 3.11.8 e 9). Presenta 
importantes variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas 
(Figuras 3.11.10 e 11). As principais especies non retidas son vieira (Pecten maximus) 
e volandeira (Aequipecten opercularis) (Táboa 3.11.1). O principal motivo é o pequeno 
tamaño dos exemplares, que son devoltos ao mar sempre vivos. Nas especies non 
retidas obsérvanse variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes (Figuras 
3.11.12, 13 e 13b). A tendencia nos valores de cantidades non retidas é ascendente 
(Figura 3.11.13b).

Figura 3.11.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

As especies obxectivo do rastro de vieira-volandeira son a vieira (Pecten maximus), volandeira 
(Aequipecten opercularis), rabioso (Glycymeris glycymeris) e en menor medida ostra (Ostrea 
edulis) (Figura 3.11.7). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos 
exemplares capturados (Figuras 3.11.8 e 9). Presenta importantes variacións xeográficas e 
temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.11.10 e 11). As principais especies 
non retidas son vieira (Pecten maximus) e volandeira (Aequipecten opercularis) (Táboa 3.11.1). O 
principal motivo é o pequeno tamaño dos exemplares, que son devoltos ao mar sempre vivos. Nas 
especies non retidas obsérvanse variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes (Figuras 
3.11.12, 13 e 13b). A tendencia nos valores de cantidades non retidas é ascendente (Figura 
3.11.13b). 

 
Figura 3.11.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con rastro de vieira-

volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.8: Estrutura de tamaños da vieira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 
Figura 3.11.8: Estrutura de tallas da vieira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.11.9: Estrutura de tallas da volandeira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.9: Estrutura de tamaños da volandeira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

 
Figura 3.11.8: Estrutura de tallas da vieira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.11.9: Estrutura de tallas da volandeira capturada con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 

 5
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Figura 3.11.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 

 
Figura 3.11.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia
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rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia
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Táboa 3.11.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co rastro de vieira na costa de Galicia (2000/01 - 2017/18)

Táboa 3.11.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co rastro de vieira  
na costa de Galicia (2000/01 - 2017/18) 

 

 
Figura 3.11.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Pecten maximus 94,4 56,26 44,29
2 Aequipecten opercularis 5,1 14,67 9,13
3 Sepia officinalis 0 0,22 0,36
4 Ostrea edulis 0,3 24,57 13,10
5 Chlamys varia 0 18,83 17,09
6 Necora puber 0,1 44,13 38,28
7 Maja brachydactyla 0 55,77 34,84
8 Raja undulata 0 69,51 28,25
9 Laevicardium crassum 0 93,75 93,91

10 Glycymeris glycymeris 0 100,00 100,00
11 Platichthys flesus 0 3,23 0,70
12 Acanthocardia echinata 0 88,82 90,73
13 Atelecyclus undecimdentatus 0 100,00 100,00
14 Torpedo marmorata 0 100,00 100,00
15 Octopus vulgaris 0 37,93 14,47
16 Liocarcinus corrugatus 0 100,00 100,00
17 Trisopterus luscus 0 44,12 12,08
18 Crassostrea gigas 0 4,55 0,84
19 Chelidonichthys lucerna 0 15,79 6,37
20 Scyliorhinus canicula 0 100,00 100,00

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO
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ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Dicentrarchus labrax 47,3 0,42 0,14
2 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
3 Pollachius pollachius 0,4 2,20 1,19
4 Boops boops 42,8 34,46 37,62
5 Labrus bergylta 0 0,00 0,00
6 Trachurus trachurus 0,5 7,98 6,68
7 Diplodus vulgaris 0 3,03 1,32
8 Scomber scombrus 0,3 9,52 9,72
9 Balistes carolinensis 1,5 35,71 34,59

10 Scomber japonicus 0,6 14,67 10,67
11 Belone belone 0,1 2,53 1,66
12 Spondyliosoma cantharus 0 2,13 0,86
13 Trisopterus luscus 0 2,33 1,20
14 Sparus aurata 0 0,00 0,00
15 Conger conger 2,3 79,41 44,69
16 Pagrus pagrus 0 2,78 1,63
17 Trachurus picturatus 0,5 39,39 37,78
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
19 Mola mola 2,3 100,00 100,00
20 Prionace glauca 1,1 100,00 100,00

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO

Figura 3.11.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.     EN NÚMERO EN PESO

1 Pecten maximus 94,4 56,26 44,29
2 Aequipecten opercularis 5,1 14,67 9,13
3 Sepia officinalis 0 0,22 0,36
4 Ostrea edulis 0,3 24,57 13,10
5 Chlamys varia 0 18,83 17,09
6 Necora puber 0,1 44,13 38,28
7 Maja brachydactyla 0 55,77 34,84
8 Raja undulata 0 69,51 28,25
9 Laevicardium crassum 0 93,75 93,91

10 Glycymeris glycymeris 0 100,00 100,00
11 Platichthys flesus 0 3,23 0,70
12 Acanthocardia echinata 0 88,82 90,73
13 Atelecyclus undecimdentatus 0 100,00 100,00
14 Torpedo marmorata 0 100,00 100,00
15 Octopus vulgaris 0 37,93 14,47
16 Liocarcinus corrugatus 0 100,00 100,00
17 Trisopterus luscus 0 44,12 12,08
18 Crassostrea gigas 0 4,55 0,84
19 Chelidonichthys lucerna 0 15,79 6,37
20 Scyliorhinus canicula 0 100,00 100,00
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Figura 3.11.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

rastro de vieira-volandeira  na costa de Galicia 

 
Figura 3.11.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no rastro de vieira-

volandeira na costa de Galicia 
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Figura 3.11.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas no rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia

Figura 3.11.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no rastro de vieira-volandeira na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de rastro de vieira-volandeira descendeu nos últimos anos 
en Galicia, de igual modo que o emprego destas modalidades de pesca. A actividade 
da frota que usa o rastro de vieira-volandeira segue un patrón anual ben definido, a 
campaña comeza en novembro e remata en marzo, si ben sufre constantes variacións 
pola limitación de extracción de vieiras ocasionada polas mareas vermellas. Esta 
modalidade de pesca non é moi utilizada en Galicia, non superando habitualmente, en 
media diaria, os 33 barcos despachados simultaneamente.

As especies obxectivo do rastro de vieira-volandeira son a vieira (Pecten maximus), 
volandeira (Aequipecten opercularis), rabioso (Glycymeris glycymeris) e en menor 
medida ostra (Ostrea edulis). É unha arte pouco selectiva, tanto a nivel específico como 
no tamaño dos exemplares capturados. Presenta importantes variacións xeográficas e 
temporais na composición específica das capturas. As principais especies non retidas 
son vieira (Pecten maximus) e volandeira (Aequipecten opercularis). O principal motivo é 
o pequeno tamaño dos exemplares, que son devoltos ao mar sempre vivos. Nas especies 
non retidas obsérvanse variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes. A 
tendencia nos valores de cantidades non retidas é ascendente.
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O bou de man ou rapeta é unha arte mixta de remolque e cerco, na que a acción de 
remolque se efectúa por medio de halador ou á man 

1. O uso do bou de man estará soamente autorizado no ámbito das rías de Arousa, 
Vigo e Pontevedra.

2. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder 
das existentes no ano 2011.

O bou de man deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Lonxitudes das pernas: 30 metros como máximo.

b) Lonxitude do cope: 6 metros como máximo.

c) Chumbada: Chumbos de 1 kg como máximo cada 4 metros.

d) Dimensión de malla mínima: calón de 80 milímetros; cope de 50 milímetros. 

O número de licenzas de bou de man descendeu nos últimos anos en Galicia, sen 
embargo o emprego desta modalidade de pesca aumentou (Figura 3.12.1). A actividade 
da frota que usa o bou de man comeza en novembro e remata en abril (Figura 3.12.2). 
Esta modalidade de pesca é pouco utilizada en Galicia, non superando en ningún 
momento do ano os 28 barcos despachados simultaneamente.

3.12. Bou de Man

Figura 3.12.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de bou de man na costa de Galicia

3.12 BOU DE MAN 

O bou de man ou rapeta é unha arte mixta de remolque e cerco, na que a acción de remolque se 
efectúa por medio de halador ou á man  

1. O uso do bou de man estará soamente autorizado no ámbito das rías de Arousa, Vigo e 
Pontevedra . 

2. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder das 
existentes no ano 2011. 

O bou de man deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) Lonxitudes das pernas: 30 metros como máximo. 

b) Lonxitude do cope: 6 metros como máximo. 

c) Chumbada: Chumbos de 1 kg como máximo cada 4 metros. 

d) Dimensión de malla mínima: calón de 80 milímetros; cope de 50 milímetros.  

O número de licenzas de bou de man descendeu nos últimos anos en Galicia, sen embargo o 
emprego desta modalidade de pesca aumentou (Figura 3.12.1). A actividade da frota que usa o bou 
de man comeza en novembro e remata en abril (Figura 3.12.2). Esta modalidade de pesca é  pouco 
utilizada en Galicia, non superando en ningún momento do ano os 28 barcos despachados 
simultaneamente. 

 
Figura 3.12.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de bou de man 

 na costa de Galicia 

 1
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Figura 3.12.2: Evolución dos despachos diarios a bou de man na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.12.3: Distribución da intensidade de mostraxe do bou de man na costa de Galicia

 
Figura 3.12.2:  Evolución dos despachos diarios a bou de man na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.12.3: Distribución da intensidade de mostraxe do bou de man na costa de Galicia 
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Figura 3.12.4: Número de lances de pesca na modalidade de bou de man
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 

Figura 3.12.4:  Número de lances de pesca na modalidade de bou de man analizados polos observadores da UTPB  na 
costa de Galicia 

 
Figura 3.12.5:  Promedio por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de man  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.12.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de bou de man analizados polos 

observadores da UTPB ao longo das campañas de pesca na costa de Galicia 
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Figura 3.12.5: Media por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de man analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.12.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de bou de man
analizados polos observadores da UTPB ao longo das campañas de pesca na costa de Galicia
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observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 
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Figura 3.12.5:  Promedio por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de man  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 
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As especies obxectivo do bou de man son a volandeira (Aequipecten opercularis) e o 
choco (Sepia officinalis) segundo a ría na que se emprega (Figura 3.12.7) . É unha arte pouco 
selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figuras 
3.12.8 e 9). Presenta importantes variacións xeográficas e temporais na composición 
específica das capturas (Figuras 3.12.10 e 11). As principais especies non retidas son 
volandeira (Aequipecten opercularis), polbo (Octopus vulgaris) e conguito (Liocarcinus 
corrugatus) (Táboa 3.12.1) ). O principal motivo e o pequeno tamaño dos exemplares, 
que normalmente son devoltos ao mar vivos. Nas cantidades non retidas obsérvanse 
variacións xeográficas importantes, pero estacionalmente son menores (Figuras 3.12.12 e 
13). As variacións interanuais na captura non retida son elevadas (Figura 3.12.14b).

Figura 3.12.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con bou de man na costa de Galicia

As especies obxectivo do bou de man son a volandeira (Aequipecten opercularis) e o choco (Sepia 
officinalis) segundo a ría na que se emprega (Figura 3.12.7) . É unha arte pouco selectiva, tanto a 
nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figuras 3.12.8 e 9). Presenta 
importantes variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas (Figuras 
3.12.10 e 11). As principais especies non retidas son volandeira (Aequipecten opercularis), polbo 
(Octopus vulgaris) e conguito (Liocarcinus corrugatus) (Táboa 3.12.1) ). O principal motivo e o 
pequeno tamaño dos exemplares, que normalmente son devoltos ao mar vivos. Nas cantidades non 
retidas obsérvanse variacións xeográficas importantes, pero estacionalmente son menores (Figuras 
3.12.12 e 13). As variacións interanuais na captura non retida son elevadas (Figura 3.12.14b). 

 
Figura 3.12.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con bou de man  

na costa de Galicia 
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Figura 3.12.8: Estrutura de tamaños da volandeira capturada con bou de man na costa de Galicia 

Figura 3.12.8: Estrutura de tallas da volandeira capturada con bou de man na costa de Galicia 

 
Figura 3.12.9: Estrutura de tallas do choco capturado con bou de man na costa de Galicia 

 5

Figura 3.12.9: Estrutura de tamaños do choco capturado con bou de man na costa de Galicia

 

Figura 3.12.8: Estrutura de tallas da volandeira capturada con bou de man na costa de Galicia 

 
Figura 3.12.9: Estrutura de tallas do choco capturado con bou de man na costa de Galicia 

 5
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Figura 3.12.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

bou de man na costa de Galicia 

 
Figura 3.12.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

bou de man na costa de Galicia 

Táboa 3.12.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co bou de man  
 6

Figura 3.12.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con bou de man na costa de Galicia

 
Figura 3.12.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

bou de man na costa de Galicia 

 
Figura 3.12.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

bou de man na costa de Galicia 

Táboa 3.12.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co bou de man  
 6

Figura 3.12.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con bou de man na costa de Galicia
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Táboa 3.12.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co bou de man na costa de Galicia (2000/01 – 2017/18)

na costa de Galicia (2000/01 – 2017/18) 

 

 
Figura 3.12.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

bou de man na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Aequipecten opercularis 57,8 37,91 27,67
2 Sepia officinalis 0 0,14 0,03
3 Octopus vulgaris 23,1 59,54 34,21
4 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
5 Liocarcinus corrugatus 10,4 68,82 69,40
6 Trisopterus luscus 0,5 31,85 21,68
7 Raja undulata 1,9 66,87 24,16
8 Maja brachydactyla 2,1 58,57 48,09
9 Necora puber 0,8 48,96 36,06

10 Pecten maximus 1,1 62,40 67,88
11 Spondyliosoma cantharus 0,7 87,97 61,44
12 Callionymus lyra 0,4 59,20 55,88
13 Gobiidae 0,3 66,28 61,36
14 Chelidonichthys lucerna 0 12,01 3,19
15 Scyliorhinus canicula 0,2 73,11 71,67
16 Alloteuthis spp 0 0,48 1,51
17 Boops boops 0,2 96,46 94,31
18 Mullus surmuletus 0 39,19 19,04
19 Polybius henslowi 0,1 100,00 100,00
20 Platichthys flesus 0 2,74 0,67

% FRQ. DESC.
% DESCARTADO

 7

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Dicentrarchus labrax 47,3 0,42 0,14
2 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
3 Pollachius pollachius 0,4 2,20 1,19
4 Boops boops 42,8 34,46 37,62
5 Labrus bergylta 0 0,00 0,00
6 Trachurus trachurus 0,5 7,98 6,68
7 Diplodus vulgaris 0 3,03 1,32
8 Scomber scombrus 0,3 9,52 9,72
9 Balistes carolinensis 1,5 35,71 34,59

10 Scomber japonicus 0,6 14,67 10,67
11 Belone belone 0,1 2,53 1,66
12 Spondyliosoma cantharus 0 2,13 0,86
13 Trisopterus luscus 0 2,33 1,20
14 Sparus aurata 0 0,00 0,00
15 Conger conger 2,3 79,41 44,69
16 Pagrus pagrus 0 2,78 1,63
17 Trachurus picturatus 0,5 39,39 37,78
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
19 Mola mola 2,3 100,00 100,00
20 Prionace glauca 1,1 100,00 100,00

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO

Figura 3.12.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no bou de man na costa de Galicia

 % DESCARTADO
ESPECIES % FRQ.        EN NÚMERO EN PESO

1 Aequipecten opercularis 57,8 37,91 27,67
2 Sepia officinalis 0 0,14 0,03
3 Octopus vulgaris 23,1 59,54 34,21
4 Loligo vulgaris 0 0,00 0,00
5 Liocarcinus corrugatus 10,4 68,82 69,40
6 Trisopterus luscus 0,5 31,85 21,68
7 Raja undulata 1,9 66,87 24,16
8 Maja brachydactyla 2,1 58,57 48,09
9 Necora puber 0,8 48,96 36,06

10 Pecten maximus 1,1 62,40 67,88
11 Spondyliosoma cantharus 0,7 87,97 61,44
12 Callionymus lyra 0,4 59,20 55,88
13 Gobiidae 0,3 66,28 61,36
14 Chelidonichthys lucerna 0 12,01 3,19
15 Scyliorhinus canicula 0,2 73,11 71,67
16 Alloteuthis spp 0 0,48 1,51
17 Boops boops 0,2 96,46 94,31
18 Mullus surmuletus 0 39,19 19,04
19 Polybius henslowi 0,1 100,00 100,00
20 Platichthys flesus 0 2,74 0,67
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Figura 3.12.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

bou de man  na costa de Galicia 

 
Figura 3.12.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas no bou de man na costa 

de Galicia 

 8

Figura 3.12.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no bou de man na costa de Galicia

Figura 3.12.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no bou de man na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de bou de man descendeu nos últimos anos en Galicia, sen 
embargo o emprego destas modalidade de pesca aumentou. A actividade da frota que 
usa o bou de man comeza en novembro e remata en abril. Esta modalidade de pesca 
é pouco utilizada en Galicia, non superando en ningún momento do ano os 28 barcos 
despachados simultaneamente.

As especies obxectivo do bou de man son a volandeira (Aequipecten opercularis) 
e o choco (Sepia officinalis) segundo a ría na que se emprega. É unha arte pouco 
selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados. Presenta 
importantes variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas. 
As principais especies non retidas son volandeira (Aequipecten opercularis), polbo 
(Octopus vulgaris) e conguito (Liocarcinus corrugatus). O principal motivo e o pequeno 
tamaño dos exemplares, que normalmente son devoltos ao mar vivos. Nas cantidades 
non retidas obsérvanse variacións xeográficas importantes pero estacionalmente son 
menores. As variacións interanuais na captura non retida son elevadas.





165

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O bou de vara caracterízase porque a apertura da arte mantense polo efecto dunha 
vara transversal e a acción de remolque exercida polo motor da embarcación.

1. O uso do bou de vara estará soamente autorizado no ámbito da Ría de Arousa.

2. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder 
das existentes no ano 2011.

O bou de vara deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Lonxitude do calón: 6 metros como máximo.

b) Lonxitude do cope: 6 metros como máximo.

c) Lonxitude de vara: 6 metros como máximo.

d) Chumbada: 10 kg como máximo.

e) Altura: 3,5 metros como máximo.

f) Dimensión de malla mínima: calón, 60 milímetros; cope, 50 milímetros.

O número de licenzas de bou de vara descendeu nos últimos anos en Galicia, pero 
non así o emprego desta modalidade de pesca. (Figura 3.13.1). A actividade da frota que 
usa o bou de vara comeza en novembro e remata en abril (Figura 3.13.2). En Galicia esta 
modalidade de pesca en ningún momento do ano supera, en media diaria, os 68 barcos 
despachados simultaneamente.

3.13. Bou de Vara

Figura 3.13.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de bou de vara na costa de Galicia

3.13 BOU DE VARA 

O bou de vara caracterízase porque a apertura da arte mantense polo efecto dunha vara transversal 
e a acción de remolque exercida polo motor da embarcación. 

1. O uso do bou de vara estará soamente autorizado no ámbito da Ría de Arousa. 

2. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder das 
existentes no ano 2011. 

O bou de vara deberá ter as seguintes características técnicas: 

a). Lonxitude do calón: 6 metros como máximo. 

b). Lonxitude do cope: 6 metros como máximo. 

c). Lonxitude de vara: 6 metros como máximo. 

d). Chumbada: 10 kg como máximo. 

e). Altura: 3,5 metros como máximo. 

f). Dimensión de malla mínima: calón, 60 milímetros; cope, 50 milímetros. 

O número de licenzas de bou de vara descendeu nos últimos anos en Galicia, pero non así o 
emprego desta modalidade de pesca. (Figura 3.13.1). A actividade da frota que usa o bou de vara 
comeza en novembro e remata en abril (Figura 3.13.2). En Galicia esta modalidade de pesca en 
ningún momento do ano supera, en promedio diario, os 68 barcos despachados simultaneamente. 

 

Figura 3.13.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de bou de vara na 
costa de Galicia 

 1
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Figura 3.13.2: Evolución dos despachos diarios a bou de vara na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.13.3: Distribución da intensidade de mostraxe do bou de vara na costa de Galicia

 

Figura 3.13.2:  Evolución dos despachos diarios a bou de vara na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 
valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.13.3: Distribución da intensidade de mostraxe do bou de vara na costa de Galicia 
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Figura 3.13.4: Número de lances por campaña de pesca na modalidade de bou de vara
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 

Figura 3.13.4:  Número de lances por campaña de pesca na modalidade de bou de vara analizados polos observadores 
da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.13.5:  Promedio por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de vara  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.13.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  bou de vara analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.13.5: Media por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de vara analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.13.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de bou de vara
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 

Figura 3.13.4:  Número de lances por campaña de pesca na modalidade de bou de vara analizados polos observadores 
da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.13.5:  Promedio por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de vara  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.13.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  bou de vara analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.13.4:  Número de lances por campaña de pesca na modalidade de bou de vara analizados polos observadores 
da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.13.5:  Promedio por campaña do número de lances de pesca na modalidade de bou de vara  analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.13.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  bou de vara analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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As especies obxectivo do bou de vara son a volandeira (Aequipecten opercularis) e 
o choco (Sepia officinalis) (Figura 3.13.7). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel 
específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.13.8). Apenas presenta 
variacións temporais na composición específica das capturas (Figura 3.13.9). As principais 
especies non retidas son volandeira (Aequipecten opercularis), vieira (Pecten maximus) 
e nécora (Necora puber) (Táboa 3.13.1), o principal motivo e o pequeno tamaño dos 
exemplares, que normalmente son devoltos ao mar vivos. A composición das cantidades 
non retidas amosa variacións temporais e interanuais relevantes (Figura 3.13.10 e 10b).

Figura 3.13.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con bou de vara na costa de Galicia

As especies obxectivo do bou de vara son a volandeira (Aequipecten opercularis) e o choco 
(Sepia officinalis) (Figura 3.13.7). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel específico como 
na talla dos exemplares capturados (Figura 3.13.8). Apenas presenta variacións temporais na 
composición específica das capturas (Figura 3.13.9). As principais especies non retidas son 
volandeira (Aequipecten opercularis), vieira (Pecten maximus) e nécora (Necora puber) (Táboa 
3.13.1), o principal motivo e o pequeno tamaño dos exemplares, que normalmente son devoltos ao 
mar vivos. A composición das cantidades non retidas amosa variacións temporais e interanuais 
relevantes (Figura 3.13.10 e 10b). 

 
Figura 3.13.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con bou de vara na costa de 

Galicia 
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Figura 3.13.8: Estrutura de tamaños da volandeira capturada con bou de vara na costa de Galicia 
Figura 3.13.8: Estrutura de tallas da volandeira capturada con bou de vara na costa de Galicia 

 
Figura 3.13.9: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con bou 

de vara na costa de Galicia 
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Figura 3.13.8: Estrutura de tallas da volandeira capturada con bou de vara na costa de Galicia 

 
Figura 3.13.9: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con bou 

de vara na costa de Galicia 
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Figura 3.13.9: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con bou de vara na costa de Galicia

Táboa 3.13.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas co bou de vara na costa de Galicia (2000/01 – 2017/18)

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.        EN NÚMERO EN PESO

1 Aequipecten opercularis 58,2 11,39 5,10
2 Gobiidae 7,9 12,90 7,65
3 Sepia officinalis 0 0,06 0,02
4 Necora puber 11,1 35,64 24,24
5 Trisopterus luscus 0,1 3,49 1,60
6 Pecten maximus 18,7 78,12 73,63
7 Callionymus lyra 0,5 18,43 14,48
8 Gobius niger 0,3 19,41 14,82
9 Merluccius merluccius 0 0,43 0,16

10 Microchirus variegatus 0 1,02 0,81
11 Maja brachydactyla 0,1 24,63 16,79
12 Scyliorhinus canicula 1,4 86,63 84,15
13 Solea vulgaris 0 3,59 0,94
14 Octopus vulgaris 0,2 62,72 29,12
15 Sepia elegans 0 0,00 0,00
16 Chelidonichthys lucerna 0 5,09 1,27
17 Platichthys flesus 0 2,61 0,70
18 Ostrea edulis 0 3,31 4,22
19 Neptunea contraria 0,4 100,00 100,00
20 Alloteuthis spp 0 0,09 0,12
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Táboa 3.13.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co bou de vara  
na costa de Galicia (2000/01 – 2017/18) 

 

 
Figura 3.13.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

bou de vara  na costa de Galicia 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Aequipecten opercularis 58,2 11,39 5,10
2 Gobiidae 7,9 12,90 7,65
3 Sepia officinalis 0 0,06 0,02
4 Necora puber 11,1 35,64 24,24
5 Trisopterus luscus 0,1 3,49 1,60
6 Pecten maximus 18,7 78,12 73,63
7 Callionymus lyra 0,5 18,43 14,48
8 Gobius niger 0,3 19,41 14,82
9 Merluccius merluccius 0 0,43 0,16

10 Microchirus variegatus 0 1,02 0,81
11 Maja brachydactyla 0,1 24,63 16,79
12 Scyliorhinus canicula 1,4 86,63 84,15
13 Solea vulgaris 0 3,59 0,94
14 Octopus vulgaris 0,2 62,72 29,12
15 Sepia elegans 0 0,00 0,00
16 Chelidonichthys lucerna 0 5,09 1,27
17 Platichthys flesus 0 2,61 0,70
18 Ostrea edulis 0 3,31 4,22
19 Neptunea contraria 0,4 100,00 100,00
20 Alloteuthis spp 0 0,09 0,12

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO

 6

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Dicentrarchus labrax 47,3 0,42 0,14
2 Diplodus sargus 0 0,00 0,00
3 Pollachius pollachius 0,4 2,20 1,19
4 Boops boops 42,8 34,46 37,62
5 Labrus bergylta 0 0,00 0,00
6 Trachurus trachurus 0,5 7,98 6,68
7 Diplodus vulgaris 0 3,03 1,32
8 Scomber scombrus 0,3 9,52 9,72
9 Balistes carolinensis 1,5 35,71 34,59

10 Scomber japonicus 0,6 14,67 10,67
11 Belone belone 0,1 2,53 1,66
12 Spondyliosoma cantharus 0 2,13 0,86
13 Trisopterus luscus 0 2,33 1,20
14 Sparus aurata 0 0,00 0,00
15 Conger conger 2,3 79,41 44,69
16 Pagrus pagrus 0 2,78 1,63
17 Trachurus picturatus 0,5 39,39 37,78
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,00 0,00
19 Mola mola 2,3 100,00 100,00
20 Prionace glauca 1,1 100,00 100,00

% FRQ. DESC.
% NON RETIDO

Figura 3.13.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no bou de vara na costa de Galicia

Figura 3.13.10b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no bou de vara na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de bou de vara descendeu nos últimos anos en Galicia, pero 
non así o emprego desta modalidade de pesca. A actividade da frota que usa o bou de 
vara comeza en novembro e remata en abril. En Galicia esta modalidade de pesca en 
ningún momento do ano supera os 68 barcos despachados simultaneamente.

As especies obxectivo do bou de vara son a volandeira (Aequipecten opercularis) 
e o choco (Sepia officinalis). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel específico 
como no tamaño dos exemplares capturados. Apenas presenta variacións temporais na 
composición específica das capturas. As principais especies non retidas son volandeira 
(Aequipecten opercularis), vieira (Pecten maximus) e nécora (Necora puber), o principal 
motivo e o pequeno tamaño dos exemplares, que normalmente son devoltos ao mar vivos. 
A composición das cantidades non retidas amosa variacións temporais e interanuais 
relevantes.





173

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O boliche ou chinchorro é unha arte de pesca mixta entre arrastre e cerco, que consta 
dunha tralla superior con flotadores, tralla inferior con lastre, calóns nos extremos de 
cada ala ou pernada, mesa e cope 

1. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder 
das existentes no ano 2011.

O boliche deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Lonxitudes das alas: 100 metros como máximo.

b) Lonxitude da mesa: 2 metros como máximo.

c) Lonxitude do cope: 7 metros como máximo.

d) Lonxitude da coroa: 3 metros como máximo.

e) A dimensión mínima de mallas será igual ou superior a 25 milímetros.

f) A chumbada máxima autorizada será de 1 kg por cada 4 metros.

g) A lonxitude da relinga de chumbo será superior á lonxitude do pano da rede. Como 
mínimo por cada metro de pano de rede terá un metro e trinta centímetros (1,30 
cm) de relinga de chumbo. 

O número de licenzas de boliche descendeu nos últimos anos en Galicia, mentres que 
o emprego desta modalidade de pesca aumentou lixeiramente ata o ano 2015 e logo 
descendeu (Figura 3.14.1). A actividade da frota que emprega o boliche comeza en xullo 
e remata en outubro (Figura 3.14.2). En Galicia, esta modalidade de pesca non supera en 
ningún momento do ano, en media diaria, os 69 barcos despachados simultaneamente.

3.14. Boliche

Figura 3.14.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade de boliche na costa de Galicia

3.14 BOLICHE 

O boliche ou chinchorro é unha arte de pesca mixta entre arrastre e cerco, que consta dunha tralla 
superior con flotadores, tralla inferior con lastre, calóns nos extremos de cada ala ou pernada, mesa 
e cope  

1. O número de embarcacións autorizadas para o uso deste arte non deberá exceder das 
existentes no ano 2011. 

O boliche deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) Lonxitudes das alas: 100 metros como máximo. 

b) Lonxitude da mesa: 2 metros como máximo. 

c) Lonxitude do cope: 7 metros como máximo. 

d) Lonxitude da coroa: 3 metros como máximo. 

e) A dimensión mínima de mallas será igual ou superior a 25 milímetros. 

f) A chumbada máxima autorizada será de 1 kg por cada 4 metros. 

g) A lonxitude da relinga de chumbo será superior á lonxitude do pano da rede. Como 
mínimo por cada metro de pano de rede terá un metro e trinta centímetros (1,30cm) de 
relinga de chumbo.  

O número de licenzas de boliche descendeu nos últimos anos en Galicia, mentres que o emprego 
desta modalidade de pesca aumentou lixeiramente ata o ano 2015 e logo descendeu (Figura 3.14.1). 
A actividade da frota que emprega o boliche comeza en xullo e remata en outubro (Figura 3.14.2). 
En Galicia, esta modalidade de pesca non supera en ningún momento do ano, en media diaria, os 
69 barcos despachados simultaneamente. 

 

Figura 3.14.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade de boliche 
 na costa de Galicia 

 1
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Figura 3.14.2: Evolución dos despachos diarios a boliche na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.14.3: Distribución da intensidade de mostraxe do boliche na costa de Galicia

 
Figura 3.14.2:  Evolución dos despachos diarios a  boliche na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.14.3: Distribución da intensidade de mostraxe do boliche na costa de Galicia 

 2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.14.4: Número de lances de pesca na modalidade de boliche
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.14.4:  Número de lances de pesca na modalidade de boliche analizados polos observadores da UTPB  na costa 

de Galicia 

 

Figura 3.14.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de boliche  analizados polos observadores 
da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.14.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  boliche analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 3

Figura 3.14.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de boliche analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.14.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de boliche 
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.14.4:  Número de lances de pesca na modalidade de boliche analizados polos observadores da UTPB  na costa 

de Galicia 

 

Figura 3.14.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de boliche  analizados polos observadores 
da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.14.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  boliche analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 3

 
Figura 3.14.4:  Número de lances de pesca na modalidade de boliche analizados polos observadores da UTPB  na costa 

de Galicia 

 

Figura 3.14.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de boliche  analizados polos observadores 
da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 
Figura 3.14.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  boliche analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 3
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A especie obxectivo do boliche é a lura (Loligo vulgaris) (Figura 3.14.7). É unha arte moi 
pouco selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados 
(Figura 3.14.8). Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica 
das capturas (Figuras 3.14.9 e 10). As capturas principais de especies non retidas son 
de boga (Boops boops) e xurelo (Trachurus trachurus) (Táboa 3.14.1). As capturas non 
retidas tamén amosan variacións xeográficas e temporais apreciables (Figuras 3.14. 11 e 
12). Variacións interanuais importantes e elevados valores no 2000, 2005, 2012 e 2014 
(Figura 3.14.12b).

Figura 3.14.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con boliche na costa de Galicia

A especie obxectivo do boliche é a lura (Loligo vulgaris) (Figura 3.14.7). É unha arte moi pouco 
selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figura 3.14.8). 
Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.14.9 
e 10). As capturas principais de especies non retidas son de boga (Boops boops) e xurelo 
(Trachurus trachurus) (Táboa 3.14.1). As capturas non retidas tamén amosan variacións 
xeográficas e temporais apreciables (Figuras 3.14. 11 e 12). Variacións interanuais importantes e 
elevados valores no 2000, 2005, 2012 e 2014 (Figura 3.14.12b). 

 
Figura 3.14.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con boliche 

na costa de Galicia 

 4

Figura 3.14.8: Estrutura de tamaños da lura capturada con boliche na costa de Galicia  
Figura 3.14.8: Estrutura de tallas da lura capturada con boliche na costa de Galicia 

 
Figura 3.14.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

boliche na costa de Galicia 

 5
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 
Figura 3.14.8: Estrutura de tallas da lura capturada con boliche na costa de Galicia 

 
Figura 3.14.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

boliche na costa de Galicia 

 5

 
Figura 3.14.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

boliche na costa de Galicia 

Táboa 3.14.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas co boliche  
na costa de Galicia (2000-2018) 

 

 6

Figura 3.14.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con boliche na costa de Galicia

Figura 3.14.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con boliche na costa de Galicia
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Figura 3.14.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

boliche na costa de Galicia 

 
Figura 3.14.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

boliche  na costa de Galicia 

 7

Figura 3.14.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no boliche na costa de Galicia

Táboa 3.14.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas
co boliche na costa de Galicia (2000-2018)

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ.        EN NÚMERO EN PESO

1 Loligo vulgaris 0,2 0,32 0,05
2 Alloteuthis spp 0,1 0,16 0,15
3 Sepia officinalis 0,4 2,56 0,48
4 Trachurus trachurus 21,6 40,72 35,48
5 Sardina pilchardus 6,4 52,32 17,18
6 Boops boops 38,8 98,85 91,38
7 Hyperoplus lanceolatus 4 55,65 53,53
8 Spondyliosoma cantharus 6,5 90,81 67,68
9 Atherina presbiter 6,3 87,75 89,76

10 Scomber japonicus 1,6 39,99 39,61
11 Trisopterus luscus 4,5 92,53 81,70
12 Octopus vulgaris 1,5 76,56 43,44
13 Scomber scombrus 0,3 48,20 30,58
14 Raja undulata 0,9 66,52 38,53
15 Pagellus acarne 1,8 92,69 81,50
16 Maja brachydactyla 2 97,09 93,90
17 Mullus surmuletus 0 13,62 2,88
18 Ammodytidae 0 3,94 9,17
19 Polybius henslowi 0,7 100,00 100,00
20 Diplodus vulgaris 0,2 80,78 62,34
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 
Figura 3.14.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

boliche na costa de Galicia 

 
Figura 3.14.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas no 

boliche  na costa de Galicia 

 7

Figura 3.14.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas no boliche na costa de Galicia

Figura 3.14.12b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas no boliche na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de boliche descendeu nos últimos anos en Galicia, mentres 
que o emprego desta modalidade de pesca aumentou lixeiramente ata o ano 2015 e 
logo descendeu. A actividade da frota que emprega o boliche comeza en xullo e remata 
en outubro. En Galicia, esta modalidade de pesca non supera de media, en ningún 
momento do ano os 69 barcos despachados simultaneamente.

A especie obxectivo do boliche é a lura (Loligo vulgaris). É unha arte moi pouco 
selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados. Presenta 
variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas. As capturas 
principais de especies non retidas son de boga (Boops boops) e xurelo (Trachurus 
trachurus). As capturas non retidas tamén amosan variacións xeográficas e temporais 
apreciables. Variacións interanuais importantes e elevados valores no 2000, 2005, 2012 
e 2014.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O miño é unha arte de enmalle fixa ao fondo de forma rectangular, constituída por 
unha ou varias pezas unidas entre si. Cada peza está formada por tres panos de rede 
superpostos, que se arman conxuntamente entre dúas trallas, cos sistemas axeitados 
para permanecer calado verticalmente. Os dous panos exteriores son de igual dimensión 
e do mesmo tamaño de malla e diámetro do fío. O pano interior, de malla de tamaño 
inferior, poderá ser de maior extensión. 

O miño deberán ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión mínima de malla autorizada dos panos exteriores para o miño será 
igual ou superior a 500 milímetros e a do pano central ou interior igual ou superior 
a 90 milímetros.

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o miño terá unha lonxitude 
máxima de 50 metros e unha altura máxima, logo de armada, entre trallas ou 
relingas de 3 metros.

c) A lonxitude total máxima autorizada do miño por embarcación e día será igual que 
a establecida para as vetas. 

O número de licenzas de miños reduciuse lixeiramente durante os últimos anos 
(Figura 3.15.1). O emprego desta arte durante a última campaña experimentou un certo 
incremento respecto ás anteriores. A actividade da flota que emprega os miños segue 
un patrón anual ben definido (Figura 3.15.2), cun máximo de actividade desde novembro 
a xuño, que coincide coa campaña de centola, e un período de uso reducido no resto 
do ano. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, ao redor de 250 barcos 
despacharon simultaneamente durante a última campaña. 

3.15. Miños

Figura 3.15.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade miños na costa de Galicia

3.15 MIÑOS 

O miño é unha arte de enmalle fixa ao fondo de forma rectangular, constituída por unha 
ou varias pezas unidas entre si. Cada peza está formada por tres panos de rede 
superpostos, que se arman conxuntamente entre dúas trallas, cos sistemas axeitados para 
permanecer calado verticalmente. Os dous panos exteriores son de igual dimensión e do 
mesmo tamaño de malla e diámetro do fío. O pano interior, de malla de tamaño inferior, 
poderá ser de maior extensión.  

O miño deberán ter as seguintes características técnicas: 

a) A dimensión mínima de malla autorizada dos panos exteriores para o miño 
será igual ou superior a 500 milímetros e a do pano central ou interior igual ou 
superior a 90 milímetros. 

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o miño terá unha 
lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima, logo de armada, entre 
trallas ou relingas de 3 metros. 

c) A lonxitude total máxima autorizada do miño por embarcación e día será igual 
que a establecida para as vetas.  

O número de licenzas de miños reducíuse lixeiramente durante os últimos anos (Figura 
3.15.1). O emprego desta arte durante a última campaña experimentou un certo 
incremento respecto ás anteriores. A actividade da flota que emprega os miños segue un 
patrón anual ben definido (Figura 3.15.2), cun máximo de actividade desde novembro a 
xuño, que coincide coa campaña de centola, e un período de uso reducido no resto do 
ano. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, ao redor de 250 barcos 
despacharon simultaneamente durante a última campaña.  

 
Figura 3.15.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade miños 

 na costa de Galicia. 
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Figura 3.15.2: Evolución dos despachos diarios a miños na costa de Galicia. 
Compárase a última campaña cos valores medios das anteriores

 
Figura 3.15.2: Evolución dos despachos diarios a miños na costa de Galicia.  

Compárase a última campaña cos valores medios das anteriores. 

 
Figura 3.15.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos miños na costa de Galicia. 

Figura 3.15.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos miños na costa de Galicia

 
Figura 3.15.2: Evolución dos despachos diarios a miños na costa de Galicia.  

Compárase a última campaña cos valores medios das anteriores. 

 
Figura 3.15.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos miños na costa de Galicia. 



183

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.15.4: Número de lances de pesca na modalidade de miños
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.15.4: Número de lances de pesca na modalidade de miños analizados polos observadores da 

UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.15.5: Media do número de lances de pesca por campaña na modalidade de miños  analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de 

Galicia. 

Figura 3.15.5: Media do número de lances de pesca por campaña na modalidade de miños analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.15.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de miños
analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.15.4: Número de lances de pesca na modalidade de miños analizados polos observadores da 

UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.15.5: Media do número de lances de pesca por campaña na modalidade de miños  analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de 

Galicia. 

 
Figura 3.15.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de  miños analizados polos 

observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia. 

As especies obxectivo dos miños son centola (Maja brachydactyla), maragota (Labrus 
bergylta) e choco (Sepia officinalis) (Figura 3.15.7). É un arte moi pouco selectivo, 
tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figuras 3.15.8 - 10). 
Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas 
(Figuras 3.15.11 e 12). As capturas non retidas mais importantes son de centola (Táboa 
3.15.1). Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo legal 
ou que están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, aínda 
que é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da rede. As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes 
(Figuras 3.15.13, 14 e 15). 
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As especies obxectivo dos miños son centola (Maja brachydactyla), maragota (Labrus 
bergylta) e choco (Sepia officinalis) (Figura 3.15.7). É un arte moi pouco selectivo, tanto 
a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figuras 3.15.8 - 10). 
Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas 
(Figuras 3.15.11 e 12). As capturas non retidas mais importantes son de centola (Táboa 
3.15.1). Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo legal 
ou que están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, aínda 
que é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da rede. As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes 
(Figuras 3.15.13, 14 e 15).

Figura 3.15.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con miños na costa de Galicia

 
Figura 3.15.7: Índice de importancia relativa (IRI) das principais especies capturadas con miños en 

Galicia.  

 

 
Figura 3.15.8: Estrutura de tallas da centola capturada con miños na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.15.8: Estrutura de tamaños da centola capturada con miños na costa de Galicia

Figura 3.15.9: Estrutura de tamaños da maragota capturada con miños na costa de Galicia
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Figura 3.15.10: Estrutura de tamaños da choco capturado con miños na costa de Galicia

 
Figura 3.15.10: Estrutura de tallas do choco capturado con miños na costa de Galicia. 

 
Figura 3.15.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con miños na costa de Galicia 

Figura 3.15.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con miños na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.15.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas coa arte dos miños na costa de Galicia (2000-2018)

 
Figura 3.15.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con miños na costa de Galicia 

Táboa 3.15.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa arte dos 
miños na costa de Galicia (2000-2018) 

 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Maja brachydactyla 78,0 13,60 25,80
2 Labrus bergylta 3,4 0,70 1,30
3 Sepia officinalis 0,5 0,10 0,20
4 Solea lascaris 2,2 0,70 0,30
5 Solea vulgaris 0,8 0,20 0,20
6 Trisopterus luscus 0,9 2,70 1,30
7 Merluccius merluccius 0,8 2,10 2,40
8 Lophius piscatorius 0,4 0,70 4,60
9 Raja undulata 0,7 0,50 2,40

10 Scomber scombrus 2,7 7,20 7,20
11 Diplodus vulgaris 0 0,20 0,20
12 Spondyliosoma cantharus 0 0,30 0,40
13 Pollachius pollachius 0,1 0,30 0,70
14 Necora puber 1 2,20 1,00
15 Octopus vulgaris 0,2 0,40 1,20
16 Trachurus trachurus 0,2 1,80 1,10
17 Zeus faber 0 0,30 0,50
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,20 0,20
19 Raja brachyura 0,1 0,30 1,20
20 Dicentrarchus labrax 0 0,10 0,30

% IRI          
NON RETIDO

% NON RETIDO

Figura 3.15.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con miños na costa de Galicia

 % IRI % NON RETIDO
ESPECIES NON RETIDO EN NÚMERO EN PESO

1 Maja brachydactyla 78,0 13,60 25,80
2 Labrus bergylta 3,4 0,70 1,30
3 Sepia officinalis 0,5 0,10 0,20
4 Solea lascaris 2,2 0,70 0,30
5 Solea vulgaris 0,8 0,20 0,20
6 Trisopterus luscus 0,9 2,70 1,30
7 Merluccius merluccius 0,8 2,10 2,40
8 Lophius piscatorius 0,4 0,70 4,60
9 Raja undulata 0,7 0,50 2,40

10 Scomber scombrus 2,7 7,20 7,20
11 Diplodus vulgaris 0 0,20 0,20
12 Spondyliosoma cantharus 0 0,30 0,40
13 Pollachius pollachius 0,1 0,30 0,70
14 Necora puber 1 2,20 1,00
15 Octopus vulgaris 0,2 0,40 1,20
16 Trachurus trachurus 0,2 1,80 1,10
17 Zeus faber 0 0,30 0,50
18 Chelidonichthys lucerna 0 0,20 0,20
19 Raja brachyura 0,1 0,30 1,20
20 Dicentrarchus labrax 0 0,10 0,30
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Figura 3.15.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

non retidas no miños na costa de Galicia. 

 
Figura 3.15.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas no miños  na costa de Galicia. 

Figura 3.15.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas con miños na costa de Galicia

 
Figura 3.15.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

non retidas no miños na costa de Galicia. 

 
Figura 3.15.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas no miños  na costa de Galicia. 

Figura 3.15.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas con miños na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de miños reducíuse lixeiramente durante os últimos anos. 
O emprego desta arte durante a última campaña experimentou un certo incremento 
respecto ás anteriores. A actividade da flota que emprega os miños segue un patrón 
anual ben definido, cun máximo de actividade desde novembro a xuño, que coincide coa 
campaña de centola, e un período de uso reducido no resto do ano. Esta modalidade de 
pesca é moi utilizada en Galicia, ao redor de 250 barcos despacharon simultaneamente 
durante a última campaña. 

As especies obxectivo dos miños son centola (Maja brachydactyla), maragota (Labrus 
bergylta) e choco (Sepia officinalis). É un arte moi pouco selectivo, tanto a nivel específico 
como no tamaño dos exemplares capturados. Presenta variacións xeográficas e temporais 
na composición específica das capturas. As capturas non retidas mais importantes son 
de centola. Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo 
legal ou que están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, 
aínda que é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da 
rede. As capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais 
relevantes.

Figura 3.15.15: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con miños en Galicia
 

Figura 3.15.15: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con miños en Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

O número de licenzas de miños reducíuse lixeiramente durante os últimos anos. O 
emprego desta arte durante a última campaña experimentou un certo incremento 
respecto ás anteriores. A actividade da flota que emprega os miños segue un patrón 
anual ben definido, cun máximo de actividade desde novembro a xuño, que coincide 
coa campaña de centola, e un período de uso reducido no resto do ano. Esta modalidade 
de pesca é moi utilizada en Galicia, ao redor de 250 barcos despacharon 
simultaneamente durante a última campaña.  

As especies obxectivo dos miños son centola (Maja brachydactyla), maragota (Labrus 
bergylta) e choco (Sepia officinalis). É un arte moi pouco selectivo, tanto a nivel 
específico como na talla dos exemplares capturados. Presenta variacións xeográficas e 
temporais na composición específica das capturas. As capturas non retidas mais 
importantes son de centola. Trátase principalmente de individuos con tamaño por 
debaixo do mínimo legal ou que están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar 
soen estar vivos, aínda que é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser 
liberados da rede. As capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e 
interanuais relevantes. 
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O trasmallo é unha arte de enmalle fixa ao fondo, formada por tres panos de rede 
superpostos, similar ao miño, do que se diferenza polo seu menor tamaño e amplitude 
das súas mallas. 

O trasmallo deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión de mallas autorizada dos panos exteriores do trasmallo estará 
comprendida entre 400 e 500 milímetros, e a do pano central entre 70 e 90 
milímetros. Estas dimensións máximas de malla poderán superarse sempre que a 
altura da arte non supere o establecido no seguinte apartado 2.

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen o trasmallo terá unha 
lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima, logo de armada, entre trallas 
o relingas de 2,5 metros.

c) A lonxitude máxima total do trasmallo que se calará por embarcación e día será 
a mesma que a sinalada para as vetas, salvo para as embarcacións de Tipos I e II 
que traballen por dentro do Anexo III, nas que a lonxitude máxima total da arte ou 
artes será de 10 pezas por embarcación, máis 10 pezas por tripulante enrolado e a 
bordo, cun máximo por embarcación de 30 pezas.

O número de licenzas de trasmallos e o emprego desta modalidade de pesca reducíronse 
lixeiramente durante os últimos anos, aínda que os días declarados na última campaña 
experimentaron un certo incremento (Figura 3.18.1). A actividade da flota que emprega os 
trasmallos segue un patrón anual ben definido (Figura 3.18.2), aumento progresivo dende 
novembro a febreiro, cun máximo de actividade en abril e maio, e un descenso abrupto a 
finais de xuño. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, entre 250 e 300 barcos 
despachan simultaneamente durante os principais meses da campaña. 

3.16. Trasmallos

Figura 3.16.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da flota coa modalidade dos trasmallos na costa de Galicia
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Figura 3.16.2: Evolución dos despachos diarios a trasmallos na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores medios das anteriores

Figura 3.16.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da flota coa modalidade dos 
trasmallos na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.2: Evolución dos despachos diarios a trasmallos na costa de Galicia,  

comparando a última campaña cos valores medios das anteriores. 

 
Figura 3.16.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos trasmallos na costa de Galicia. Figura 3.16.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos trasmallos na costa de Galicia

Figura 3.16.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da flota coa modalidade dos 
trasmallos na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.2: Evolución dos despachos diarios a trasmallos na costa de Galicia,  

comparando a última campaña cos valores medios das anteriores. 

 
Figura 3.16.3: Distribución da intensidade de mostraxe dos trasmallos na costa de Galicia. 
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Figura 3.16.4: Número de lances de pesca na modalidade de trasmallos
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.16.4: Número de lances de pesca na modalidade de trasmallos analizados polos observadores da 

UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de trasmallos analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia. 

Figura 3.16.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de trasmallos analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.16.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de trasmallos
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.16.4: Número de lances de pesca na modalidade de trasmallos analizados polos observadores da 

UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de trasmallos analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de  trasmallos 

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

As especies obxectivo dos trasmallos son choco (Sepia officinalis), centola (Maja 
brachydactyla) e maragota (Labrus bergylta) (Figura 3.16.7). É un arte moi pouco 
selectivo, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados (Figuras 
3.16.8 - 10). Presenta variacións xeográficas e temporais na selectividade (Figuras 
3.16.11 e 12). As capturas non retidas mais importantes son de centola (Táboa 3.16.1). 
Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo legal ou que 
están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, aínda que é 
bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da rede. As capturas 
non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes (Fig. 
3.16.13 - 15). 
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As especies obxectivo dos trasmallos son choco (Sepia officinalis), centola (Maja 
brachydactyla) e maragota (Labrus bergylta) (Figura 3.16.7). É un arte moi pouco 
selectivo, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados (Figuras 
3.16.8 - 10). Presenta variacións xeográficas e temporais na selectividade (Figuras 
3.16.11 e 12). As capturas non retidas mais importantes son de centola (Táboa 3.16.1). 
Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo legal ou que 
están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, aínda que 
é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da rede. As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes 
(Fig. 3.16.13 - 15).

Figura 3.16.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas con trasmallos na costa de Galicia

 
Figura 3.16.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas con trasmallos  

na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.8: Estrutura de tallas do choco capturado con trasmallos na costa de Galicia. 
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Figura 3.16.8: Estrutura de tamaños do choco capturado con trasmallos na costa de Galicia

Figura 3.16.9: Estrutura de tamaños da centola capturada con trasmallos na costa de Galicia

 
Figura 3.16.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas con trasmallos  

na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.8: Estrutura de tallas do choco capturado con trasmallos na costa de Galicia. 
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Figura 3.16.10: Estrutura de tamaños da maragota capturada con trasmallos na costa de Galicia

 
Figura 3.16.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con trasmallos na costa de Galicia. 

 

Figura 3.16.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con trasmallos na costa de Galicia
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Táboa 3.16.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especie
 capturadas coa arte dos trasmallos na costa de Galicia (2000-2018) 

 
Figura 3.16.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con trasmallos na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais

capturadas con trasmallos na costa de Galicia

 % IRI % NON RETIDO
ESPECIES NON RETIDO EN NÚMERO EN PESO

1 Sepia officinalis 0,2 0,20 0,30
2 Maja brachydactyla 89,2 18,10 41,80
3 Labrus bergylta 2,2 0,60 0,90
4 Platichthys flesus 1,1 0,30 0,40
5 Solea vulgaris 0,6 0,20 0,20
6 Trisopterus luscus 0,1 1,00 0,50
7 Necora puber 1,8 5,10 2,90
8 Merluccius merluccius 0,1 0,70 0,70
9 Raja undulata 0,6 1,50 3,50

10 Mullus surmuletus 0 0,80 0,70
11 Diplodus vulgaris 0,1 0,60 0,40
12 Dicentrarchus labrax 0 0,20 0,20
13 Scomber scombrus 0,3 3,00 2,40
14 Spondyliosoma cantharus 0 0,50 0,40
15 Octopus vulgaris 0,1 0,40 1,10
16 Solea senegalensis 0 0,10 0,10
17 Liza aurata 0,6 2,00 4,90
18 Scyliorhinus canicula 0,5 1,60 4,00
19 Trachurus trachurus 0 0,30 0,20
20 Pollachius pollachius 0 0,20 0,30
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Figura 3.16.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
capturadas con trasmallos na costa de Galicia. 

Táboa 3.16.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa arte dos 
trasmallos na costa de Galicia (2000-2018) 

 

 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Sepia officinalis 0,2 0,20 0,30
2 Maja brachydactyla 89,2 18,10 41,80
3 Labrus bergylta 2,2 0,60 0,90
4 Platichthys flesus 1,1 0,30 0,40
5 Solea vulgaris 0,6 0,20 0,20
6 Trisopterus luscus 0,1 1,00 0,50
7 Necora puber 1,8 5,10 2,90
8 Merluccius merluccius 0,1 0,70 0,70
9 Raja undulata 0,6 1,50 3,50

10 Mullus surmuletus 0 0,80 0,70
11 Diplodus vulgaris 0,1 0,60 0,40
12 Dicentrarchus labrax 0 0,20 0,20
13 Scomber scombrus 0,3 3,00 2,40
14 Spondyliosoma cantharus 0 0,50 0,40
15 Octopus vulgaris 0,1 0,40 1,10
16 Solea senegalensis 0 0,10 0,10
17 Liza aurata 0,6 2,00 4,90
18 Scyliorhinus canicula 0,5 1,60 4,00
19 Trachurus trachurus 0 0,30 0,20
20 Pollachius pollachius 0 0,20 0,30

% IRI            
NON RETIDO

% NON RETIDO

Figura 3.16.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas nos trasmallos na costa de Galicia

Figura 3.16.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas nos trasmallos na costa de Galicia 

 
Figura 3.16.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas nos trasmallos  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.15: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con trasmallos en Galicia. 

Figura 3.16.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas nos trasmallos na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de trasmallos e o emprego desta modalidade de pesca 
reducíronse lixeiramente durante os últimos anos, aínda que os días declarados na última 
campaña experimentaron un certo incremento. A actividade da flota que emprega os 
trasmallos segue un patrón anual ben definido, aumento progresivo dende novembro 
a febreiro, cun máximo de actividade en abril e maio, e un descenso abrupto a finais 
de xuño. Esta modalidade de pesca é moi utilizada en Galicia, entre 250 e 300 barcos 
despachan simultaneamente durante os principais meses da campaña. 

As especies obxectivo dos trasmallos son choco (Sepia officinalis), centola (Maja 
brachydactyla) e maragota (Labrus bergylta). É un arte moi pouco selectivo, tanto a nivel 
específico como no tamaño dos exemplares capturados. Presenta variacións xeográficas 
e temporais na selectividade. As capturas non retidas mais importantes son de centola. 
Trátase principalmente de individuos con tamaño por debaixo do mínimo legal ou que 
están en veda. Os exemplares que se devolven ao mar soen estar vivos, aínda que 
é bastante frecuente que perdan algunha extremidade ao ser liberados da rede. As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes.

Figura 3.16.15: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con trasmallos en Galicia

Figura 3.16.13: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 
non retidas nos trasmallos na costa de Galicia 

 
Figura 3.16.14: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas nos trasmallos  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.16.15: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con trasmallos en Galicia. 
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A raeira é unha arte de enmalle fixo ao fondo, de forma rectangular, constituído por 
varias pezas de rede dun so pano, unidos entre si. Esta arte vai armada entre unha relinga 
de flotadores e outra de chumbos, de modo que o balance entre eles lle fai adoptar unha 
posición case tendida no fondo. É similar ao rasco, do que unicamente difire polo menor 
tamaño das pezas que a forman. 

A raeira deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A dimensión mínima de malla da raeira será igual ou superior a 280 milímetros.

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen a raeira terá, logo de 
armada, unha lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima entre trallas ou 
relingas de 2 metros.

c) A lonxitude máxima total da raeira será igual ao establecido para as vetas.

3.17. Raeira

Figura 3.17.1: Distribución da intensidade mostraxe das raeiras na costa de Galicia

3.17 RAEIRA 

A raeira é unha arte de enmalle fixo ao fondo, de forma rectangular, constituído por 
varias pezas de rede dun so pano, unidos entre si. Esta arte vai armada entre unha 
relinga de flotadores e outra de chumbos, de modo que o balance entre eles lle fai 
adoptar unha posición case tendida no fondo. É similar ao rasco, do que unicamente 
difire polo menor tamaño das pezas que a forman.  

A raeira deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) A dimensión mínima de malla da raeira será igual ou superior a 280 
milímetros. 

b) Cada unha das pezas de rede ou panos que compoñen a raeira terá, logo de 
armada, unha lonxitude máxima de 50 metros e unha altura máxima entre trallas 
ou relingas de 2 metros. 

c) A lonxitude máxima total da raeira será igual ao establecido para as vetas. 

 
Figura 3.17.1: Distribución da intensidade mostraxe das raeiras na costa de Galicia. 
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Figura 3.17.2: Número de lances de pesca na modalidade de raeiras 
 analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.17.2: Número de lances de pesca na modalidade de raeiras  

 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.17.3: Media por campaña do número de lances de pesca na modalidade de raeiras analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de 

Galicia. 
Figura 3.17.3: Media por campaña do número de lances de pesca na modalidade de raeiras analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.17.4: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de raeiras 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.17.2: Número de lances de pesca na modalidade de raeiras  

 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.17.3: Media por campaña do número de lances de pesca na modalidade de raeiras analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de 

Galicia. 

 
Figura 3.17.4: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de raeiras  

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia. 

A especie obxectivo da raeira é a centola (Maja brachydactyla) (Figura 3.17.5). É un 
arte moi selectivo, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados 
(Figura 3.17.6). Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica 
das capturas (Figuras 3.17.7 e 8). As principais capturas non retidas son de centola 
(Maja brachydactyla) pero só representan una mínima parte das capturas realizadas 
(Táboa 3.17.1). As capturas non retidas apenas amosan variacións xeográficas pero sí 
temporais (Figuras 3.17.9 - 11). 
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A especie obxectivo da raeira é a centola (Maja brachydactyla) (Figura 3.17.5). É un 
arte moi selectivo, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados 
(Figura 3.17.6). Presenta variacións xeográficas e temporais na composición específica 
das capturas (Figuras 3.17.7 e 8). As principais capturas non retidas son de centola 
(Maja brachydactyla) pero só representan una mínima parte das capturas realizadas 
(Táboa 3.17.1). As capturas non retidas apenas amosan variacións xeográficas pero si 
temporais (Figuras 3.17.9 - 11).

Figura 3.17.5: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas con raeiras na costa de Galicia

 
Figura 3.17.5: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas con raeiras   

na costa de Galicia. 

 
Figura 3.17.6: Estrutura de tallas da centola capturada con raeiras  na costa de Galicia. 
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Figura 3.17.6: Estrutura de tamaños da centola capturada con raeiras na costa de Galicia

 
Figura 3.17.7: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con raeiras  na costa de Galicia 

 
Figura 3.17.8: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con raeiras  na costa de Galicia. 

Figura 3.17.7: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con raeiras na costa de Galicia
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Táboa 3.17.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas coa arte das raeiras na costa de Galicia (2000-2018) 

 
Figura 3.17.7: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con raeiras  na costa de Galicia 

 
Figura 3.17.8: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con raeiras  na costa de Galicia. 

Figura 3.17.8: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con raeiras na costa de Galicia

 % IRI % NON RETIDO
ESPECIES NON RETIDO EN NÚMERO EN PESO

1 Maja brachydactyla 99,4 81,30 85,40
2 Raja undulata 0 1,00 1,40
3 Necora puber 0,2 3,80 0,40
4 Homarus gammarus
5 Trachurus trachurus 0,1 6,70 1,80
6 Myliobatis aquila 0,1 1,90 4,50
7 Octopus vulgaris 0 1,00 0,80
8 Raja brachyura
9 Pecten maximus

10 Mola mola 0,1 1,00 4,20
11 Raja montagui
12 Pollachius pollachius
13 Labrus bergylta
14 Torpedo marmorata 0 0,50 1,10
15 Psetta maxima
16 Solea senegalensis
17 Diplodus sargus
18 Charonia lampas 0 0,50 0,20
19 Scomber japonicus
20 Zeus faber
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Táboa 3.17.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa arte das 
raeiras na costa de Galicia (2000-2018) 

 

Figura 3.17.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais da 
captura non retida nas raeiras  na costa de Galicia. 

ESPECIES EN NÚMERO EN PESO
1 Maja brachydactyla 99,4 81,30 85,40
2 Raja undulata 0 1,00 1,40
3 Necora puber 0,2 3,80 0,40
4 Homarus gammarus
5 Trachurus trachurus 0,1 6,70 1,80
6 Myliobatis aquila 0,1 1,90 4,50
7 Octopus vulgaris 0 1,00 0,80
8 Raja brachyura
9 Pecten maximus

10 Mola mola 0,1 1,00 4,20
11 Raja montagui
12 Pollachius pollachius
13 Labrus bergylta 
14 Torpedo marmorata 0 0,50 1,10
15 Psetta maxima
16 Solea senegalensis
17 Diplodus sargus 
18 Charonia lampas 0 0,50 0,20
19 Scomber japonicus 
20 Zeus faber

% IRI          
NON RETIDO

% NON RETIDO

Figura 3.17.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
da captura non retida nas raeiras na costa de Galicia

 
Figura 3.17.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais da 

captura non retida nas raeiras  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.17.11: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con raeiras en Galicia. 

Figura 3.17.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
da captura non retida nas raeiras na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

A especie obxectivo da raeira é a centola (Maja bracgydactyla). É un arte moi selectivo, 
tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares capturados. Presenta variacións 
xeográficas e temporais na composición específica das capturas. As principais capturas 
non retidas son de centola (Maja bracgydactyla), aínda que representan una mínima parte 
das capturas realizadas. As capturas non retidas apenas amosan variacións xeográficas 
pero sí temporais. 

Figura 3.17.11: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con raeiras en Galicia

 
Figura 3.17.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais da 

captura non retida nas raeiras  na costa de Galicia. 

 
Figura 3.17.11: Índice de importancia relativa (IRI) das capturas non retidas con raeiras en Galicia. 
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As nasas son artes pasivas, fixas de fondo, que están construídas en forma de cestos 
ou gaiolas, compostas por un armazón ríxido ou semirríxido de diversos materiais, que 
normalmente está recuberto de rede. Están provistas dunha ou varias aberturas ou 
bocas de extremos lisos, non punzantes, que permiten a entrada das distintas especies 
ao interior do habitáculo que forma a arte, atraídas xeralmente polo engado colocado 
dentro del. 

A nasa para centola deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Terá forma cilíndrica ou poliédrica. Poderá ser de dous tipos, unha con armazón 
de varelas de ferro, madeira ou aceiro, sen envoltura de rede, e outra con envoltura 
de rede.

b) A lonxitude máxima será de 600 milímetros.

c) A altura ou diámetro máximo será de 450 milímetros.

d) A boca de entrada no eixo maior será como máximo de 250 milímetros.

e) A separación da varelas que forman o armazón será como mínimo de 55 milímetros.

f) Cando estea recuberta con rede, a dimensión de malla mínima será de 90 
milímetros e cando estea recuberta doutro material, o lado do cadrado dos ocos 
non será inferior a 50 milímetros.

g) A zona de traballo por fóra das liñas de referencia sinaladas do Anexo I, excepto 
no período comprendido entre a apertura da veda e o 30 de abril que poderán 
utilizarse por fóra das liñas sinaladas do Anexo V.

h) O horario será diúrno, dende as as 06.00 ata as 16.00 horas.

i) O número máximo de nasas será de 40 nasas por embarcación, máis 20 por 
tripulante enrolado a bordo, ata acadar un máximo de 140 nasas (dependendo do 
tipo da embarcación).

O número de licenzas de nasa para centola aumentou nos últimos anos en Galicia, 
así como o emprego desta modalidade de pesca (Figura 3.18.1). A actividade da frota 
que emprega as nasas para centola segue un patrón anual ben definido (Figura 3.18.2), 
cun máximo de actividade en novembro e decembro, que coincide co inicio da campaña 
extractiva da centola, e un descenso da actividade o resto da campaña. Esta modalidade 
de pesca é moi pouco utilizada en Galicia, cun máximo de 22 barcos despachados 
simultaneamente durante a campaña. 

3.18. Nasa para Centola



210

Figura 3.18.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para centola na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 
          Figura 3.18.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade  

nasa para centola na costa de Galicia 

 

Figura 3.18.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para centola na costa de Galicia,  
comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 

 2

Figura 3.18.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade nasa para centola na costa de Galicia

 
          Figura 3.18.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade  

nasa para centola na costa de Galicia 

 

Figura 3.18.2: Evolución dos despachos diarios a nasa para centola na costa de Galicia,  
comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 

 2
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Figura 3.18.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.18.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para centola de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia. 

 

Figura 3.18.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola analizados polos observadores 
da UTPB  na costa de Galicia 

 3

Figura 3.18.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para centola de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.18.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa para centola de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia. 

 

Figura 3.18.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola analizados polos observadores 
da UTPB  na costa de Galicia 

 3
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A especie obxectivo da nasa para centola é obviamente a centola (Maja brachydactyla) 
(Figura 3.18.7). É un arte moi selectivo a nivel específico, pero pouco con respecto o 
tamaño dos exemplares capturados (Figura 3.18.8). Presenta pequenas variacións 
xeográficas e temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.18.9 e 10). 
Non existe mortaldade nos individuos non retidos. As especies máis numerosas son a 
centola (Maja brachydactyla) e en menor medida o polbo (Octopus vulgaris) e a nécora 
(Liocarcinus puber). As capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e 
interanuais relevantes. (Táboa 3.18.1), (Figuras 3.18.11, 12 e 13).

Figura 3.18.5.- Número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola analizados
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.18.6.- Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola analizados 
polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia (2005/06-2017/18)

 

Figura 3.18.5.- Número de lances de pesca na modalidade de nasa para centola analizados 
polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia. 

 
        

Figura 3.20.6.- Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para 
 centola analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia (2005/06-2017/18). 

A especie obxectivo da nasa para centola é obviamente a centola (Maja brachydactyla) (Figura 
3.18.7). É un arte moi selectivo a nivel específico, pero pouco con respecto a talla dos exemplares 
capturados (Figura 3.18.8). Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na composición 
específica das capturas (Figuras 3.18.9 e 10). Non existe mortaldade nos individuos non retidos. As 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.18.8: Estrutura de tamaños da centola capturada con nasa para centola na costa de Galicia

Figura 3.18.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais
capturadas con nasa para centola na costa de Galicia

especies máis numerosas son a centola (Maja brachydactyla) e en menor medida o polbo (Octopus 
vulgaris) e a nécora (Liocarcinus puber). As capturas non retidas amosan variacións xeográficas, 
temporais e interanuais relevantes. (Táboa 3.18.1), (Figuras 3.18.11, 12 e 13). 

 
         Figura 3.18.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 especies principais capturadas con   

nasa para centola na costa de Galicia. 
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Figura 3.18.8: Estrutura de tallas da centola capturada con nasa para centola na costa de Galicia 

 
                Figura 3.18.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para centola na costa de Galicia 
 6

Figura 3.18.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para centola na costa de Galicia

 
              Figura 3.18.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para centola na costa de Galicia 
           
     

  Táboa 3.18.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas na nasa para centola na 
costa de Galicia (2005-6/2017-18) 

 
 7

Figura 3.18.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para centola na costa de Galicia
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Táboa 3.18.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas na nasa para centola na costa de Galicia (2005-6/2017-18)

 
         Figura 3.18.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para centola na costa de Galicia. 
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Figura 3.18.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para centola na costa de Galicia

 % IRI % CAPTURA NON RETIDA
ESPECIES DESC. EN NÚMERO EN PESO

1 Maja brachydactyla 85,9 69,2 70,40
2 Octopus vulgaris 10,5 12,7 22,60
3 Necora puber 3,5 15,6 4,50
4 Palaemon serratus 0 0,1 0,00
5 Conger conger 0 0,3 1,50
6 Homarus gammarus 0 0,1 0,20
7 Serranus cabrilla 0 0,6 0,10
8 Spondyliosoma cantharus
9 Cancer pagurus 0 0,3 0,20

10 Scyllarus arctus
11 Coris julis 0 0,2 0,00
12 Charonia lampas 0 0,2 0,10
13 Symphodus melops 0 0,1 0,00
14 Labrus mixtus (sin. bimaculatus) 0 0,1 0,00
15 Trisopterus luscus 0 0,1 0,00
16 Symphodus spp 0 0,2 0,00
17 Ciliata mustela 0 0,1 0,00
18 Diplodus sargus
19 Scyliorhinus stellaris 0,0 0 0,20
20 Diplodus vulgaris
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         Figura 3.18.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para centola na costa de Galicia. 

 

 8

Figura 3.18.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para centola na costa de Galicia

Figura 3.18.13: Variación anual do índice de importancia relativa (IRI) das especies principais 
non retidas na nasa para centola na costa de Galicia

           Figura 3.18.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 
retidas na nasa para centola na costa de Galicia 

 

                 Figura 3.18.13: Variación anual do índice de importancia relativa (IRI) das especies principais  
non retidas na nasa para centola na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

O número de licenzas de nasa para centola aumentou nos últimos anos en Galicia, así como o 
emprego, mediante autorizacións temporais, desta modalidade de pesca. A actividade da frota que 
emprega as nasas para centola segue un patrón anual ben definido, cun máximo de actividade en 
novembro e decembro, que coincide co inicio da campaña extractiva da centola, e un nivel de 
actividade moi escaso o resto da campaña desta especie. Esta modalidade de pesca é moi pouco 
utilizada en Galicia, cun máximo de 22 barcos despachados simultaneamente durante a campaña.  

As especies obxectivo da nasa para centola é obviamente a centola (Maja brachydactyla). É un 
arte moi selectivo a nivel específico, pero pouco con respecto a talla dos exemplares capturados. 
Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na composición específica das capturas. Non 
existe mortaldade nos individuos non retidos. As especies máis numerosas son a centola (Maja 
brachydactyla) e en menor medida o polbo (Octopus vulgaris) e a nécora (Liocarcinus puber). As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes. 

 9
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de nasa para centola aumentou nos últimos anos en Galicia, 
así como o emprego, mediante autorizacións temporais, desta modalidade de pesca. 
A actividade da frota que emprega as nasas para centola segue un patrón anual ben 
definido, cun máximo de actividade en novembro e decembro, que coincide co inicio da 
campaña extractiva da centola, e un nivel de actividade moi escaso o resto da campaña 
desta especie. Esta modalidade de pesca é moi pouco utilizada en Galicia, cun máximo 
de 22 barcos despachados simultaneamente durante a campaña. 

As especies obxectivo da nasa para centola é obviamente a centola (Maja 
brachydactyla). É un arte moi selectivo a nivel específico, pero pouco con respecto o 
tamaño dos exemplares capturados. Presenta pequenas variacións xeográficas e 
temporais na composición específica das capturas. Non existe mortaldade nos individuos 
non retidos. As especies máis numerosas son a centola (Maja brachydactyla) e en menor 
medida o polbo (Octopus vulgaris) e a nécora (Liocarcinus puber). As capturas non 
retidas amosan variacións xeográficas, temporais e interanuais relevantes.
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A nasa para choco deberá ter as seguintes características técnicas:

a) Poderá ser de forma cilíndrica, poliédrica ou semicilíndrica con fondo plano. Non 
estará permitido o uso de engado, podéndose empregar ramas que estimulen a 
posta desta especie.

b) A lonxitude máxima será de 1.500 milímetros.

c) A altura ou diámetro máximo será de 900 milímetros.

d) A boca no eixo maior será como máximo de 200 milímetros.

e) O recubrimento será de rede e a dimensión de malla mínima será de 50 milímetros 
de lado do cadrado.

f) O número máximo de nasas para choco será de 100 nasas, independentemente 
do tamaño da embarcación.

O número de licenzas de nasa para choco mantense estable nos últimos anos en Ga-
licia, cun lixeiro incremento debido aos cambios temporais de modalidade concedidos 
dende a campaña 2011-12 así como o emprego desta modalidade de pesca, aínda que 
con grandes variacións anuais (Figura 3.19.1). A actividade da frota que emprega nasa 
para choco segue un patrón temporal ben definido (Figura 3.19.2), aumentando progre-
sivamente o uso desde febreiro hasta maio-xuño e descendendo ata niveis insignificantes 
despois de setembro. Esta modalidade de pesca apenas é utilizada en Galicia, non supe-
rando en ningún momento do ano as 35 embarcacións despachados simultaneamente.

3.19. Nasa para Choco

Figura 3.19.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade nasa para choco na costa de Galicia

3.19 NASA PARA CHOCO 

A nasa para choco deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) Poderá ser de forma cilíndrica, poliédrica ou semicilíndrica con fondo plano. 
Non estará permitido o uso de engado, podéndose empregar ramas que estimulen 
a posta desta especie. 

b) A lonxitude máxima será de 1.500 milímetros. 

c) A altura ou diámetro máximo será de 900 milímetros. 

d) A boca no eixo maior será como máximo de 200 milímetros. 

e) O recubrimento será de rede e a dimensión de malla mínima será de 50 
milímetros de lado do cadrado. 

f) O número máximo de nasas para choco será de 100 nasas, independentemente 
do tamaño da embarcación. 

O número de licenzas de nasa para choco mantense estable nos últimos anos en 
Galicia, cun lixeiro incremento debido aos cambios temporais de modalidade 
concedidos dende a campaña 2011-12 así como o emprego desta modalidade de pesca, 
aínda que con grandes variacións anuais (Figura 3.19.1). A actividade da frota que 
emprega nasa para choco segue un patrón temporal ben definido (Figura 3.19.2), 
aumentando progresivamente o uso desde febreiro hasta maio-xuño e descendendo ata 
niveis insignificantes despois de setembro. Esta modalidade de pesca apenas é utilizada 
en Galicia, non superando en ningún momento do ano as 35 embarcacións despachados 
simultaneamente. 

 
Figura 3.19.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade nasa 

para choco na costa de Galicia. 

Páxina  de  1 8
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Figura 3.19.2: Evolución dos despachos diarios por campaña a nasa para choco na costa de Galicia, 
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

 
Figura 3.19.2: Evolución dos despachos diarios por campaña a nasa para choco na costa de Galicia,  

comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.19.3: Distribución da intensidade de mostraxe do nasa para choco de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.19.3: Distribución da intensidade de mostraxe do nasa para choco de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.19.2: Evolución dos despachos diarios por campaña a nasa para choco na costa de Galicia,  

comparando a última campaña cos valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.19.3: Distribución da intensidade de mostraxe do nasa para choco de acordo co programa de 

seguimento da UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.19.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco 
 analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.19.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco  

 analizados polos observadores da UTPB  na costa de Galicia 

 
Figura 3.19.5: Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco  

analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a 
costa de Galicia 

 
Figura 3.19.6: Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco 

 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
A especie obxectivo da nasa para choco é obviamente o choco (Sepia officinalis) 
(Figura 3.19.7). É un arte moi selectivo, tanto a nivel específico como na talla dos 
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Figura 3.19.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco
analizados polos observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas

nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.19.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa para choco
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia
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 A especie obxectivo da nasa para choco é obviamente o choco (Sepia officinalis) 
(Figura 3.19.7). É un arte moi selectivo, tanto a nivel específico como no tamaño dos 
exemplares capturados (Figura 3.19.8). Non presenta variacións xeográficas nin 
temporais apreciables (Figuras 3.19.9 e 10). O choco (Sepia officinalis) tamén é a principal 
especie non retida, individuos en mal estado ou comidos polos depredadores, aínda que 
representan una mínima parte das capturas realizadas (Táboa 3.19.1). As capturas non 
retidas amosan variacións xeográficas e temporais (Figuras 3.19.11 e 12). A elevada 
porcentaxe do número de individuos non retidos nas campañas 2003, 2005 e 2015 se 
debe á captura de cangrexo común (Carcinus maenas) (Figura 3.3.13).

Figura 3.19.8: Estrutura de tamaños do choco capturado con nasa para chocoo na costa de Galicia.
A liña vermella indica o tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización

situada en 8 cm de lonxitude dorsal do manto 
Figura 3.19.8: Estrutura de tallas do choco capturado con nasa para choco na costa de Galicia. A liña 

vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 8 cm de 
lonxitude dorsal do manto  

  

 
Figura 3.19.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para choco na costa de Galicia 
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Figura 3.19.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con nasa para choco na costa de Galicia

exemplares capturados (Figura 3.19.8). Non presenta variacións xeográficas nin 
temporais apreciables (Figuras 3.19.9 e 10). O choco (Sepia officinalis) tamén é a 
principal especie non retida, individuos en mal estado ou comidos polos depredadores, 
aínda que representan una mínima parte das capturas realizadas (Táboa 3.19.1). As 
capturas non retidas amosan variacións xeográficas e temporais (Figuras 3.19.11 e 12). 
A elevada porcentaxe do número de individuos non retidos nas campañas 2003, 2005 e 
2015 se debe á captura de cangrexo común, Carcinus maenas (Figura 3.3.13). 

 
Figura 3.19.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con nasa para 

choco na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)Figura 3.19.8: Estrutura de tallas do choco capturado con nasa para choco na costa de Galicia. A liña 
vermella indica a talla mínima legal de extracción, captura e comercialización situada en 8 cm de 

lonxitude dorsal do manto  
  

 
Figura 3.19.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para choco na costa de Galicia 
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Figura 3.19.9: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para choco na costa de Galicia

 
Figura 3.19.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

capturadas con nasa para choco na costa de Galicia 

Táboa 3.19.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas coa nasa para 
choco na costa de Galicia (2000-2018) 

 

CAPTURAS NON RETIDAS
ESPECIES % IRI % EN NÚMERO % EN PESO

1 Sepia officinalis 85,7 1,60 1,19
2 Carcinus maenas 9,7 100 100
3 Balistes carolinensis 3,3 96,7 95,3
4 Spondyliosoma cantharus 0,2 39,4 29,9
5 Sparus aurata 0 0 0
6 Necora puber 0,3 78,8 75,5
7 Mullus surmuletus 0 7,7 2,7
8 Maja brachydactyla 0,1 95,2 84,6
9 Torpedo marmorata 0,2 100 100
10 Diplodus sargus 0 20,0 8,1
11 Octopus vulgaris 0 57,1 17,7
12 Diplodus vulgaris 0 40,0 29,9
13 Conger conger 0,1 80,0 74,2
14 Dicentrarchus labrax 0 0 0
15 Labrus bergylta 0 16,7 7,0
16 Chelon labrosus 0,1 100 100
17 Cancer pagurus 0 60,0 57,7
18 Trisopterus luscus 0 30,0 19,5
19 Hippocampus hippocampus 0 100 100
20 Liza aurata 0 66,7 68,5

Páxina  de  6 8

Figura 3.19.10: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa para choco na costa de Galicia
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Táboa 3.19.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas coa nasa para choco na costa de Galicia (2000-2018)

 
Figura 3.19.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

non retidas na nasa para choco na costa de Galicia 

 
Figura 3.19.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para choco  na costa de Galicia 
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Figura 3.19.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para choco na costa de Galicia

 CAPTURAS NON RETIDAS
ESPECIES % IRI % EN NÚMERO % EN PESO

1 Sepia officinalis 85,7 1,60 1,19
2 Carcinus maenas 9,7 100 100
3 Balistes carolinensis 3,3 96,7 95,3
4 Spondyliosoma cantharus 0,2 39,4 29,9
5 Sparus aurata 0 0 0
6 Necora puber 0,3 78,8 75,5
7 Mullus surmuletus 0 7,7 2,7
8 Maja brachydactyla 0,1 95,2 84,6
9 Torpedo marmorata 0,2 100 100

10 Diplodus sargus 0 20,0 8,1
11 Octopus vulgaris 0 57,1 17,7
12 Diplodus vulgaris 0 40,0 29,9
13 Conger conger 0,1 80,0 74,2
14 Dicentrarchus labrax 0 0 0
15 Labrus bergylta 0 16,7 7,0
16 Chelon labrosus 0,1 100 100
17 Cancer pagurus 0 60,0 57,7
18 Trisopterus luscus 0 30,0 19,5
19 Hippocampus hippocampus 0 100 100
20 Liza aurata 0 66,7 68,5
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

 
Figura 3.19.11: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais 

non retidas na nasa para choco na costa de Galicia 

 
Figura 3.19.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non 

retidas na nasa para choco  na costa de Galicia 
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Figura 3.19.12: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa para choco na costa de Galicia

Figura 3.19.13: Variación temporal da captura non retida na nasa para choco na costa de Galicia.
A elevada porcentaxe do número de individuos non retidos nas campañas 2003, 2005 e 2015

se debe á captura de cangrexo común, Carcinus maenas

 
Figura 3.19.13: Variación temporal da captura non retida na nasa para choco na costa de Galicia. A 
elevada porcentaxe do número de individuos non retidos nas campañas 2003, 2005 e 2015 se debe á 

captura de cangrexo común, Carcinus maenas 

CONCLUSIÓNS 

O número de licenzas de nasa para choco mantense estable nos últimos anos en 
Galicia, cun lixeiro incremento debido aos cambios temporais de modalidade 
concedidos dende a campaña 2011-12 así como o emprego desta modalidade de pesca, 
aínda que con grandes variacións anuais. A actividade da frota que emprega nasa para 
choco segue un patrón temporal ben definido, aumentando progresivamente o uso desde 
febreiro hasta maio-xuño e descendendo ata niveis insignificantes despois de setembro. 
Esta modalidade de pesca apenas é utilizada en Galicia, non superando en ningún 
momento do ano as 35 embarcacións despachados simultaneamente. 

A especie obxectivo da nasa para choco é obviamente o choco (Sepia officinalis) . É 
un arte moi selectivo, tanto a nivel específico como na talla dos exemplares capturados . 
Non presenta variacións xeográficas nin temporais apreciables. O choco (Sepia 
officinalis) tamén é a principal especie non retida, individuos en mal estado ou comidos 
polos depredadores, aínda que representan una mínima parte das capturas realizadas . 
As capturas non retidas amosan variacións xeográficas e temporais
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de nasa para choco mantense estable nos últimos anos en 
Galicia, cun lixeiro incremento debido aos cambios temporais de modalidade concedidos 
dende a campaña 2011-12 así como o emprego desta modalidade de pesca, aínda que 
con grandes variacións anuais. A actividade da frota que emprega nasa para choco 
segue un patrón temporal ben definido, aumentando progresivamente o uso desde 
febreiro hasta maio-xuño e descendendo ata niveis insignificantes despois de setembro. 
Esta modalidade de pesca apenas é utilizada en Galicia, non superando en ningún 
momento do ano as 35 embarcacións despachados simultaneamente.

A especie obxectivo da nasa para choco é obviamente o choco (Sepia officinalis). 
É un arte moi selectivo, tanto a nivel específico como no tamaño dos exemplares 
capturados. Non presenta variacións xeográficas nin temporais apreciables. O choco 
(Sepia officinalis) tamén é a principal especie non retida, individuos en mal estado ou 
comidos polos depredadores, aínda que representan una mínima parte das capturas 
realizadas . As capturas non retidas amosan variacións xeográficas e temporais
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A nasa voitirón deberá ter as seguintes características técnicas:

a) A nasa voitirón consta dunha parte central rectangular de rede, chamada parada, 
ao extremo da cal e perpendicularmente a ela se sitúan tres funís concéntricos de rede 
que desembocan nunha última cámara onde quedan atrapados os peixes.

b) A lonxitude máxima será de 6 metros.

c) A altura ou diámetro máximo será:

Primeiro aro: alto 500 milímetros, ancho 700 milímetros.
Segundo aro: diámetro máximo 400 milímetros.
Terceiro aro: diámetro máximo 350 milímetros.
Cuarto aro: diámetro máximo 340 milímetros.

d) A dimensión de malla mínima será de 14 milímetros na parte dos funís é de 16 
milímetros na parada.

e) O número máximo de nasas voitirón será de 80 por embarcación, independente-
mente do tamaño desta. 

O número de licenzas de nasa voitirón aumentou entre 2007 e 2011 en Galicia. A par-
tires dese ano mantívose estable, ao igual que o nivel de uso desta modalidade de pesca 
(Figura 3.20.1). A actividade da frota que emprega a nasa voitirón segue un patrón anual 
ben definido (Figura 3.20.2), aumentando progresivamente a actividade dende o inicio da 
campaña en febreiro ata niveis máximos dende xuño a setembro. En Galicia esta moda-
lidade de pesca en ningún momento do ano supera os 47 barcos despachados simulta-
neamente.

3.20. Nasa Voitirón

Figura 3.20.1: Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita)
da frota coa modalidade nasa voitirón na costa de Galicia

3.20 NASA VOITIRÓN 

A nasa voitirón deberá ter as seguintes características técnicas: 

a) A nasa voitirón consta dunha parte central rectangular de rede, chamada parada, ao 
extremo da cal e perpendicularmente a ela se sitúan tres funís concéntricos de rede que 
desembocan nunha última cámara onde quedan atrapados os peixes. 

b) A lonxitude máxima será de 6 metros. 

c) A altura ou diámetro máximo será: 

Primeiro aro: alto 500 milímetros, ancho 700 milímetros. 

Segundo aro: diámetro máximo 400 milímetros. 

Terceiro aro: diámetro máximo 350 milímetros. 

Cuarto aro: diámetro máximo 340 milímetros. 

d) A dimensión de malla mínima será de 14 milímetros na parte dos funís é de 16 
milímetros na parada. 

e) O número máximo de nasas voitirón será de 80 por embarcación, independentemente do 
tamaño desta.  

O número de licenzas de nasa voitirón aumentou entre 2007 e 2011 en Galicia. A partires dese ano 
mantívose estable, ao igual que o nivel de uso desta modalidade de pesca (Figura 3.20.1). A 
actividade da frota que emprega a nasa voitirón segue un patrón anual ben definido (Figura 
3.20.2), aumentando progresivamente a actividade dende o inicio da campaña en febreiro ata niveis 
máximos dende xuño a setembro. En Galicia esta modalidade de pesca en ningún momento do ano 
supera os 47 barcos despachados simultaneamente. 

 
Figura 3.20.1:  Evolución das licenzas (esquerda) e da actividade (dereita) da frota coa modalidade nasa voitirón 

 na costa de Galicia 

 1
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Figura 3.20.2: Evolución dos despachos diarios a nasa voitirón na costa de Galicia,
comparando a última campaña cos valores media das anteriores

Figura 3.20.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa voitirón na costa de Galicia

 
Figura 3.20.2:  Evolución dos despachos diarios a nasa voitirón na costa de Galicia, comparando a última campaña cos 

valores promedio das anteriores. 

 
Figura 3.20.3: Distribución da intensidade de mostraxe da nasa voitirón na costa de Galicia 

 2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.20.4: Número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón
analizados polos observadores da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.20.4:  Número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos observadores da UTPB  

na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.20.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  nasa voitirón 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.20.5: Media anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos 
observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia

Figura 3.20.6: Media mensual do número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia

 
Figura 3.20.4:  Número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos observadores da UTPB  

na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.20.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  nasa voitirón 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 
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Figura 3.20.4:  Número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos observadores da UTPB  

na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.5:  Promedio anual do número de lances de pesca na modalidade de nasa voitirón analizados polos 

observadores da UTPB en cada unha das 9 zonas administrativas nas que está dividida a costa de Galicia 

 

Figura 3.20.6:  Promedio mensual do número de lances de pesca na modalidade de  nasa voitirón 
 analizados polos observadores da UTPB ao longo do ano na costa de Galicia 

 3
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Figura 3.20.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais
capturadas con nasa voitirón na costa de Galicia

As especies obxectivo da nasa voitirón son anguía (Anguilla anguilla) e choco (Sepia officinalis)  
(Figura 3.20.7). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel específico como na talla dos 
exemplares capturados (Figuras 3.20.8 e 9). Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais 
na composición específica das capturas (Figuras 3.20.10 e 11). As principais especies non retidas 
son cangrexo (Carcinus maenas), lorchos (Gobidae) e serráns (Symphodus cinereus) (Táboa 
3.20.1). As capturas non retidas tamén amosan pequenas variacións xeográficas e temporais 
(Figuras 3.20.12 e 13). Se observa pouca variación interanual na porcentaxe de descartes (Figura 
3.20.13b). 

 
Figura 3.20.7: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 especies principais capturadas con nasa voitirón  

na costa de Galicia 

 4

As especies obxectivo da nasa voitirón son anguía (Anguilla anguilla) e choco (Sepia 
officinalis) (Figura 3.20.7). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel específico como 
no tamaño dos exemplares capturados (Figuras 3.20.8 e 9). Presenta pequenas varia-
cións xeográficas e temporais na composición específica das capturas (Figuras 3.20.10 
e 11). As principais especies non retidas son cangrexo (Carcinus maenas), lorchos (Go-
bidae) e serráns (Symphodus cinereus) (Táboa 3.20.1). As capturas non retidas tamén 
amosan pequenas variacións xeográficas e temporais (Figuras 3.20.12 e 13). Se observa 
pouca variación interanual na porcentaxe de descartes (Figura 3.20.13b).
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.20.8: Estrutura de tamaños da anguía capturada con nasa voitirón na costa de Galicia

Figura 3.20.9: Estrutura de tamaños da choco capturado con nasa voitirón na costa de Galicia

 
Figura 3.20.8: Estrutura de tallas da anguía capturada con nasa voitirón na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.9: Estrutura de tallas do choco capturado con nasa voitirón na costa de Galicia 
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Figura 3.20.8: Estrutura de tallas da anguía capturada con nasa voitirón na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.9: Estrutura de tallas do choco capturado con nasa voitirón na costa de Galicia 

 5
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Figura 3.20.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

nasa voitirón na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

nasa voitirón na costa de Galicia 
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Figura 3.20.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa voitirón na costa de Galicia

 
Figura 3.20.10: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

nasa voitirón na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais capturadas con 

nasa voitirón na costa de Galicia 
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Figura 3.20.11: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
capturadas con nasa voitirón na costa de Galicia
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Táboa 3.20.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies
capturadas ca nasa voitirón na costa de Galicia (2000-2018)

Táboa 3.20.1: Porcentaxe de capturas non retidas entre as principais especies capturadas ca nasa voitirón  
na costa de Galicia (2000-2018) 

 

 
Figura 3.20.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas na 

nasa voitirón na costa de Galicia 
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Figura 3.20.12: Variación xeográfica do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais
non retidas na nasa voitirón na costa de Galicia

 % NON RETIDO
ESPECIES % FRQ. EN NÚMERO EN PESO

1 Anguilla anguilla 0 0,21 0,12
2 Sepia officinalis 0,8 13,29 2,77
3 Carcinus maenas 42,5 99,99 99,98
4 Palaemon adpersus 6,6 59,84 57,38
5 Gobiidae 14,2 98,51 96,71
6 Symphodus cinereus 12,7 100,00 100,00
7 Liocarcinus arcuatus 10,6 100,00 100,00
8 Symphodus bailloni 6,6 99,86 99,18
9 Palaemon spp 0,1 9,65 8,24

10 Necora puber 0,5 38,27 29,08
11 Palaemon serratus 1,2 72,32 66,76
12 Gobius niger 1,2 91,94 86,91
13 Syngnathus acus 1,2 100,00 100,00
14 Atherina presbiter 0,5 100,00 100,00
15 Symphodus melops 0,3 99,44 97,60
16 Conger conger 0,2 85,48 60,86
17 Palaemon elegans 0,2 93,98 92,91
18 Crangon crangon 0,2 98,76 98,83
19 Symphodus spp 0,1 99,71 99,51
20 Spondyliosoma cantharus 0,1 100,00 100,00
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Figura 3.20.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principais non retidas na 

nasa voitirón  na costa de Galicia 

 

Figura 3.20.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies non retidas na nasa voitirón  na 
costa de Galicia 
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Figura 3.20.13: Variación temporal do índice de importancia relativa (IRI) das 10 especies principai
 non retidas na nasa voitirón na costa de Galicia

Figura 3.20.13b: Variación temporal da porcentaxe en peso e número das especies
non retidas na nasa voitirón na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

O número de licenzas de nasa voitirón aumentou entre 2007 e 2011 en Galicia. A par-
tires dese ano mantívose estable, ao igual que o nivel de uso desta modalidade de pesca. 
A actividade da frota que emprega a nasa voitirón segue un patrón anual ben definido, 
aumentando progresivamente a actividade dende o inicio da campaña en febreiro ata 
niveis máximos dende xuño a setembro. En Galicia esta modalidade de pesca en ningún 
momento do ano supera os 47 barcos despachados simultaneamente.

As especies obxectivo da nasa voitirón son anguía (Anguilla anguilla) e choco (Sepia 
officinalis). É unha arte moi pouco selectiva, tanto a nivel específico como no tamaño 
dos exemplares capturados. Presenta pequenas variacións xeográficas e temporais na 
composición específica das capturas. As principais especies non retidas son cangrexo 
(Carcinus maenas), lorchos (Gobidae) e serráns (Symphodus cinereus). As capturas non 
retidas tamén amosan pequenas variacións xeográficas e temporais. Se observa pouca 
variación interanual na porcentaxe de descartes.
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1. Resumo

Non é posible entender a información contida neste volume sen ler previamente o 
volume anterior relativo as modalidades de pesca empregadas pola frota de baixura de 
Galicia. Polo tanto, neste segundo volume non se repite todo o dito na introdución do 
primeiro volume, pero obviamente é aplicable.

A información sobre os recursos pesqueiros amosada neste atlas procede das cap-
turas realizadas pola frota profesional e non de campañas de avaliación dirixidas ao 
estudio das pesqueiras. Isto condiciona de maneira importante o tipo de datos que se 
poden obter das mostraxes. Non se pode empregar un tipo de arte de pesca estándar 
para obter índices de abundancia non sesgados, nin se pode observar o estado gona-
dal dos exemplares capturados, porque isto implicaría unha perda do valor comercial 
das capturas analizadas.

Todo o coñecemento que se obtén nas mostraxes realizadas a bordo polos obser-
vadores da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB), procede da medición do 
tamaño das capturas (tamaño e peso), das características das artes empregadas e do 
momento e lugar onde se realizou a captura. E no caso dos crustáceos, da observación 
da presenza/ausencia de femias ovadas.

4. Recursos
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2. Os recursos pesqueiros

No primeira sección do Atlas identificáronse 22 recursos pesqueiros obxectivo das 20 
modalidades de pesca analizadas (Figura 3.0.1). Nesta sección amósase información 
sobre as variacións espazo-temporais na estrutura de tamaños dos recursos captura-
dos coas distintas modalidades de pesca empregadas pola frota de baixura na costa de 
Galicia. De cada especie trátase de identificar a época de recrutamento ao arte, o rango 
de profundidades onde é capturada e proponse un índice da abundancia baseado nas 
capturas por unidade de esforzo. Nos crustáceos ademais, analízase a época reprodu-
tora observando a porcentaxe de femias ovadas.

Figura 2.0.1.- Especies obxectivo das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas
 

Figura 2.0.1.- Especies obxectivo das distintas modalidades de pesca analizadas neste Atlas.  

4. Fichas  

3.1 Vieira (Pecten maximus)   
3.2 Volandeira (Aequipecten opercularis)   
3.3 Choco (Sepia officinalis)   
3.4 Lura (Loligo vulgaris)   
3.5 Polbo (Octopus vulgaris)   
3.6 Nécora (Necora puber)   
3.7 Camarón (Palaemon serratus)   
3.8 Centola (Maja brachydactyla)   
3.9 Maragota (Labrus bergylta)   
3.10 Sargo (Diplodus sargus)   
3.11 Linguado (Solea solea)   
3.12 Rodaballo (Scophthalmus maximus)   
3.13 Sardiña (Sardina pilchardus)   
3.14 Xarda (Scomber scombrus)   
3.15 Xurelo (Trachurus trachurus)   
3.16 Faneca (Trisopterus luscus)  
3.17 Pescada (Mercluccius merluccius)   
3.18 Abadexo (Pollachius pollachius)   
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PALANGRILLO	DE	SUPERFICIE X
PALANGRILLO	PELÁXICO X
PALANGRILLO	PEDRA-BOLA X
PALANGRILLO	DE	FONDO X
LIÑA X X X
NASA	PARA	PEIXES X X
VETAS X X X X X X
VOLANTILLAS X X X X X X
VOLANTÍNS X X X X X X
XEITO X
CERCOS X X
CERCO	PARA	BOLO X
NASA	PARA	POLBO X X X
NASA	PARA	NÉCORA-CAMARÓN X X
RASTRO	DE	CAMARÓN X
RASTRO	DE	VIEIRA X X
BOU	DE	VARA X
BOU	DE	MAN X X
BOLICHE X
MIÑOS X X X X X X
TRASMALLOS X X X X
RAEIRA X
NASA	PARA	CENTOLA X
NASA	PARA	CHOCO X
NASA	VOITIRÓN X X
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A vieira en Galicia é a especie obxectivo do rastro de vieira (Figura 3.1.1), sendo 
capturada ademais por outras modalidades de pesca como o bou de vara, o rastro de 
volandeira e o bou de man, aínda que nestes casos as capturas soen ser devoltas vivas 
ao mar. A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 30 m (Figura 
3.1.3). O recrutamento acontece entre maio e agosto (Figura 3.1.5). 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 100 mm de 
lonxitude eixe maior ou anteroposterior (LAP) (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se 
regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2014 (Fi-
gura 3.1.6). A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial 
(Figura 3.1.7), expresado como:

W = 0.0004*L2.7775

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,89.

A evolución temporal do índice de abundancia so é analizada na ría de Arousa (zona 
III) (Figura 3.1.8), por carecer de datos suficientes nas demais zonas administrativas de 
Galicia. Obsérvanse variacións interanuais relevantes e valores baixos nos últimos anos. 
A escasa relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas 
da ría de Arousa (Figura 3.1.9) pode ser debido a que a explotación desta especie está 
fortemente condicionada pola presenza de toxinas fitoplanctónicas nos tecidos da vieira 
que obrigan a eviscerar os exemplares capturados e as veces pechar temporalmente a 
pesqueira.

A información sobre a distribución espacial da vieira está condicionada pola existencia 
de plans de xestión. Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que esta 
especie distribúese polas Rías Baixas de Galicia, enseada de Corcubión e rías do Golfo 
Ártabro. As capturas son máis frecuentes onde se aproban plans de xestión; na ría de 
Arousa e na boca da ría de Ferrol (Figura 3.1.10). 

3.1. Vieira
(Pecten maximus)
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Figura 3.1.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura vieira na costa de Galicia 

Figura 3.1.2: Estrutura de tamaños da vieira capturada
con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia
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Figura 3.1.3: Estrutura de tamaños da vieira capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.1.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da vieira capturada na costa de Galicia
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Figura 3.1.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da vieira capturada na costa de Galicia

Figura 3.1.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da vieira capturada na costa de Galicia
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Figura 3.1.7: Relación tamaño (mm)/peso (g) da vieira na costa de Galicia

Figura 3.1.8.: Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/rastro*hora) da vieira
capturada con rastro de vieira na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican
o número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde),

medio (laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio

 

 

VIEIRA (Pecten maximus)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.1.9: Evolución temporal das vendas de vieira por ano e por campaña,
nas lonxas da ría de Arousa (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.1.10: Distribución espacial das capturas de vieira de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia
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CONCLUSIÓNS

En Galicia, a vieira é a especie obxectivo do rastro de vieira, sendo capturada ade-
mais por outras modalidades de pesca como o bou de vara, o rastro de volandeira e 
o bou de man, aínda que nestes casos as capturas soen ser devoltas vivas ao mar. A 
maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 30 m. O recrutamento 
acontece entre maio e agosto. O tamaño medio das capturas mantense relativamente 
estable dende o ano 2014. A vieira distribúese polas Rías Baixas de Galicia, enseada de 
Corcubión e rías do Golfo Ártabro. As capturas son máis frecuentes nas rías onde existen 
plans de xestión aprobados; ría de Arousa e na boca da ría de Ferrol.
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A volandeira en Galicia é a especie obxectivo do rastro de volandeira (Figura 3.2.1), 
sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como o bou de vara e o 
bou de man. A maior parte das capturas realízanse a profundidades comprendidas entre 
os 10-30 m (Figura 3.2.3). O recrutamento acontece entre febreiro e marzo (Figura 3.2.5). 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 40 mm de lonxi-
tude do eixo maior ou anteroposterior (LAP) (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se 
regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

O tamaño medio das capturas reduciuse lixeiramente dende o ano 2008 ao 2014 (Fi-
gura 3.2.6). A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial 
(Figura 3.2.7), expresado como:

W = 0.0010*L2.5437

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,817.

A evolución temporal do índice de abundancia so é analizada na ría de Arousa (zona III) 
(Figura 3.2.8) e na ría de Vigo (Figura 3.2.9), por carecer de datos suficientes nas demais 
zonas administrativas de Galicia. Obsérvanse variacións interanuais relevantes e valores 
baixos na 4 últimas campañas. A relación entre o índice de abundancia e os datos de 
primeira venda nas lonxas da ría de Arousa é moi clara (Figura 3.2.10).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a volandeira distribúese 
polas Rías Baixas de Galicia e as capturas son máis frecuentes na ría de Arousa (Figura 
3.2.11). 

3.2. Volandeira
(Aequipecten opercularis)
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Figura 3.2.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura volandeira na costa de Galicia 

Figura 3.2.2: Estrutura de tamaños da volandeira capturada con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

3.2:  VOLANDEIRA (Aequipecten opercularis) 

A volandeira en Galicia é a especie obxectivo do rastro de volandeira (Figura 3.2.1), 
sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como o bou de vara e o bou 
de man. A maior parte das capturas realízanse a profundidades comprendidas entre os 
10-30 m (Figura 3.2.3). O recrutamento acontece entre febreiro e marzo (Figura 3.2.5).  

A talla mínima legal de extracción, captura e comercialización é de 40 mm de lonxitude 
do eixo maior ou anteroposterior (LAP) (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se 
regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade 
Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012). 

A talla media das capturas reduciuse lixeiramente dende o ano 2008 ao 2014 (Figura 
3.2.6). A relación talla-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.2.7), expresado como: 

W = 0.0010*L2.5437 

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,817. 

A evolución temporal do índice de abundancia so é analizada na ría de Arousa (zona III) 
(Figura 3.2.8) e na ría de Vigo (Figura 3.2.9), por carecer de datos suficientes nas 
demais zonas administrativas de Galicia. Obsérvanse variacións interanuais relevantes e 
valores baixos na 4 últimas campañas. A relación entre o índice de abundancia e os 
datos de primeira venda nas lonxas da ría de Arousa é moi clara (Figura 3.2.10). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a volandeira distribúese 
polas Rías Baixas de Galicia e as capturas son máis frecuentes na ría de Arousa (Figura 
3.2.11).  
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Figura 3.2.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura volandeira na costa de Galicia  
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Figura 3.2.3: Estrutura de tamaños da volandeira capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.2.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da volandeira capturada na costa de Galicia

Figura 3.2.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura volandeira na costa de Galicia  
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Figura 3.2.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da volandeira capturada na costa de Galicia

Figura 3.2.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da volandeira capturada na costa de Galicia
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Figura 3.2.7: Relación tamaño/peso da volandeira na costa de Galicia

Figura 3.2.8: Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/bou*hora) da volandeira
capturada con bou de vara na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican
o número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde),

medio (laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio

 
 

 
  

	5

VOLANDEIRA (Aequipecten opercularis)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.2.10: Evolución temporal das vendas de volandeira nas lonxas
de Arousa (superior) e Vigo (inferior) (datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.2.10:  Evolución temporal das vendas de volandeira nas lonxas da ría de Arousa 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.2.11:  Distribución espacial das capturas de volandeira de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.2.10:  Evolución temporal das vendas de volandeira nas lonxas da ría de Arousa 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.2.11:  Distribución espacial das capturas de volandeira de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.2.9: Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/bou*hora) da volandeira
capturada con bou de vara na ría de Vigo. Os números sobre os límites de confianza indican

o número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde),
medio (laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A volandeira é a especie obxectivo do rastro de volandeira, sendo capturada ade-
mais por outras modalidades de pesca como o bou de vara e o bou de man. A maior 
parte das capturas realízanse a profundidades comprendidas entre os 10-30 m. O re-
crutamento acontece entre febreiro e marzo. O tamaño medio das capturas reduciuse 
lixeiramente dende o ano 2008 ao 2014. A volandeira distribúese polas Rías Baixas de 
Galicia e as capturas son máis frecuentes na ría de Arousa.

Figura 3.2.11: Distribución espacial das capturas de volandeira de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.2.10:  Evolución temporal das vendas de volandeira nas lonxas da ría de Arousa 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.2.11:  Distribución espacial das capturas de volandeira de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

	6
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O choco en Galicia é obviamente a especie obxectivo da nasa para choco, pero 
tamén o é de varias modalidades de pesca: trasmallos, miños, bou de man e nasa 
voitirón (Figura 3.3.1). O tamaño das capturas é moi diferente segundo a modalidade 
de pesca empregada (Figura 3.3.2), sendo de menor tamaño no bou de man e na nasa 
voitirón. 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 8 cm de lonxi-
tude dorsal do manto (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños 
mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 
226, martes 27 de novembro de 2012).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m (Figura 3.3.3). 
O recrutamento ao arte acontece entre xullo e setembro (Figura 3.3.5). O tamaño medio 
das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2005 (Figura 3.3.6). A relación 
tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.3.7), expresado 
como:

W = 0.27*L2.71

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,95.

A evolución temporal do índice de abundancia é diferente segundo a modalidade de 
pesca empregada. No caso dos trasmallos, obsérvanse tendencias negativas significa-
tivas cun mínimo histórico no 2017 (Figura 3.3.8). Tampouco se observa relación entre o 
índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.3.9).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o choco distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas nas Rías Baixas (ría de Vigo e de 
Arousa) e tamén no Golfo Ártabro (Figura 3.3.4 e 10).

3.3. Choco
(Sepia officinalis)
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Figura 3.3.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 7 modalidades de pesca principais
coas que se captura choco na costa de Galicia

Figura 3.3.2: Estrutura de tamaños do choco capturado con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.3.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 7 modalidades de pesca principais coas que se 
captura choco na costa de Galicia. 

Figura 3.3.2: Estrutura de tallas do choco capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 

Figura 3.3.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 7 modalidades de pesca principais coas que se 
captura choco na costa de Galicia. 

Figura 3.3.2: Estrutura de tallas do choco capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 
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Figura 3.3.3: Estrutura de tamaños do choco capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.3.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do choco capturado na costa de Galicia

Figura 3.3.3: Estrutura de tallas do choco capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.3.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.3.3: Estrutura de tallas do choco capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.3.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.3.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do choco capturado na costa de Galicia

Figura 3.3.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do choco capturado na costa de Galicia

Figura 3.3.5: Variación temporal da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.3.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.3.5: Variación temporal da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.3.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do choco capturado na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.3.7: Relación tamaño/peso do choco na costa de Galicia

Figura 3.3.8: Evolución temporal do índice de abundancia do choco capturado con trasmallos
na costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo 
de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para 

as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia. 

Figura 3.3.7: Relación talla/peso do choco na costa de Galicia 

Figura 3.3.8: Evolución temporal do índice de abundancia do choco capturado con trasmallos na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

CHOCO (Sepia officinalis)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.3.9.- Evolución temporal das vendas de choco nas lonxas de Galicia
 (datos de www.pescadegalicia.com)

Figura 3.3.10.- Distribución espacial das capturas de choco de acordo co programa
de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.3.9.- Evolución temporal das vendas de choco nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 
Figura 3.3.10.- Distribución espacial das capturas de choco de acordo co programa de seguimento da 

UTPB na costa de Galicia. 

 
Figura 3.3.9.- Evolución temporal das vendas de choco nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 
Figura 3.3.10.- Distribución espacial das capturas de choco de acordo co programa de seguimento da 

UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O choco é obviamente a especie obxectivo da nasa para choco, pero tamén o é de 
outras modalidades de pesca: trasmallos, miños, bou de man e nasa voitirón. O ta-
maño das capturas é moi diferente segundo a modalidade de pesca empregada, sendo 
de menor tamaño no bou de man e na nasa voitirón. A maior parte das capturas realí-
zanse a profundidades menores de 20 m. O recrutamento ao arte acontece entre xullo e 
setembro. O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 
2005. A evolución temporal do índice de abundancia é diferente segundo a modalidade 
de pesca empregada. No caso dos trasmallos, obsérvanse tendencias negativas sig-
nificativas cun mínimo histórico no 2017. Tampouco se observa relación entre o índice 
de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia. O choco distribúese 
por toda a costa galega e os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que 
as capturas son mais frecuentes nas Rías Baixas (ría de Vigo e de Arousa) e tamén no 
Golfo Ártabro.
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A lura en Galicia é a especie obxectivo do boliche (Figura 3.4.1), sendo capturada 
ademais con bastante frecuencia polo bou de man, aínda que en cantidades relativa-
mente pequenas. A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 
m (Figura 3.4.3). O recrutamento coincide coa campaña de pesca do boliche, entre xullo 
e outubro (Figura 3.4.5). 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 10 cm de lonxi-
tude do eixo anteroposterior (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os ta-
maños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, 
DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2000 (Fi-
gura 3.4.6), con valores lixeiramente inferiores ao tamaño mínima legal. A relación ta-
maño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.4.7), expresado 
como:

W = 0.15*L2.43

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,94.

A evolución temporal do índice de abundancia (Figura 3.4.8) amosa variacións inte-
ranuais relevantes e valores baixos na última campaña. Pódese apreciar unha certa simi-
litude entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia 
(Figura 3.4.9), sobre todo si o comparamos coas vendas da frota de artes menores 
(Figura 3.4.10).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a lura distribúese princi-
palmente polas catro rías Baixas e as capturas son máis frecuentes na parte intermedia 
das rías (Figura 3.4.11). 

3.4. Lura
(Loligo vulgaris)
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Figura 3.4.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura lura na costa de Galicia

Figura 3.4.2: Estrutura de tamaños da lura capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia
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A lura en Galicia é a especie obxectivo do boliche (Figura 3.4.1), sendo capturada 
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3.4.6), con valores lixeiramente inferiores á talla mínima legal. A relación talla-peso 
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coeficiente de determinación de 0,94. 

A evolución temporal do índice de abundancia (Figura 3.4.8) amosa variacións 
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Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a lura distribúese 
principalmente polas catro rías Baixas e as capturas son máis frecuentes na parte 
intermedia das rías (Figura 3.4.11).  
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Figura 3.4.3: Estrutura de tamaños da lura capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.4.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da lura capturada na costa de Galicia
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Figura 3.4.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da lura capturada na costa de Galicia 

 

Figura 3.4.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da lura capturada na costa de Galicia 

3



268

Figura 3.4.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da lura capturada na costa de Galicia

Figura 3.4.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da lura capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.4.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da lura capturada na costa de Galicia 

 

Figura 3.4.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da lura capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.4.6:  Evolución temporal da estrutura de tallas da lura capturada na costa de Galicia 

 

Figura 3.4.7:  Relación talla/peso da lura na costa de Galicia 
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Figura 3.4.7: Relación tamaño/peso da lura na costa de Galicia

Figura 3.4.8: Índice de biomasa (kg/lance 25’). Evolución temporal do índice de abundancia estandarizado da lura 
capturada con boliche na costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais 
representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o 

mínimo (vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

 

Figura 3.4.8: Índice de biomasa (kg/lance 25’). Evolución temporal do índice de abundancia 
estandarizado da lura capturada con boliche na costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice 
estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican 
o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice de abundancia 
durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.4.9:  Evolución temporal das vendas de lura nas lonxas de Galicia (datos de 

www.pescadegalicia.com) 

 
Figura 3.4.10:  Evolución temporal das vendas de lura capturadas pola frota de artes menores nas lonxas 

de Galicia  
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Figura 3.4.9: Evolución temporal das vendas de lura nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

Figura 3.4.10: Evolución temporal das vendas de lura capturadas pola frota de artes menores nas lonxas de Galicia 

Figura 3.4.11: Distribución espacial das capturas de lura de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 

Figura 3.4.11:  Distribución espacial das capturas de lura de acordo co programa de seguimento da UTPB 
na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

A lura é a especie obxectivo do boliche, sendo capturada ademais con bastante 
frecuencia polo bou de man, aínda que en cantidades relativamente pequenas. A maior 
parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m. O recrutamento 
coincide coa campaña de pesca do boliche, entre xullo e outubro. A talla media das 
capturas mantense relativamente estable dende o ano 2000, con valores lixeiramente 
inferiores á talla mínima legal. A evolución temporal do índice de abundancia amosa 
variacións interanuais relevantes e valores baixos na última campaña. A lura distribúese 
principalmente polas catro rías Baixas e as capturas son máis frecuentes na parte 
intermedia das rías.
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CONCLUSIÓNS

A lura é a especie obxectivo do boliche, sendo capturada ademais con bastante fre-
cuencia polo bou de man, aínda que en cantidades relativamente pequenas. A maior 
parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m. O recrutamento coin-
cide coa campaña de pesca do boliche, entre xullo e outubro. O tamaño medio das 
capturas mantense relativamente estable dende o ano 2000, con valores lixeiramente 
inferiores ao tamaño mínima legal. A evolución temporal do índice de abundancia amosa 
variacións interanuais relevantes e valores baixos na última campaña. A lura distribúese 
principalmente polas catro rías Baixas e as capturas son máis frecuentes na parte inter-
media das rías.
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O polbo en Galicia obviamente é a especie obxectivo da nasa para polbo (Figura 
3.5.1), sendo apenas capturado por outras modalidades de pesca. O tamaño mínimo le-
gal de extracción, captura e comercialización é de 1.000 g (Orde do 27 de xullo de 2012 
pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comuni-
dade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012), aínda que 
xa estaba en vigor dende o 20 de xullo de 2006 (Orde do 11 de maio de 2006 pola que 
se establece o Plan de recuperación do polbo, DOG nº 92, luns 15 de maio de 2006).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 30 m (Figura 3.5.3). 
O recrutamento ao arte acontece durante todo o ano, pero é mais intenso entre abril e 
xullo (Figura 3.5.5). O peso medio dos individuos mantense relativamente estable dende 
o ano 2009, despois dun incremento temporal coincidente co incremento no ano 2006 
do peso mínimo legal de 750 g a 1000 g (Figura 3.5.6). 

A evolución temporal do índice de abundancia (Índice de biomasa=kg/100 nasas x 
hora) é analizada por separado na zona das Rías Baixas (zonas I-V), zona costa da Morte 
e Arco Ártabro (zonas VI-VII) e zona costa Cantábrica de Galicia (Zonas VIII-IX) por ter 
datos suficientes para facelo (Figura 3.5.7). As predicións obtidas para cada campaña 
corresponden a un lance de pesca tipo coas seguintes características:

• Mes: Xulio 
• TRB embarcación: 5 tons 
• 100 pezas (nasas) 
• Tempo de calado: 60 minutos 
• Profundidade de calado: 25 metros 
• Fondo duro (rochoso) 
• Lance diúrno/nocturno (entre o 25 e o 75% tempo calado diúrno) 

As tendencias nos rendementos obtidos pola flota artesanal á longo das dúas últimas 
décadas máis alá do valor absoluto dos índices obtidos (índices relativos), o realmente 
informativo deste estudio é a liña de tendencia que describen estes índices relativos ao 
longo da serie temporal, o que nos da unha idea da evolución do estado do recurso.

Obsérvanse variacións interanuais relevantes e patróns lixeiramente diferentes en cada 
sector da costa galega. Aínda que os maiores rendementos en peso total de captura 
danse no inverno, o maior porcentaxe de lances positivos ten lugar nos meses de verán, 
polo que é razoable pensar que o recrutamento de xuvenís ten lugar en verán. Non se 
observaron tendencias significativas no tempo en ningunha das zonas. Non obstante, na 
última campaña os valores obtidos nas tres zonas da costa galega estiveron por debaixo 
da media interanual da serie histórica, cun notable descenso na zona cantábrica (Figura 
3.5.7). Non se observa unha relación clara entre o índice de abundancia e os datos de 
primeira venda nas lonxas de Galicia (Figuras 3.5.7 e 8).

3.5. Polbo
(Octopus vulgaris)
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Figura 3.5.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura polbo na costa de Galicia

Figura 3.5.2: Estrutura de tamaños do polbo capturado con diferentes modalidades de pesca na costa de Galicia

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o polbo se distribúe por 
toda a costa galega, menos na parte máis interior das catro Rías Baixas (Figura 3.5.9).  

Figura 3.5.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura polbo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.5.2: Estrutura de tallas do polbo capturado con diferentes modalidades de pesca na costa de 

Galicia. 
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Figura 3.5.3: Estrutura de tamaños do polbo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.5.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do polbo capturado na costa de Galicia

 
Figura 3.5.3: Estrutura de tallas do polbo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

 
Figura 3.5.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do polbo capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.5.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do polbo capturado na costa de Galicia

Figura 3.5.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do polbo capturado

 
Figura 3.5.5: Variación temporal da estrutura de tallas do polbo capturado na costa de Galicia. 

	
Figura 3.5.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do polbo capturado. 
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Figura 3.5.7: Evolución temporal do índice de abundancia do polbo capturado con nasa para polbo nas 3 zonas 
nas que dividimos a costa de Galicia (Índice de biomasa =kg/100 nasas x hora). Os puntos negros representan 
o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican 
o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas de índice de abundancia durante o 

período de estudo na costa de Galicia

Figura 3.5.8: Evolución temporal das vendas de polbo nas lonxas de Galicia.
Total e artes menores por zonas: Rías Baixas (Z 1-5), Arco Ártabro (Z 6-7) e Zona Cantábrica (Z 8-9).

Fonte: www.pescadegalicia.com
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Figura 3.5.9: Distribución espacial das capturas de polbo de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.5.9: Distribución espacial das capturas de polbo de acordo co programa de seguimento da UTPB 
na costa de Galicia. 

	CONCLUSIONS	

O	polbo	e	 a	 especie	obxec.vo	da	nasa	para	o	 	 polbo, sendo apenas capturado por outras 
modalidades de pesca. A  maior parte das capturas realizanse en profundidades 
inferiores a 30 m. O recrutamento ao arte acontece durante todo o ano, pero é mais 
intenso entre abril e xullo. Obsérvanse variacións interanuais relevantes e patróns 
lixeiramente diferentes en cada sector da costa galega. Aínda que os maiores 
rendementos en peso total de captura danse no inverno, o maior porcentaxe de lances 
positivos ten lugar nos meses de verán, polo que é razoable pensar que o recrutamento 
de xuvenís ten lugar en verán. Non se observa unha relación clara entre o índice de 
abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia. Os datos do programa 
de seguimento da UTPB amosan que o polbo se distribúe por toda a costa galega, 
menos na parte máis interior das catro Rías Baixas.
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A nécora en Galicia obviamente é a especie obxectivo da nasa para nécora e ca-
marón (dende o ano 2011 as modalidades de pesca nasa nécora e nasa camarón 
pasaron a ser unha única modalidade de pesca no permiso de explotación das embar-
cacións), sendo capturada ademais pola nasa para polbo (Figura 3.6.1). O certo é que 
non existen diferenzas estruturais entre a nasa polbo e a nasa nécora, pero si teñen 
réximes de calamento diferenciados.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 5,5 cm de lonxi-
tude do cefalotórax (LCT), sobre a liña mediana que vai desde o espazo interorbital ata o 
borde posterior do cefalotórax (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os ta-
maños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, 
DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

O menor tamaño dos exemplares capturados pola nasa nécora (Figura 3.6.2) fronte aos 
capturados pola nasa polbo, pode estar relacionada coa maior profundidade na que se 
soe calar este último arte. A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores 
de 20 m (Figura 3.6.3). Na costa lucense (Zonas VIII e IX) o tamaño das capturas e sensible-
mente maior que no resto de Galicia (Figura 3.6.4). O recrutamento ao arte acontece entre 
setembro e novembro (Figura 3.6.5). O tamaño medio das capturas mantense relativamente 
estable dende o ano 2000 (Figura 3.6.6). A principal época de posta da nécora en Galicia 
é o inverno, aínda que a finais da primavera existe un novo período de posta (Figura 3.6.7). 
O tamaño de primeira posta sitúase ao redor dos 42 mm (Figura 3.6.8). A relación tama-
ño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.6.9), expresado como:

Machos: W = 0.0021*L2.7115; r2= 0,88
 Femias: W = 0.0035*L2.5719; r2= 0,87

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do do cefalotórax (LCT) ou eixo ante-
ro-posterior. 

A evolución temporal do índice de abundancia (Figura 3.6.10) é analizada por separado 
nas tres zonas en que se dividiu a costa de Galicia por ter datos suficientes para facelo. 
As predicións obtidas para cada año/campaña corresponden a un lance de pesca tipo 
coas seguintes características:

•Mes: Xullo
•TRB embarcación: 2.5 tons
•Nº de pezas: 25 nasas
•Tempo de calado: 360 minutos
•Profundidade de calado: 10 metros
•Tipo de fondo: duro (rochoso)
•Lance nocturno (>75% tempo calado nocturno)

3.6. Nécora
(Necora puber)
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Figura 3.6.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura nécora na costa de Galicia

Obsérvanse variacións interanuais relevantes e diferenzas considerables entre zonas. En 
xeral obsérvanse valores baixos nos últimos anos, si ben na zona Rías Baixas o valor do 
índice incrementouse nas últimas campañas ata sobrepasar a media interanual (Figura 
3.6.10). Non se aprecia relación entre os índices de abundancia e os datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.6.11). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a nécora distribúese por 
toda a costa galega e as capturas son frecuentes nas Rías Baixas, na costa da Morte e 
tamén nalgúns puntos da Mariña Lucense (Figura 3.6.12).  

 
Figura 3.6.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura nécora na costa de Galicia  
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As tendencias nos rendementos obtidos pola flota artesanal á longo das dúas últimas 
décadas máis alá do valor absoluto dos índices obtidos (índices relativos), o realmente 
informativo deste estudio é a liña de tendencia que describen estes índices relativos ao 
longo da serie temporal, o que nos da unha idea da evolución do estado do recurso.

Obsérvanse variacións interanuais relevantes e diferenzas considerables entre zonas. 
En xeral obsérvanse valores baixos nos últimos anos, si ben na zona Rías Baixas o valor 
do índice incrementouse nas últimas campañas ata sobrepasar a media interanual (Figu-
ra 3.6.10). Non se aprecia relación entre os índices de abundancia e os datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.6.11).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a nécora distribúese por 
toda a costa galega e as capturas son frecuentes nas Rías Baixas, na costa da Morte e 
tamén nalgúns puntos da Mariña Lucense (Figura 3.6.12). 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.6.2: Estrutura de tamaños da nécora capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.6.3: Estrutura de tamaños da nécora capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia

 
Figura 3.6.2: Estrutura de tallas da nécora capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia 

 
Figura 3.6.3: Estrutura de tallas da nécora capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 
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Figura 3.6.3: Estrutura de tallas da nécora capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 
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Figura 3.6.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da nécora capturada na costa de Galicia

Figura 3.6.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da nécora capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.6.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da nécora capturada na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.5: Variación temporal da estrutura de tallas da nécora capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.6.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da nécora capturada na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.5: Variación temporal da estrutura de tallas da nécora capturada na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.6.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da nécora capturada na costa de Galicia

Figura 3.6.7: Localización temporal da época de posta da nécora na costa de Galicia

 
Figura 3.6.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da nécora capturada na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.7: Localización temporal da época de posta da nécora na costa de Galicia 
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Figura 3.6.8: Tamaño de primeira posta da nécora na costa de Galicia

Figura 3.6.9: Relación tamaño/peso da nécora (femias e machos) na costa de Galicia

 
Figura 3.6.8: Talla de primeira posta da nécora na costa de Galicia 

 
Figura 3.6.9: Relación talla/peso da nécora (femias e machos) na costa de Galicia 
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NÉCORA (Necora puber)
Relación Tamaño-Peso (machos)

NÉCORA (Necora puber)
Relación Tamaño-Peso (femias)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.6.10: Evolución temporal do índice de abundancia da nécora capturada con nasa para nécora e 
camarón nas 3 zonas nas que dividimos a costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado 
de biomasa (kg/25 nasas x 6h). As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais 
indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para as estimas de índice de abundancia 

durante o período de estudo na costa de Galicia

Figura 3.6.11: Evolución temporal por campaña das vendas de nécora nas lonxas de Galicia.
Descargas totais e artes menores por zonas: Rías Baixas (Z 1-5), Arco Ártabro (Z 6-7) e Zona Cantábrica (Z 8-9).

 Fonte: www.pescadegalicia.com

Figura 3.6.10: Evolución temporal do índice de abundancia da nécora capturada con nasa para nécora e 
camarón nas 3 zonas nas que dividimos a costa de Galicia.	Os puntos negros representan o índice 

estandarizado de biomasa (kg/25 nasas x 6h). As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 
95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para 

as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.6.11: Evolución temporal por campaña das vendas de nécora nas lonxas de Galicia. Descargas 
totais e artes menores por zonas: Rías Baixas (Z 1-5), Arco Ártabro (Z 6-7) e Zona Cantábrica (Z 8-9). 

 Fonte: www.pescadegalicia.com. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000
NÉCORA (Necora puber) EN GALICIA

por campaña (Xul-Xan)

AM Z 1-5 AM Z 6-7 AM Z 8-9 ARTES MENORES TOTAL GALICIA

V
en

da
 e

n 
lo

nx
a 

(K
g)

Páxina  de  7 8

Figura 3.6.10: Evolución temporal do índice de abundancia da nécora capturada con nasa para nécora e 
camarón nas 3 zonas nas que dividimos a costa de Galicia.	Os puntos negros representan o índice 

estandarizado de biomasa (kg/25 nasas x 6h). As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 
95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para 

as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.6.11: Evolución temporal por campaña das vendas de nécora nas lonxas de Galicia. Descargas 
totais e artes menores por zonas: Rías Baixas (Z 1-5), Arco Ártabro (Z 6-7) e Zona Cantábrica (Z 8-9). 

 Fonte: www.pescadegalicia.com. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000
NÉCORA (Necora puber) EN GALICIA

por campaña (Xul-Xan)

AM Z 1-5 AM Z 6-7 AM Z 8-9 ARTES MENORES TOTAL GALICIA

V
en

da
 e

n 
lo

nx
a 

(K
g)

Páxina  de  7 8



286

Figura 3.6.12: Distribución espacial das capturas de nécora de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.6.12: Distribución espacial das capturas de nécora de acordo co programa de seguimento da 

UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIONS	

A nécora en Galicia é a especie obxectivo da nasa para nécora e camarón, sendo 
capturada ademais pola nasa para polbo. Os datos do programa de seguimento da 
UTPB amosan que a nécora distribúese por toda a costa galega e as capturas son 
frecuentes nas Rías Baixas, na costa da Morte e tamén nalgúns puntos da Mariña 
Lucense. Obsérvanse variacións interanuais relevantes e diferenzas considerables entre 
zonas. Non se aprecia relación entre os índices de abundancia e os datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia.
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A nécora en Galicia é a especie obxectivo da nasa para nécora e camarón, sendo 
capturada ademais pola nasa para polbo. Os datos do programa de seguimento da 
UTPB amosan que a nécora distribúese por toda a costa galega e as capturas son fre-
cuentes nas Rías Baixas, na costa da Morte e tamén nalgúns puntos da Mariña Lucen-
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Non se aprecia relación entre os índices de abundancia e os datos de primeira venda nas 
lonxas de Galicia.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O camarón en Galicia obviamente é a especie obxectivo da nasa para nécora e ca-
marón (dende o ano 2011 as modalidades de pesca nasa nécora e nasa camarón 
pasaron a ser unha única modalidade de pesca no permiso de explotación das embarca-
cións), sendo capturado ademais pola nasa polbo, trueiro en batea e rastro camarón 
(Figuras 3.7.1-2).

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 5 cm de lonxi-
tude total (LT), desde a punta do rostrum ata o extremo posterior do telson, excluíndo as 
setae (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos 
produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de 
novembro de 2012).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 10 m (Figura 3.7.3). 
O recrutamento ao arte acontece entre abril e xullo (Figura 3.7.5). O tamaño medio das 
capturas mantense relativamente estable dende o ano 2009, cun lixeiro incremento nos 
últimos dous anos (Figura 3.7.6).

A principal época de posta do camarón en Galicia é o inverno, aínda que o período 
reprodutor estendese ata o comezo do verán (Figura 3.7.7). O tamaño de primeira posta 
sitúase ao redor dos 65 mm (Figura 3.7.8)

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.7.9), 
expresado como:

W = 0.0001*L2.9311

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude total (eixo antero-posterior). O modelo ten 
un coeficiente de determinación de 0,77.

A evolución temporal do índice de abundancia é analizada por separado na zona Rías 
Baixas e no resto da costa de Galicia por ter datos suficientes para facelo (Figuras 3.7.10-
11). Obsérvanse variacións interanuais relevantes; os valores están por riba da media in-
teranual nos últimos anos e cun descenso importante na última campaña, fundamental-
mente na zona das Rías Baixas. Se aprecia certa relación entre os índices de abundancia 
(Figuras 3.7.10-11) e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.7.12).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o camarón distribúese 
principalmente pola zona Rías Baixas de Galicia e Golfo Ártabro e as capturas son máis 
frecuentes no interior das rías de Arousa, Noia e Camariñas (Figura 3.7.13). 

3.7. Camarón
(Palaemon serratus)
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Figura 3.7.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.7.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura camarón na costa de Galicia.  

 
Figura 3.7.2: Estrutura de tallas do camarón capturado con distintas artes de pesca na costa de Galicia. 
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Figura 3.7.2: Estrutura de tamaños do camarón capturado con distintas artes de pesca na costa de Galicia

 
Figura 3.7.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura camarón na costa de Galicia.  

 
Figura 3.7.2: Estrutura de tallas do camarón capturado con distintas artes de pesca na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.7.3: Estrutura de tamaños do camarón capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia 
Figura 3.7.3: Estrutura de tallas do camarón capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.7.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do camarón capturado na costa de Galicia

 
Figura 3.7.3: Estrutura de tallas do camarón capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.7.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do camarón capturado na costa de Galicia  
Figura 3.7.5: Variación temporal da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. Non  

se amosan os anos 2000-2003 ante o escaso número de exemplares tallados. 
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Figura 3.7.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do camarón capturado na costa de Galicia.
Non se amosan os anos 2000-2003 ante o escaso número de exemplares tallados

 
Figura 3.7.5: Variación temporal da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do camarón capturado na costa de Galicia. Non  

se amosan os anos 2000-2003 ante o escaso número de exemplares tallados. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.7.7: Localización temporal da época de posta do camarón na costa de Galicia

Figura 3.7.8: Tamaño de primeira posta do camarón na costa de Galicia

 
Figura 3.7.7: Localización temporal da época de posta do camarón na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.8: Talla de primeira posta do camarón na costa de Galicia. 
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Figura 3.7.7: Localización temporal da época de posta do camarón na costa de Galicia. 

 
Figura 3.7.8: Talla de primeira posta do camarón na costa de Galicia. 
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 Figura 3.7.9: Relación tamaño/peso do camarón na costa de Galicia

Figura 3.7.10: Evolución temporal do índice de abundancia do camarón capturado 
con nasa para nécora e camarón na costa oeste de Galicia (zonas 1-5)

Figura 3.7.9: Relación talla/peso do camarón na costa de Galicia. 

Figura 3.7.10: Evolución temporal do índice de abundancia do camarón capturado con nasa para nécora 
e camarón na costa oeste de Galicia (zonas 1-5). 
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  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.7.11: Evolución temporal do índice de abundancia do camarón capturado
con nasa para nécora e camarón na costa noroeste e norte de Galicia (zonas 6-9)

Figura 3.7.12: Evolución temporal das vendas de camarón nas lonxas de Galicia.
Descargas totais e por zonas: costa oeste (Z 1-5) e costa noroeste e norte (Z 6-9).

Fonte: www.pescadegalicia.com

Figura 3.7.11: Evolución temporal do índice de abundancia do camarón capturado con nasa para nécora 
e camarón na costa noroeste e norte de Galicia (zonas 6-9). 

 
Figura 3.7.12: Evolución temporal das vendas de camarón nas lonxas de Galicia. Descargas totais e por 

zonas: costa oeste (Z 1-5) e costa noroeste e norte (Z 6-9). Fonte: www.pescadegalicia.com. 
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Figura 3.7.11: Evolución temporal do índice de abundancia do camarón capturado con nasa para nécora 
e camarón na costa noroeste e norte de Galicia (zonas 6-9). 

 
Figura 3.7.12: Evolución temporal das vendas de camarón nas lonxas de Galicia. Descargas totais e por 

zonas: costa oeste (Z 1-5) e costa noroeste e norte (Z 6-9). Fonte: www.pescadegalicia.com. 
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Figura 3.7.13: Distribución espacial das capturas de camarón de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.7.13: Distribución espacial das capturas de camarón de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIONS	

O camarón é a especie obxectivo da nasa para nécora e camarón, sendo capturado 
ademais pola nasa polbo, trueiro en batea e rastro camarón. A maior parte das 
capturas realízanse a profundidades menores de 10 m..Obsérvanse variacións 
interanuais relevantes. Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o 
camarón distribúese principalmente pola zona Rías Baixas de Galicia e Golfo Ártabro e 
as capturas son máis frecuentes no interior das rías de Arousa, Noia e Camariñas. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A centola en Galicia obviamente é a especie obxectivo da nasa centola (Figura 3.8.1), 
pero a maior cantidade deste recurso captúrase con redes de enmalle de tres panos, 
miños e trasmallos. 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 12 cm de lonxi-
tude do cefalotórax ou eixo antero-posterior, sobre a liña mediana que vai entre os dous 
rostrii ata o borde posterior do cefalotórax (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se re-
gulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma 
de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 30 m (Figura 3.8.3). 
O recrutamento ao arte acontece en dous épocas do ano, entre setembro e decembro e 
novamente entre febreiro e abril (Figura 3.8.5). O tamaño medio das capturas mantense 
relativamente estable dende o ano 2003 (Figura 3.8.6). A principal época de posta da 
centola en Galicia é a primavera, aínda que o período reprodutor estendese ata o co-
mezo do verán (Figura 3.8.7). O tamaño de primeira posta sitúase ao redor dos 125 mm 
(Figura 3.8.8). A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial 
(Figura 3.8.9), expresado como:

W = 0.0002*L3.0909

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,87.

A evolución temporal do índice de abundancia pode ser diferente segundo a modalida-
de de pesca empregada. No caso dos miños experimentouse un incremento na campa-
ña 2017-18 respecto ao patrón de baixos valores dos últimos anos (Figura 3.8.10). Non 
se aprecia demasiada relación entre o índice de abundancia do recurso e os datos de 
primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.8.11).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a centola distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na ría de Arousa, no Golfo 
Ártabro e na Mariña Lucense (Figura 3.8.4 e 10).

3.8. Centola
(Maja brachydactyla)
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Figura 3.8.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 modalidades de pesca principais
coas que se captura centola na costa de GaliciaFigura 3.8.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 modalidades de pesca principais coas que se 

captura centola na costa de Galicia. 

Figura 3.8.2: Estrutura de tallas da centola capturada con diferentes modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 

Figura 3.8.2: Estrutura de tamaños da centola capturada con diferentes modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.8.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 6 modalidades de pesca principais coas que se 
captura centola na costa de Galicia. 

Figura 3.8.2: Estrutura de tallas da centola capturada con diferentes modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 
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Figura 3.8.3: Estrutura de tamaños da centola capturada a diferentes profundidades na costa de GaliciaFigura 3.8.3: Estrutura de tallas da centola capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.8.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. 
Figura 3.8.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da centola capturada na costa de Galicia

Figura 3.8.3: Estrutura de tallas da centola capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.8.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. 
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Figura 3.8.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da centola capturada na costa de Galicia
Figura 3.8.5: Variación temporal da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. 

	

Figura 3.8.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. Figura 3.8.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da centola capturada na costa de Galicia

Figura 3.8.5: Variación temporal da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. 

	

Figura 3.8.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da centola capturada na costa de Galicia. 
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Figura 3.8.7: Localización temporal da época de posta da centola na costa de Galicia

Figura 3.8.8: Tamaño de primeira posta da centola na costa de Galicia

 

Figura 3.8.7: Localización temporal da época de posta da centola na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.8: Talla de primeira posta da centola na costa de Galicia. 

 

Figura 3.8.7: Localización temporal da época de posta da centola na costa de Galicia. 

 
Figura 3.8.8: Talla de primeira posta da centola na costa de Galicia. 
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Figura 3.8.9: Relación tamaño/peso da centola na costa de Galicia

Figura 3.8.10: Evolución temporal do índice de abundancia da centola capturada con miños na costa de Galicia.
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 
As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice 
de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia. En corchetes se mostra o número total de lances 

utilizados na análise para cada ano

Figura 3.8.9: Relación talla/peso da centola na costa de Galicia. 

Figura 3.8.10: Evolución temporal do índice de abundancia da centola capturada con miños na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia. En 

corchetes se mostra o número total de lances utilizados na análise para cada ano. 

CENTOLA (Maja brachydactyla)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.8.11: Evolución temporal das vendas de centola nas lonxas de Galicia
 (datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.8.11: Evolución temporal das vendas de centola nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.	com) 

 
Figura 3.8.12: Distribución espacial das capturas de centola analizadas pola UTPB de acordo co 

programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia. 

Figura 3.8.12: Distribución espacial das capturas de centola analizadas pola UTPB
de acordo co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.8.11: Evolución temporal das vendas de centola nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.	com) 

 
Figura 3.8.12: Distribución espacial das capturas de centola analizadas pola UTPB de acordo co 

programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia. 
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CONCLUSIÓNS

A centola obviamente é a especie obxectivo da nasa centola, pero a maior cantidade 
deste recurso captúrase con redes de enmalle de tres panos, miños e trasmallos. A 
maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 30 m. O recrutamento 
ao arte acontece en dous épocas do ano, entre setembro e decembro e novamente en-
tre febreiro e abril. O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende 
o ano 2003. A principal época de posta da centola en Galicia é a primavera, aínda que o 
período reprodutor estendese ata o comezo do verán. O tamaño de primeira posta sitúa-
se ao redor dos 125 mm. A evolución temporal do índice de abundancia pode ser dife-
rente segundo a modalidade de pesca empregada. No caso dos miños experimentouse 
un incremento na campaña 2017-18 respecto ao patrón de baixos valores dos últimos 
anos. Non se aprecia demasiada relación entre o índice de abundancia do recurso e os 
datos de primeira venda nas lonxas de Galicia. A centola distribúese por toda a costa 
galega e os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que as capturas son 
mais frecuentes na ría de Arousa, no Golfo Ártabro e na Mariña Lucense.
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A maragota en Galicia é unha das especies obxectivo dos miños (Figura 3.9.1), sendo 
capturada ademais por outras modalidades de pesca como os trasmallos ou as vetas. 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 20 cm de lonxi-
tude do eixo antero-posterior (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os ta-
maños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, 
DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m (Figura 3.9.3). 
O recrutamento acontece entre abril e outubro (Figura 3.9.5). O tamaño medio das cap-
turas mantense relativamente estable dende o ano 2003 (Figura 3.9.6). A relación ta-
maño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.9.7), expresado 
como:

W = 0.015*L3,029

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,92.

A evolución temporal do índice de abundancia acadado na modalidade dos miños (Fi-
gura 3.9.8) amosa variacións interanuais pouco relevantes e unha tendencia estable ao 
longo da serie histórica. A relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia non é moi boa aínda que ambas gráficas amosan tendencia 
positiva (Figura 3.9.9).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a maragota distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na Costa da Morte e na Ría 
de Arousa (Figura 3.9.4 e 10).

3.9. Maragota
(Labrus bergylta)
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Figura 3.9.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura maragota na costa de GaliciaFigura 3.9.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura maragota na costa de Galicia.  

Figura 3.9.2: Estrutura de tallas da maragota capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 

Figura 3.9.2: Estrutura de tamaños da maragota capturada con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

Figura 3.9.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura maragota na costa de Galicia.  

Figura 3.9.2: Estrutura de tallas da maragota capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia. 

Tamaño (cm)
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.9.3: Estrutura de tamaños da maragota capturada a diferentes profundidades na costa de GaliciaFigura 3.9.3: Estrutura de tallas da maragota capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.9.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. 
Figura 3.9.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da maragota capturada na costa de Galicia

Figura 3.9.3: Estrutura de tallas da maragota capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

Figura 3.9.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. 

Tamaño (cm)

Tamaño (cm)
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Figura 3.9.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da maragota capturada na costa de GaliciaFigura 3.9.5: Variación temporal da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. 

Figura 3.9.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. Figura 3.9.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da maragota capturada na costa de Galicia

Figura 3.9.5: Variación temporal da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. 

Figura 3.9.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da maragota capturada na costa de Galicia. 
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Figura 3.9.7: Relación tamaño/peso da maragota na costa de Galicia

Figura 3.9.8: Evolución temporal do índice de abundancia da maragota capturada con miños na costa de Galicia. 
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 
As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice 

de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

Figura 3.9.7: Relación talla/peso da maragota na costa de Galicia. 

Figura 3.9.8: Evolución temporal do índice de abundancia da maragota capturada con miños na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

MARAGOTA (Labrus bergylta)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.9.9: Evolución temporal das vendas de maragota nas lonxas de Galicia
 (datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.9.9: Evolución temporal das vendas de maragota nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.9.10: Distribución espacial das capturas de maragota de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

Figura 3.9.10: Distribución espacial das capturas de maragota de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.9.9: Evolución temporal das vendas de maragota nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.9.10: Distribución espacial das capturas de maragota de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS

A maragota é a especie obxectivo dos miños, sendo capturada ademais por outras 
modalidades de pesca como os trasmallos ou as vetas. A maior parte das capturas 
realízanse a profundidades menores de 20 m. O recrutamento acontece entre abril e 
outubro. O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 
2003. Obsérvanse variacións interanuais pouco relevantes no índice de abundancia e 
unha tendencia estable ao longo da serie histórica. A maragota distribúese por toda a 
costa galega e os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que as capturas 
son mais frecuentes na Costa da Morte e na Ría de Arousa.



309

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O sargo en Galicia capturase principalmente con varias artes; unha delas é a arte dos 
miños, aínda que non é unha das especies principais desta pesqueira; sen embargo, se 
é unha das especies obxectivo do palangrillo de superficie (Figura 3.10.1). Outras mo-
dalidades de pesca tamén capturan o sargo como os volantíns e os trasmallos (Figura 
3.10.2). 

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m (Figura 3.10.3).

O recrutamento acontece entre maio e novembro (Figura 3.10.5).

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2002 (Fi-
gura 3.10.6). 

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.10.7), expresado como:

W = 0.024*L2.92

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,92.

O sargo presenta uns rendementos xeralmente moi baixos na maioría das artes de 
pesca polo que a interpretación dos análises de abundancia está suxeita a demasiada 
incerteza para tomalos como uns índices robustos do estado das poboacións. A evo-
lución temporal do índice de abundancia para os miños amosan un patrón similar nos 
primeiros anos nas dúas zonas de estudo (VIIIc e IXa); variando nos últimos anos na zona 
IXa (Figura 3.10.8). A escasa relación entre o índice de abundancia cos datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.10.9) non permiten coñecer realmente o estado 
deste recurso na costa galega.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 22 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o sargo, aínda que se 
distribúe por toda a costa galega (Figura 3.10.10), o maior volume da súa captura cén-
trase na zona 9 (Figura 3.10.4). Non é unha especie moi abundante.

3.10. Sargo
(Diplodus sargus)
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Figura 3.10.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura sargo na costa de Galicia

Figura 3.10.2: Estrutura de tamaños do sargo capturado con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

     

     Figura 3.10.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura sargo na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.10.2: Estrutura de tallas do sargo capturado con distintas modalidades de pesca  na costa de  

Galicia 

       

	2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.10.3: Estrutura de tamaños do sargo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia
Figura 3.10.3: Estrutura de tallas do sargo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia 

				

	

				Figura 3.10.4:Variación  xeográfica da estrutura de tallas do sargo capturado na costa de Galicia 

	3

Figura 3.10.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do sargo capturado na costa de Galicia

Figura 3.10.3: Estrutura de tallas do sargo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia 

				

	

				Figura 3.10.4:Variación  xeográfica da estrutura de tallas do sargo capturado na costa de Galicia 

	3
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Figura 3.10.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do sargo capturado na costa de Galicia  

Figura 3.10.5: Variación temporal da estrutura de tallas do sargo capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.10.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da sargo capturado na costa de Galicia 

	4

Figura 3.10.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da sargo capturado na costa de Galicia

 

Figura 3.10.5: Variación temporal da estrutura de tallas do sargo capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.10.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da sargo capturado na costa de Galicia 

	4
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Figura 3.10.7: Relación tamaño/peso do sargo na costa de Galicia

Figura 3.10.8: Evolución temporal do índice de abundancia do sargo capturado con miños na costa de Galicia.
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para as estimas de 
índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

 
Figura 3.10.7: Relación talla/peso do sargo na costa de Galicia. 

Figura 3.10.8: Evolución temporal do índice de abundancia do sargo capturado con miños na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia. 

	5

SARGO (Diplodus sargos)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.10.9: Evolución temporal das vendas do sargo para a flota de Baixura de Artes Menores nas lonxas de 
Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

 

Figura 3.10.9: Evolución temporal das vendas do sargo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 

	

Figura 3.10.10: Distribución espacial das capturas de sargo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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Figura 3.10.10: Distribución espacial das capturas de sargo de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 

Figura 3.10.9: Evolución temporal das vendas do sargo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 

	

Figura 3.10.10: Distribución espacial das capturas de sargo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

	6
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O sargo é unha das especies obxectivo dos miños aínda que non é unha das especies 
principais desta pesqueira; sen embargo, é unha das especies obxectivo do palangri-
llo de superficie, sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como 
os volantíns e os trasmallos. A maior parte das capturas realízanse a profundidades 
menores de 20 m e na Mariña Luguesa (zona 9). O recrutamento acontece entre maio e 
novembro. O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 
2002. O sargo é unha especie acompañante/accesoria na maioría das artes polo que 
a interpretación dos análises de abundancia está suxeita a demasiada incerteza para 
tomalos como un índices robustos do estado das poboacións. O sargo distribúese por 
toda a costa galega, aínda que non é unha especie moi abundante.
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O linguado en Galicia captúrase maioritariamente coas artes de enmalle de 3 panos 
(miños e trasmallos) (Figura 3.11.1). Tamén pódese capturar con outras modalidades 
coma o bou de vara pero xa de xeito moito mais ocasional.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 24 cm de lonxi-
tude do eixo antero-posterior (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os ta-
maños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, 
DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

As capturas realízanse nun rango de profundidades entre os 0 e 90 m (Figura 3.11.3). 
O recrutamento acontece entre maio e setembro (Figura 3.11.5). O tamaño medio das 
capturas mantense relativamente estable dende o ano 2000 (Figura 3.11.6). A relación 
tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.11.7), expresa-
do como:

W = 0.013*L2,919

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,90.

A evolución temporal do índice de abundancia acadado na modalidade dos miños (Fi-
gura 3.11.8) amosa variacións interanuais pouco relevantes ao longo da serie histórica. A 
relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia 
non amosa demasiada concordancia (Figura 3.11.9).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o linguado distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas no Golfo Ártabro e na Mariña 
Lucense (Figura 3.11.4 e 10).

3.11. Linguado
(Solea solea)
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Figura 3.11.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura linguado na costa de GaliciaFigura 3.11.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura linguado na costa de Galicia.  

 

 
Figura 3.11.2: Estrutura de tallas do linguado capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia. 
Figura 3.11.2: Estrutura de tamaños do linguado capturado con distintas modalidades de pesca

na costa de Galicia

Figura 3.11.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura linguado na costa de Galicia.  

 

 
Figura 3.11.2: Estrutura de tallas do linguado capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia. 

Tamaño (cm)
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.11.3: Estrutura de tamaños do linguado capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia
	

Figura 3.11.3: Estrutura de tallas do linguado capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.		

	
Figura 3.11.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	

Figura 3.11.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do linguado capturado na costa de Galicia

	
Figura 3.11.3: Estrutura de tallas do linguado capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.		

	
Figura 3.11.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	

Tamaño (cm)

Tamaño (cm)



320

Figura 3.11.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do linguado capturado na costa de Galicia 	
Figura 3.11.5: Variación temporal da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	 

	
Figura 3.11.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	Figura 3.11.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do linguado capturado na costa de Galicia

	
Figura 3.11.5: Variación temporal da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	 

	
Figura 3.11.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do linguado capturado na costa de Galicia.	
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.11.7: Relación tamaño/peso do linguado na costa de Galicia

Figura 3.11.8: Evolución temporal do índice de abundancia do linguado capturado con miños na costa de Galicia. 
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 
As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice 

de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

 
Figura 3.11.7: Relación talla/peso do linguado na costa de Galicia. 

 
Figura 3.11.8: Evolución temporal do índice de abundancia do linguado capturado con miños na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

LINGUADO (Solea solea)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.11.9: Evolución temporal das vendas de linguado nas lonxas de Galicia
 (datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.11.9: Evolución temporal das vendas de linguado nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.11.10: Distribución espacial das capturas de linguado de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

Figura 3.11.10: Distribución espacial das capturas de linguado de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.11.9: Evolución temporal das vendas de linguado nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.11.10: Distribución espacial das capturas de linguado de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O linguado en Galicia captúrase maioritariamente coas artes de enmalle de 3 panos 
(miños e trasmallos). Tamén pódese capturar con outras modalidades coma o bou de 
vara pero xa de xeito moito mais ocasional. As capturas realízanse nun rango de profun-
didades entre os 0 e 90 m. O recrutamento acontece entre maio e setembro. O tamaño 
medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2000. Obsérvanse va-
riacións interanuais pouco relevantes no índice de abundancia e unha tendencia estable 
ao longo da serie histórica. O linguado distribúese por toda a costa galega e os datos 
do programa de seguimento da UTPB amosan que as capturas son mais frecuentes no 
Golfo Ártabro e na Mariña Lucense.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O rodaballo en Galicia captúrase principalmente con miños (miños e miños-laxos) 
(Figura 3.12.1). Tamén pódese capturar de xeito moito menos relevante con trasmallos, 
e de forma aínda mais ocasional con bou de man ou boliche.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 30 cm de lonxi-
tude do eixo antero-posterior (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os ta-
maños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, 
DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

As capturas realízanse nun rango de profundidades entre os 0 e 80 m (Figura 3.12.3). O 
recrutamento acontece entre xullo e outubro (Figura 3.12.5). O tamaño medio das captu-
ras mantense relativamente estable ao longo de toda a serie histórica (Figura 3.12.6). A 
relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.12.7), 
expresado como:

W = 0.010*L3,157

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,93.

A evolución temporal do índice de abundancia acadado na modalidade dos miños (Fi-
gura 3.12.8) amosa variacións interanuais pouco relevantes ao longo da serie histórica. A 
relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia 
non amosa demasiada concordancia (Figura 3.12.9).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o rodaballo distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na Costa da Morte e na 
Mariña lucense. (Figura 3.12.4 e 10).

3.12. Rodaballo
(Scophthalmus maximus)
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Figura 3.12.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura rodaballo na costa de GaliciaFigura 3.12.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura rodaballo na costa de Galicia.  

 

 
Figura 3.12.2: Estrutura de tallas do rodaballo capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia. 

Figura 3.12.2: Estrutura de tamaños do rodaballo capturado con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

Figura 3.12.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura rodaballo na costa de Galicia.  

 

 
Figura 3.12.2: Estrutura de tallas do rodaballo capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia. 

Tamaño (cm)
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.12.3: Estrutura de tamaños do rodaballo capturado a diferentes profundidades na costa de GaliciaFigura 3.12.3: Estrutura de tallas do rodaballo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.	

Figura 3.12.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia.	Figura 3.12.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do rodaballo capturado na costa de Galicia

Figura 3.12.3: Estrutura de tallas do rodaballo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.	

Figura 3.12.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia.	

Tamaño (cm)

Tamaño (cm)
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Figura 3.12.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do rodaballo capturado na costa de Galicia
	

Figura 3.12.5: Variación temporal da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia. 

	
Figura 3.12.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia.	

Figura 3.12.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do rodaballo capturado na costa de Galicia

	
Figura 3.12.5: Variación temporal da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia. 

	
Figura 3.12.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do rodaballo capturado na costa de Galicia.	
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.12.7: Relación tamaño/peso do rodaballo na costa de Galicia

Figura 3.12.8: Evolución temporal do índice de abundancia do rodaballo capturado con miños na costa de Galicia. 
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 
As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice 

de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

 
Figura 3.12.7: Relación talla/peso do rodaballo na costa de Galicia. 

 
Figura 3.12.8: Evolución temporal do índice de abundancia do rodaballo capturado con miños na costa 

de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo 
de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

RODABALLO (Scophthalmus maximus

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.12.9: Evolución temporal das vendas de rodaballo nas lonxas de Galicia
 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 
Figura 3.12.9: Evolución temporal das vendas de rodaballo nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.12.10: Distribución espacial das capturas de rodaballo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

Figura 3.12.10: Distribución espacial das capturas de rodaballo de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.12.9: Evolución temporal das vendas de rodaballo nas lonxas de Galicia 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

Figura 3.12.10: Distribución espacial das capturas de rodaballo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O rodaballo en Galicia captúrase principalmente con miños (miños e miños-laxos). 
Tamén pódese capturar de xeito moito menos relevante con trasmallos, e de forma 
aínda mais ocasional con bou de man ou boliche. As capturas realízanse nun rango 
de profundidades entre os 0 e 80 m. O recrutamento acontece entre xullo e outubro. O 
tamaño medio das capturas mantense relativamente estable ao longo de toda a serie 
histórica. Obsérvanse variacións interanuais pouco relevantes no índice de abundancia 
e unha tendencia estable ao longo da serie histórica. O rodaballo distribúese por toda a 
costa galega e os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que as capturas 
son mais frecuentes na Costa da Morte e na Mariña lucense.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A sardiña en Galicia, ademais de ser capturada co cerco, é a especie obxectivo do 
xeito (Figura 3.13.1 e 2), sendo capturada tamén por outras modalidades de pesca de 
artes menores como o boliche, as vetas e os pequenos cercos; o racú e a piobardeira.

A avaliación do recurso amosa a crítica situación do stock ibero-atlántico da sardiña 
nos derradeiros anos, nas zonas CIEM VIIIc e IXa, e atópase sometida a Topes Admi-
sibles de Captura (TACs). Dende o ano 2014 aprobáronse e reguláronse os seus co-
rrespondentes plans anuais de explotación da sardiña con arte de xeito no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e cuns prazos de vixencia a rematar a primeiros do 
mes de novembro ou a variar en cuestión do esgotamento da cota. Tendo en conta unha 
dispoñibilidade total anual de arredor das 100 toneladas establecidos en topes máximos 
mensuais para a plan do ano 2019.

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 50 m (Figura 3.13.3). 

O recrutamento acontece entre xuño e setembro (Figura 3.13.5). O tamaño medio das 
capturas amosa grandes variacións entre anos (Figura 3.13.6).

A selectividade das mallas do arte do xeito reflíctese en que a maior dimensión das 
mallas increméntase o número de individuos de maior tamaño (Figura 3.13.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.13.8), expresado como:

W = 0.012*L2.899

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,895.

O Índice de Abundancia (gramo/peza*hora calado) presenta uns rendementos que va-
rían moito dun ano para outro polo que a interpretación dos análises de abundancia está 
suxeita a demasiada incerteza para tomalos como uns índices robustos do estado da 
poboación (Figura 3.10.9). A escasa relación entre o índice de abundancia cos datos de 
primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.10.10) non permiten coñecer realmente o 
estado deste recurso na costa galega.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 11 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a sardiña distribúese 
principalmente pola zona Rías Baixas de Galicia, e as capturas son máis frecuentes na 
enseada de Corcubión e no interior das rías de Arousa, Pontevedra e Vigo (Figura 3.13.4 
e 11).

3.13. Sardiña
(Sardina pilchardus)
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Figura 3.13.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura sardiña na costa de Galicia

Figura 3.13.2: Estrutura de tamaños da sardiña capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.13.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura sardiña na costa de Galicia. 

	

 
Figura 3.13.2: Estrutura de tallas da sardiña capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia 

	2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.13.3: Estrutura de tamaños da sardiña capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.13.3: Estrutura de tallas da sardiña capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 
 

 
Figura 3.13.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia. 

	3

Figura 3.13.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da sardiña capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.13.3: Estrutura de tallas da sardiña capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 
 

 
Figura 3.13.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia. 

	3
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Figura 3.13.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da sardiña capturada na costa de Galicia
 

Figura 3.13.5: Variación temporal da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia 
 

 
Figura 3.13.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.13.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da sardiña capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.13.5: Variación temporal da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.13.6: Evolución temporal da estrutura de tallas da sardiña capturada na costa de Galicia 

	4
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Figura 3.13.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños da sardiña capturada con xeito na costa de Galicia

Figura 3.13.8: Relación tamaño/peso da sardiña na costa de Galicia

 

Figura 3.13.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas da sardiña capturada con xeito na costa de 
Galicia. 

 

Figura 3.13.8: Relación talla/peso da sardiña na costa de Galicia. 

	5

SARDIÑA (Sardina pilchardus)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.13.10: Evolución temporal das vendas de sardiña para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

 

Figura 3.13.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da sardiña capturada con 
xeito na costa de Galicia (Datos da UTPB). Os números sobre os límites de confianza indican o número 

de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e 
mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

 

Figura 3.13.10: Evolución temporal das vendas de sardiña para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia  (datos de www.pescadegalicia.com) 

	6

Figura 3.13.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da sardiña capturada con xeito 
na costa de Galicia (Datos da UTPB). Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello) 
durante o período de estudio

 

Figura 3.13.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da sardiña capturada con 
xeito na costa de Galicia (Datos da UTPB). Os números sobre os límites de confianza indican o número 

de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e 
mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

 

Figura 3.13.10: Evolución temporal das vendas de sardiña para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia  (datos de www.pescadegalicia.com) 

	6
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A sardiña, ademais de ser capturada co cerco, é a especie obxectivo do xeito, sendo 
capturada tamén por outras modalidades de pesca de artes menores como o boliche, 
as vetas es os pequenos cercos; racú e piobardeira. A maior parte das capturas realí-
zanse a profundidades menores de 50 m e nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa (zonas 
I, II e III). O recrutamento acontece entre xuño e setembro. O tamaño medio das capturas 
amosa grandes variacións entre anos. A sardiña distribúese principalmente pola zona 
Rías Baixas de Galicia, e as capturas son máis frecuentes na enseada de Corcubión e no 
interior das rías de Arousa, Pontevedra e Vigo.

Figura 3.13.11: Distribución espacial das capturas de sardiña de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 

Figura 3.13.11: Distribución espacial das capturas de sardiña de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A xarda en Galicia é unha das especies obxectivo do grupo das vetas (Figura 3.14.1 e 
2), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como os miños. 

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 100 m (Figura 
3.14.3). 

O recrutamento acontece entre os meses de febreiro e maio (Figura 3.14.5). O maior 
volume de captura céntrase entre os meses de marzo a outubro.

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable ao longo da serie his-
tórica (Figura 3.14.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 65 mm (Figura 3.14.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.14.8), expresado como:

W = 0.017*L2.781

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,806.

A evolución temporal do índice de abundancia é analizada conxuntamente para toda 
a costa de Galicia (Figura 3.14.9). Obsérvanse variacións nos rendementos interanuais 
relevantes e valores con elevados intervalos de confianza nos anos 2011 e 2015. 

A escasa relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas 
de Galicia (Figura 3.14.9 e 10) pode ser debido a que as capturas desta especie están 
limitadas pola UE mediante uns Topes Admisibles de Captura (TACs) anual, polo que non 
permiten coñecer realmente o estado deste recurso na costa galega. A contribución da 
frota de baixura nas capturas totais desta especie é moi reducida.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 20 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a xarda distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas fronte as Rías Baixas e no Golfo 
Ártabro e (Figura 3.14.4 e 11). 

3.14. Xarda
(Scomber scombrus)
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 Figura 3.14.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura xarda na costa de Galicia

Figura 3.14.2: Estrutura de tamaños da xarda capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.14.3: Estrutura de tamaños da xarda capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.14.3: Estrutura de tallas da xarda capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	

Figura 3.14.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 

	3

Figura 3.14.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da xarda capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.14.3: Estrutura de tallas da xarda capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	

Figura 3.14.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 

	3
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Figura 3.14.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da xarda capturada na costa de Galicia 	

Figura 3.14.5: Variación temporal da estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 
 

 
Figura 3.14.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.14.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da xarda capturada na costa de Galicia

	

Figura 3.14.5: Variación temporal da estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 
 

 
Figura 3.14.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da xarda capturada na costa de Galicia 

	4
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.14.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños da xarda capturada con vetas na costa de Galicia

Figura 3.14.8: Relación tamaño/peso da xarda na costa de Galicia

	

 Figura 3.14.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas da xarda capturada con vetas na costa de 
Galicia. 

	

Figura 3.14.8: Relación talla/peso da xarda na costa de Galicia 

	5

XARDA (Scomber scombrus)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.14.10: Evolución temporal das vendas da xarda para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.14.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da xarda capturada con 
vetas  na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo 
(vermello) durante o período de estudio.	

	

Figura 3.14.10: Evolución temporal das vendas da xarda para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.14.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da xarda capturada con vetas
na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances analizados.
As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello)

durante o período de estudio

	

Figura 3.14.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da xarda capturada con 
vetas  na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo 
(vermello) durante o período de estudio.	

	

Figura 3.14.10: Evolución temporal das vendas da xarda para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 

	6
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A xarda é unha das especies obxectivo do grupo das vetas, sendo capturada ademais 
por outras modalidades de pesca como os miños. A maior parte das capturas realízanse 
a profundidades menores de 100 m e entre os meses de marzo ao outubro. O recru-
tamento acontece entre febreiro e maio. O tamaño medio das capturas parece relativa-
mente estable ao longo da serie histórica. A xarda distribúese por toda a costa galega, 
sendo mais frecuentes as capturas fronte as Rías Baixas e no Golfo Ártabro.

Figura 3.14.11: Distribución espacial das capturas da xarda de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

	

Figura 3.14.11: Distribución espacial das capturas da xarda de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O xurelo en Galicia é unha das especies obxectivo obxectivo do grupo das vetas (Fi-
gura 3.15.1 e 2), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como o 
boliche, os miños e o racú. 

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 100 m (Figura 
3.15.3). A profundidades menores de 20 m a proporción de exemplares de reducido 
tamaño no regulamentaria aumenta considerablemente. 

O recrutamento acontece entre xullo e setembro (Figura 3.15.5). O maior volume de 
captura captura céntrase entre os meses de xuño a outubro .

O tamaño medio nas capturas da flota de artes menores atópase ao redor dos 24 cm 
e non amosa grandes variacións nos últimos anos (Figura 3.15.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 65 mm (Figura 3.15.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.15.8), expresado como:

W = 0.014*L2.851

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,909.

A evolución temporal do índice de abundancia é analizada conxuntamente para toda 
a costa de Galicia (Figura 3.15.9). Obsérvanse variacións nos rendementos interanuais 
relevantes e valores mínimos nos anos 2012 e 2014. 

A escasa relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas 
lonxas de Galicia (Figura 3.15.10) pode ser debido a que as capturas desta especie están 
limitadas pola UE mediante uns Topes Admisibles de Captura (TACs) anual, polo que non 
permiten coñecer realmente o estado deste recurso na costa galega. A contribución da 
frota de baixura as capturas totais desta especie é moi reducida.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 15 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o xurelo distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia 
é na Mariña Lucense (Figura 3.15.4 e 11). 

3.15. Xurelo
(Trachurus trachurus)
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Figura 3.15.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura xurelo na costa de Galicia

Figura 3.15.2: Estrutura de tamaños do xurelo capturado con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.15.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura xurelo na costa de Galicia. 

 

 

Figura 3.15.2: Estrutura de tallas do xurelo capturado con distintas modalidades de pesca na costa de   
Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.15.3: Estrutura de tamaños do xurelo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.15.3:  Estrutura de tallas do xurelo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

 

								Figura 3.15.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas do xurelo capturado na costa de Galicia	
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Figura 3.15.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do xurelo capturado na costa de Galicia

 

Figura 3.15.3:  Estrutura de tallas do xurelo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

 

								Figura 3.15.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas do xurelo capturado na costa de Galicia	
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Figura 3.15.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do xurelo capturado na costa de Galicia  

Figura 3.15.5:  Variación temporal da estrutura de tallas do xurelo capturado na costa de Galicia. 

	

Figura 3.15.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da xurelo capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.15.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da xurelo capturado na costa de Galicia

 

Figura 3.15.5:  Variación temporal da estrutura de tallas do xurelo capturado na costa de Galicia. 

	

Figura 3.15.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da xurelo capturado na costa de Galicia. 

	4
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.15.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños do xurelo capturado con vetas na costa de Galicia

Figura 3.15.8: Relación tamaño/peso do xurelo na costa de Galicia

 

Figura 3.15.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas do xurelo capturado con vetas  na costa de 
Galicia 

	

Figura 3.15.8: Relación talla/peso do xurelo na costa de Galicia. 
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XURELO (Trachurus trachurus)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.15.10: Evolución temporal das vendas do xurelo para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.15.9:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado do xurelo capturado con 
vetas na costa de Galicia. . Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo 
(vermello) durante o período de estudio. 

 

Figura 3.15.10: Evolución temporal das vendas do xurelo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.15.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado do xurelo capturado con vetas
na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances analizados.
As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello)

durante o período de estudio

	

Figura 3.15.9:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado do xurelo capturado con 
vetas na costa de Galicia. . Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo 
(vermello) durante o período de estudio. 

 

Figura 3.15.10: Evolución temporal das vendas do xurelo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O xurelo é unha das especies obxectivo do grupo das vetas, sendo capturada ademais 
por outras modalidades de pesca como o boliche, os miños e o racú. A maior parte das 
capturas realízanse a profundidades menores de 100 m. A profundidades menores de 20 
metros a proporción de exemplares de reducido tamaño aumenta considerablemente. O 
recrutamento acontece entre xullo e setembro. O tamaño medio nas capturas da flota de 
artes menores atópase ao redor dos 24 cm e non amosa grandes variacións nos últimos 
anos. O xurelo distribúese por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas 
na zona Rías Baixas de Galicia é na Mariña Lucense.

Figura 3.15.11: Distribución espacial das capturas de xurelo de acordo
co programa de seguimento da  UTPB na costa de Galicia

	

Figura 3.15.11:  Distribución espacial das capturas de xurelo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

O xurelo é unha das especies obxectivo do grupo das vetas, sendo capturada ademais 
por outras modalidades de pesca como o boliche, os miños e o racú. A maior parte das 
capturas realízanse a profundidades menores de 100 m. A profundidades menores de 20 
metros a proporción de exemplares de reducido tamaño aumenta considerablemente. O 
recrutamento acontece entre xullo e setembro. A talla media nas capturas da flota de 
artes menores atópase ao redor dos 24 cm e non amosa grandes variacións nos últimos 
anos. O xurelo distribúese por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na 
zona Rías Baixas de Galicia é na Mariña Lucense.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A faneca en Galicia é unha das especies obxectivo do grupo das vetas (Figura 3.16.1 
e 2), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como a nasa para 
peixes, os miños e a nasa para polbo. 

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 100 m (Figura 3.16.3). 

O recrutamento acontece entre xuño e outubro (Figura 3.16.5). O maior volume de 
captura céntrase entre os meses de abril e novembro.

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable ao longo da serie his-
tórica (Figura 3.10.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 60 mm (Figura 3.16.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.16.8), expresado como:

W = 0.014*L2.955

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,907.

A evolución temporal do índice de abundancia é analizada conxuntamente para toda a 
costa de Galicia. Obsérvanse variacións interanuais relevantes nas vetas, unha tenden-
cia negativa significativa ao longo da serie histórica (Figuras 3.16.9). As vetas reportan 
maiores capturas de faneca que os miños, ademais as capturas soen ser maiores no 
rango máis profundo de calado, o que parece indicar unha distribución do recurso maior 
na plataforma. A escasa relación entre o índice de abundancia e os datos de primeira 
venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.16.10) pode ser debido a que a contribución da 
frota de baixura as capturas totais desta especie é reducida.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 15 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a faneca distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia 
(Figura 3.16.4 e 11). 

3.16. Faneca
(Trisopterus luscus)
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Figura 3.16.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura faneca na costa de Galicia

Figura 3.16.2: Estrutura de tamaños da faneca capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Figura 3.16.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura faneca na costa de Galicia. 

 

 
Figura 3.16.2:  Estrutura de tallas da faneca capturada con distintas modalidades de pesca na costa de   

Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.16.3: Estrutura de tamaños da faneca capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.16.3:  Estrutura de tallas da faneca capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

	

Figura 3.16.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da faneca capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.16.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da faneca capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.16.3:  Estrutura de tallas da faneca capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

	

Figura 3.16.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da faneca capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.16.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da faneca capturada na costa de Galicia 	

Figura 3.16.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da faneca capturada na costa de Galicia. 
 

 
								Figura 3.16.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da faneca capturada  na costa de Galicia 
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Figura 3.16.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da faneca capturada na costa de Galicia

	

Figura 3.16.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da faneca capturada na costa de Galicia. 
 

 
								Figura 3.16.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da faneca capturada  na costa de Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.16.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños da faneca capturada con vetas na costa de Galicia

Figura 3.16.8: Relación tamaño/peso da faneca capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.16.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas da faneca capturada con vetas  na costa de 
Galicia. 

	

Figura 3.16.8: Relación talla/peso da faneca capturada na costa de Galicia 

	5

FANECA (Trisopterus luscus)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.16.10: Evolución temporal das vendas da faneca para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.16.9 Evolución temporal do índice de abundancia do faneca capturada con vetas na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

	

Figura 3.16.10:  Evolución temporal das vendas da faneca para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.16.9 Evolución temporal do índice de abundancia do faneca capturada con vetas na costa de Galicia.
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para as estimas de 
índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

	

Figura 3.16.9 Evolución temporal do índice de abundancia do faneca capturada con vetas na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

	

Figura 3.16.10:  Evolución temporal das vendas da faneca para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A faneca é unha das especies obxectivo das vetas, sendo capturada ademais por 
outras modalidades de pesca como a nasa para peixes, miños e nasa para polbo. A 
maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 100 m. O recrutamento 
acontece entre xuño e outubro. O tamaño medio das capturas mantense relativamente 
estable ao longo da serie histórica. Nas vetas, obsérvanse variacións interanuais rele-
vantes no índice de abundancia, e unha tendencia negativa significativa ao longo da 
serie histórica. A faneca distribúese por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as 
capturas na zona Rías Baixas de Galicia.

Figura 3.16.11: Distribución espacial das capturas da faneca de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

	

Figura 3.16.11: Distribución espacial das capturas da faneca de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A pescada en Galicia é unha das principais especies obxectivo do grupo das vetas 
(Figura 3.17.1 e 2), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como 
os miños, os trasmallos e o bou de vara. 

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 90 m (Figura 3.17.3).

O recrutamento acontece entre xuño e outubro (Figura 3.17.5). O maior volume de 
captura céntrase entre os meses de maio a outubro.

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2001 (Fi-
gura 3.17.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 70 mm (Figura 3.17.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.17.8), expresado como:

W = 0.0061*L3.041

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,94.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 27 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

A evolución temporal do índice de abundancia é lixeiramente diferente segundo a mo-
dalidade de pesca empregada, pero tanto as vetas como os miños ofrecen un patrón 
con altos valores no período 2007-2011 e una tendencia descendente nos últimos anos; 
no caso dos miños hai un pico elevado no ano 2016 (Figuras 3.17.9 e 10). A escasa 
relación entre os dous índices de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas 
de Galicia (Figura 3.17.11), pode ser debida a que a contribución das artes menores as 
vendas totais é moi reducida.

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a pescada distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas, a zona 
Costa da Morte e o Arco Ártabro (Figura 3.17.4 e 12). 

3.17. Pescada
(Merluccius merluccius)
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Figura 3.17.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura pescada na costa de Galicia

Figura 3.17.2: Estrutura de tamaños da pescada capturada con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

	
            Figura 3.17.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas 

que se captura pescada na costa de Galicia. 
 

 
         Figura 3.17.2:  Estrutura de tallas da pescada capturada con distintas modalidades de pesca  na 

costa de   Galicia 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.17.3: Estrutura de tamaños da pescada capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.17.3:  Estrutura de tallas da pescada capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	
Figura 3.17.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da pescada capturada  na costa de Galicia 
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Figura 3.17.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da pescada capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.17.3:  Estrutura de tallas da pescada capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	
Figura 3.17.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da pescada capturada  na costa de Galicia 
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Figura 3.17.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da pescada capturada na costa de Galicia  

Figura 3.17.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da pescada capturada na costa de Galicia. 

	 
Figura 3.17.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da pescada capturada  na costa de Galicia. 
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Figura 3.17.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da pescada capturada na costa de Galicia

 

Figura 3.17.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da pescada capturada na costa de Galicia. 

	 
Figura 3.17.6:  Evolución temporal do estrutura de tallas da pescada capturada  na costa de Galicia. 

	4
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.17.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños da pescada capturada con vetas
na costa de Galicia

Figura 3.17.8: Relación tamaño/peso da pescada na costa de Galicia

 

Figura 3.17.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas da pescada capturada con vetas  na costa de 
Galicia. 

 

	

Figura 3.17.8: Relación talla/peso da pescada na costa de Galicia. 

	5

PESCADA (Merluccius merluccius)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.17.9: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da pescada capturada con
vetas na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances analizados.

As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello) 
durante o período de estudio

Figura 3.17.10: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da pescada capturada con
miños na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances analizados.

As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello)
durante o período de estudio
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A pescada é unha das principais especies obxectivo do grupo das vetas, sendo cap-
turada ademais polos miños. A maior parte das capturas realízanse a profundidades 
menores de 90 m. O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende 
o ano 2001. A pescada distribúese por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as 
capturas na zona Rías Baixas, a zona Costa da Morte e o Arco Ártabro.

Figura 3.17.12: Distribución espacial das capturas de pescada de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

	

Figura 3.17.11:  Evolución temporal das vendas da pescada para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 

	

Figura 3.17.12:  Distribución espacial das capturas de pescada de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 
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Figura 3.17.11: Evolución temporal das vendas da pescada para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.17.11:  Evolución temporal das vendas da pescada para a flota de Baixura de Artes Menores nas 
lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 

	

Figura 3.17.12:  Distribución espacial das capturas de pescada de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O abadexo en Galicia é unha das principais especies obxectivo do grupo das vetas 
(Figura 3.18.1 e 2), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como 
os miños, os trasmallos e os volantíns. 

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m (Figura 3.18.3).

O recrutamento acontece entre abril e outubro (Figura 3.18.5). O maior volume de 
captura céntrase entre os meses de xuño a outubro. É un recurso bastante estacional 
onde os individuos pequenos se pescan no verán, posiblemente debido ao recrutamen-
to, mentres que os grandes se pescan máis no inverno.

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2001, cun 
incremento do tamaño nos anos 2007 e 2008 (Figura 3.18.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 70 mm (Figura 3.18.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.18.8), expresado como:

W = 0.0066*L3.092

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,961.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 30 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

A evolución temporal do índice de abundancia amosa importantes variacións inte-
ranuais e unha tendencia descendente nos últimos anos (Figuras 3.18.9). A escasa re-
lación entre o índice de abundancia e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia 
(Figura 3.17.10), pode ser debida a que a contribución das artes menores as vendas 
totais é moi reducida.

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o abadexo distribúese 
por toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na boca da ría de Vigo, na 
Costa da Morte e na Mariña Lucense (Figura 3.17.4 e 11).

3.18. Abadexo
(Pollachius pollachius)
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Figura 3.18.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura abadexo na costa de Galicia

Figura 3.18.2: Estrutura de tamaños do abadexo capturado con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

 
            Figura 3.18.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que 

se captura abadexo na costa de Galicia. 
 

 
    Figura 3.18.2: Estrutura de tallas do abadexo capturado con distintas modalidades de pesca  na costa 

de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.18.3: Estrutura de tamaños do abadexo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.18.3: Estrutura de tallas do abadexo capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 
 

 
Figura 3.18.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do abadexo capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.18.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do abadexo capturado na costa de Galicia
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Figura 3.18.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do abadexo capturado na costa de Galicia  

Figura 3.18.5: Variación temporal da estrutura de tallas do abadexo capturado na costa de Galicia. 
 

 
								Figura 3.18.6: Evolución temporal do estrutura de tallas do abadexo capturado na costa de Galicia  
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Figura 3.18.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños do abadexo capturado na costa de Galicia

 

Figura 3.18.5: Variación temporal da estrutura de tallas do abadexo capturado na costa de Galicia. 
 

 
								Figura 3.18.6: Evolución temporal do estrutura de tallas do abadexo capturado na costa de Galicia  
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.18.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños do abadexo capturado con vetas
na costa de Galicia

Figura 3.18.8: Relación tamaño/peso do abadexo na costa de Galicia

 

Figura 3.18.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas do abadexo capturado con vetas  na costa de 
Galicia 

	

Figura 3.18.8: Relación talla/peso do abadexo na costa de Galicia 
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ABADEXO (Pollachius pollachius)

Relación Tamaño-Peso (2000-2018)

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.18.10: Evolución temporal das vendas do abadexo para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.18.9: Evolución temporal do índice de abundancia do abadexo capturado con vetas na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.18.10: Evolución temporal das vendas do abadexo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 

lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.18.9: Evolución temporal do índice de abundancia do abadexo capturado con vetas na costa de Galicia. 
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para as estimas de 
índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

	

Figura 3.18.9: Evolución temporal do índice de abundancia do abadexo capturado con vetas na costa de 
Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de 

confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 
Figura 3.18.10: Evolución temporal das vendas do abadexo para a flota de Baixura de Artes Menores nas 

lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com) 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O abadexo é unha das especie obxectivo do grupo das vetas e dos miños, os tras-
mallos e os volantíns. A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores 
de 20 m e na enseada de Corcubión, Costa da Morte e Mariña lucense (zonas V, VI e IX). 
O recrutamento acontece entre abril e outubro. O tamaño medio das capturas mantense 
relativamente estable dende o ano 2001 cuns incrementos nos anos 2007 e 2008. A 
evolución temporal do índice de abundancia amosa importantes variacións interanuais e 
unha tendencia descendente nos últimos anos. O abadexo distribúese por toda a costa 
galega, sendo mais frecuentes as capturas na boca da ría de Vigo, na Costa da Morte e 
na Mariña Lucense.

Figura 3.18.11: Distribución espacial das capturas de abadexo de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

	

Figura 3.10.11: Distribución espacial das capturas de abadexo de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

O abadexo é unha das especie obxectivo do grupo das vetas e dos miños, os 
trasmallos e os volantíns. A maior parte das capturas realízanse a profundidades 
menores de 20 m e na enseada de Corcubión, Costa da Morte e Mariña lucense (zonas 
V, VI e IX). O recrutamento acontece entre abril e outubro. A talla media das capturas 
mantense relativamente estable dende o ano 2001 cuns incrementos nos anos 2007 e 
2008. A evolución temporal do índice de abundancia amosa importantes variacións 
interanuais e unha tendencia descendente nos últimos anos. O abadexo distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na boca da ría de Vigo, na Costa 
da Morte e na Mariña Lucense. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A robaliza en Galicia é a especie obxectivo do palangrillo de superficie e da liña de 
robaliza (Figura 3.19.1), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca 
como os miños e os trasmallos, e mesmo a nasa voitirón, que pode capturar exem-
plares de pequeno tamaño, que habitualmente non son retidos a bordo na súa meirande 
parte (Figura 3.19.2). A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 
30 m (Figura 3.19.3). O recrutamento acontece entre febreiro e novembro (Figura 3.19.5). 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 36 cm de lonxi-
tude total dende a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal (Orde do 27 de xullo 
de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na 
Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable dende o ano 2004 (Fi-
gura 3.19.6). A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial 
(Figura 3.19.7), expresado como:

W = 0.013*L2.944

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,938.

A robaliza é un recurso, que exceptuando a liña de robaliza e o palangrillo de su-
perficie, non se pesca de forma habitual. Aínda que non a poidamos considerar unha 
especie rara, tampouco é unha especie obxectivo na maioría das artes. Isto supón que 
sexa unha especie accesoria, con poucas capturas relativas e unha gran cantidade de 
lances sen individuos desta especie, o que dificulta a súa análise. A evolución temporal 
do índice de abundancia é diferente segundo a modalidade de pesca empregada; por un 
lado o palangrillo de superficie ofrece un patrón con baixos valores entre 2009 e 2013, 
aumentando progresivamente nos últimos anos (Figura 3.19.8), e por outro, os miños 
amosan un patrón diferente, con valores reducidos no 2013 e 2014 pero alcanzando o 
máximo valor no 2015 (Figura 3.19.9). Apréciase unha escasa relación entre os dous 
índices de abundancia. Tampouco se observa relación entre os índices de abundancia e 
os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.19.10).

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a robaliza está presente 
en todo o litoral galego, pero captúrase en maior medida na boca das rías de Vigo e 
Pontevedra, nas proximidades de Malpica e en toda a zona Cantábrica de Galicia (Figura 
3.19.11). 

3.19. Robaliza
(Dicentrarchus labrax)
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Figura 3.19.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura robaliza na costa de Galicia 

 

Figura 3.19.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura robaliza na costa de Galicia  

 

Figura 3.19.2:  Estrutura de tallas da robaliza capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia 
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Figura 3.19.2: Estrutura de tamaños da robaliza capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

 

Figura 3.19.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura robaliza na costa de Galicia  

 
Figura 3.19.2:  Estrutura de tallas da robaliza capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia 

	2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.19.3: Estrutura de tamaños da robaliza capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 
Figura 3.19.3:  Estrutura de tallas da robaliza capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.19.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.19.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da robaliza capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.19.3:  Estrutura de tallas da robaliza capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.19.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.19.5:  Variación temporal da estrutura de tamaños da robaliza capturada na costa de Galicia  
Figura 3.19.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.19.6:  Evolución temporal da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 
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Figura 3.19.6:  Evolución temporal da estrutura de tamaños da robaliza capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.19.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.19.6:  Evolución temporal da estrutura de tallas da robaliza capturada na costa de Galicia 

	4
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.19.7: Relación tamaño/peso da robaliza na costa de Galicia

Figura 3.19.8: Evolución temporal do índice de biomasa (kg/(100 anzois x dia) da robaliza capturada con 
palangrillo de superficie na costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado.

As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), 
medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice de abundancia

durante o período de estudo na costa de Galicia

 
Figura 3.19.7:  Relación talla/peso da robaliza na costa de Galicia 

 
Figura 3.19.8:  Evolución temporal do índice de biomasa (kg/(100 anzois x dia) da robaliza capturada con 
palangrillo de superficie na costa de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As 
liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo 
(verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas do índice de abundancia durante o 
período de estudo na costa de Galicia. 

	5

ROBALIZA (Dicentrarchus labrax)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.19.10: Evolución temporal das vendas de robaliza nas lonxas de Galicia
(datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.19.9:  Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/peza*hora) da robaliza 

capturada con miños na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de 
lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e 

mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

 
Figura 3.19.10:  Evolución temporal das vendas de robaliza nas lonxas de Galicia 

(datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.19.9:  Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/peza*hora) da robaliza 

capturada con miños na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de 
lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e 

mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

 
Figura 3.19.10:  Evolución temporal das vendas de robaliza nas lonxas de Galicia 

(datos de www.pescadegalicia.com) 
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Figura 3.19.9: Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/peza*hora) da robaliza capturada 
con miños na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances analizados. 

As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello)
durante o período de estudio

 
Figura 3.19.9:  Evolución temporal do índice de abundancia sen estandarizar (g/peza*hora) da robaliza 

capturada con miños na costa de Galicia. Os números sobre os límites de confianza indican o número de 
lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e 

mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

 
Figura 3.19.10:  Evolución temporal das vendas de robaliza nas lonxas de Galicia 

(datos de www.pescadegalicia.com) 

	6
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

A robaliza é a especie obxectivo do palangrillo de superficie e da liña de robaliza, 
sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como os miños e os tras-
mallos, e mesmo a nasa voitirón, que pode capturar exemplares de pequeno tamaño, 
que habitualmente son descartados na súa meirande parte. A maior parte das capturas 
realízanse a profundidades menores de 30 m. O recrutamento acontece na maior parte 
do ano, entre febreiro e novembro. O tamaño medio das capturas mantense relativa-
mente estable dende o ano 2004. Aínda que non a poidamos considerar unha especie 
rara, tampouco é unha especie obxectivo na maioría das artes. Isto supón que sexa unha 
especie accesoria, con poucas capturas relativas e unha gran cantidade de lances sen 
individuos desta especie, o que dificulta a súa análise. A evolución temporal do índice 
de abundancia é diferente segundo a modalidade de pesca empregada; por un lado o 
palangrillo de superficie ofrece un patrón con baixos valores entre 2009 e 2013, au-
mentando progresivamente nos últimos anos, e por outro, os miños amosan un patrón 
diferente, con valores reducidos no 2013 e 2014 pero alcanzando o máximo valor no 
2015. A robaliza está presente en todo o litoral galego, pero captúrase en maior medida 
na boca das rías de Vigo e Pontevedra, nas proximidades de Malpica e en toda a zona 
Cantábrica de Galicia.

Figura 3.19.11: Distribución espacial das capturas de robaliza de acordo 
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

 
Figura 3.19.11: Distribución espacial das capturas de robaliza de acordo co programa de seguimento da 

UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 

A robaliza é a especie obxectivo do palangrillo de superficie e da liña de robaliza, 
sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como os miños e os 
trasmallos, e mesmo a nasa voitirón, que pode capturar exemplares de pequeno tamaño, 
que habitualmente son descartados na súa meirande parte. A maior parte das capturas 
realízanse a profundidades menores de 30 m. O recrutamento acontece na maior parte 
do ano, entre febreiro e novembro. A talla media das capturas mantense relativamente 
estable dende o ano 2004. Aínda que non a poidamos considerar unha especie rara, 
tampouco é unha especie obxectivo na maioría das artes. Isto supón que sexa unha 
especie accesoria, con poucas capturas relativas e unha gran cantidade de lances sen 
individuos desta especie, o que dificulta a súa análise. A evolución temporal do índice 
de abundancia é diferente segundo a modalidade de pesca empregada; por un lado o 
palangrillo de superficie ofrece un patrón con baixos valores entre 2009 e 2013, 
aumentando progresivamente nos últimos anos, e por outro, os miños amosan un patrón 
diferente, con valores reducidos no 2013 e 2014 pero alcanzando o máximo valor no 
2015. A robaliza está presente en todo o litoral galego, pero captúrase en maior medida 
na boca das rías de Vigo e Pontevedra, nas proximidades de Malpica e en toda a zona 
Cantábrica de Galicia.
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O salmonete en Galicia capturase principalmente coa arte das vetas e volantillas, 
ocupa o 6º posición na porcentaxe das especies principais desta pesqueira; sen embar-
go, tamén capturase ademais por outras modalidades de pesca como os trasmallos, os 
miños e o boliche (Figura 3.20.1 e 2). 

A meirande das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m (Figura 3.20.3). 

O maior volume de captura sitúase dende o verano ata novembro (Figura 3.20.5)

O tamaño medio das capturas mantense relativamente estable ao longo da serie his-
tórica (Figura 3.20.6). 

A selectividade das mallas do arte das vetas reflíctese en que o maior volume da cap-
tura acadouse cunha dimensión das mallas por debaixo ou igual a 65 mm (Figura 3.20.7).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 
3.20.8), expresado como:

W = 0.017*L2.921

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,884.

O salmonete presenta uns rendementos xeralmente moi baixos na maioría das artes 
de pesca polo que a interpretación dos análises de abundancia está suxeita a demasiada 
incerteza para tomalos como uns índices robustos do estado das poboacións. Ademais 
estes rendementos presentan flutuacións cunha periodicidade de tres anos ao longo da 
serie histórica, excepto no período 2006-2009 que se mantiveron os rendementos de 
xeito semellante (Figura 3.20.9). A relación entre o índice de abundancia cos datos de 
primeira venda nas lonxas de Galicia (Figura 3.20.10) se observa ata os cinco últimos 
anos; aínda así non permite coñecer realmente o estado deste recurso na costa galega.

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 15 cm (Orde 
do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos 
pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro 
de 2012). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o salmonete distribúese 
por toda a costa galega (Figura 3.20.4 e 11). O maior volume da súa captura céntrase na 
Mariña Luguesa, zona 9. Non é unha especie moi abundante.

3.20. Salmonete
(Mullus surmuletus)
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Figura 3.20.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais
coas que se captura salmonete na costa de Galicia

Figura 3.20.2: Estrutura de tamaños do salmonete capturado con distintas modalidades de pesca
na costa de Galicia

 
Figura 3.20.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 

captura  salmonete na costa de Galicia. 
 

 
Figura 3.20.2: Estrutura de tallas do salmonete capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia 

	2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.20.3: Estrutura de tamaños do salmonete capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia  

Figura 3.20.3: Estrutura de tallas do salmonete capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	

Figura 3.20.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do salmonete capturado na costa de Galicia.	
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Figura 3.20.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do salmonete capturado na costa de Galicia

 

Figura 3.20.3: Estrutura de tallas do salmonete capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia. 

	

Figura 3.20.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do salmonete capturado na costa de Galicia.	
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Figura 3.20.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do salmonete capturado na costa de Galicia  
Figura 3.20.5: Variación temporal da estrutura de tallas do salmonete capturado na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da  salmonete capturado na costa de Galicia. 
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Figura 3.20.6: Evolución temporal do estrutura de tamaños da salmonete capturado na costa de Galicia

 
Figura 3.20.5: Variación temporal da estrutura de tallas do salmonete capturado na costa de Galicia 

 
Figura 3.20.6: Evolución temporal do estrutura de tallas da  salmonete capturado na costa de Galicia. 

	4



393

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.20.7: Selectividade da malla na estrutura de tamaños do salmonete capturado con vetas
na costa de Galicia

Figura 3.20.8: Relación tamaño/peso do salmonete na costa de Galicia

Figura 3.20.7: Selectividade da malla na estrutura de tallas do salmonete capturado con vetas  na costa de 
Galicia. 

 

Figura 3.20.8: Relación talla/peso do salmonete na costa de Galicia 

	5

SALMONETE (Mullus surmuletus)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.20.10: Evolución temporal das vendas do salmonete para a flota de Baixura de Artes Menores
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com)

	

Figura 3.20.9: Evolución temporal do índice de abundancia do salmonete capturado con vetas  na costa 
de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo 

de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 

Figura 3.20.10: Evolución temporal das vendas do salmonete para a flota de Baixura de Artes Menores 
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com). 
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Figura 3.20.9: Evolución temporal do índice de abundancia do salmonete capturado con vetas na costa de Galicia. 
Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%. 

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (encarnado) para as estimas de 
índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

	

Figura 3.20.9: Evolución temporal do índice de abundancia do salmonete capturado con vetas  na costa 
de Galicia. Os puntos negros representan o índice estandarizado. As liñas verticais representan o intervalo 

de confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(encarnado) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 

Figura 3.20.10: Evolución temporal das vendas do salmonete para a flota de Baixura de Artes Menores 
nas lonxas de Galicia (datos de www.pescadegalicia.com). 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O salmonete é unha das especies principais das pesqueira do grupo das vetas, sendo 
capturada ademais por outras modalidades de pesca como os trasmallos e miños. A 
maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 20 m. O maior volume 
de captura sitúase dende o verano ata novembro. O tamaño medio das capturas man-
tense relativamente estable ao longo da serie histórica. O salmonete é unha especie 
acompañante/accesoria na maioría das artes polo que a interpretación dos análises de 
abundancia está suxeita a demasiada incerteza para tomalos como un índices robustos 
do estado das poboacións. O salmonete distribúese por toda a costa galega, principal-
mente na Mariña Luguesa, aínda que non é unha especie moi abundante.

Figura 3.20.11: Distribución espacial das capturas de salmonete de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

Figura 3.20.11: Distribución espacial das capturas de salmonete de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

O congro en Galicia é unha das especies obxectivo do palangrillo de fondo (Figura 
3.21.1), sendo capturada ademais por outras modalidades de pesca como a nasa para 
polbo e a nasa para peixes. O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercia-
lización é de 58 cm de lonxitude total desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta 
caudal (Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diver-
sos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 
de novembro de 2012).

A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 40 m (Figura 3.21.3). 
O recrutamento acontece ao longo de todo o ano (Figura 3.21.5). O tamaño medio das 
capturas incrementouse no período 2000-2007 e mantense relativamente estable dende 
entón (Figura 3.21.6). A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo 
potencial (Figura 3.21.7), expresado como:

W = 0.0021*L3.0295

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,88.

A evolución temporal do índice de abundancia estandarizado analizouse conxuntamen-
te para toda Galicia (Figura 3.21.8). As predicións obtidas para cada campaña corres-
ponden a un lance de pesca tipo coas seguintes características:

• Estación: 2º trimestre (Abril-Xuño)

• TRB embarcación: 5 tons

• Tempo de calado: 360 minutos

• 250 anzois

• Profundidade de calado: 25 metros

• Fondo duro (rochoso)

• Lance diúrno/nocturno (entre o 25 e o 75% tempo calado diúrno)

As tendencias nos rendementos obtidos pola flota artesanal á longo das dúas últimas 
décadas máis alá do valor absoluto dos índices obtidos (índices relativos), o realmente 
informativo deste estudio é a liña de tendencia que describen estes índices relativos ao 
longo da serie temporal, o que nos da unha idea da evolución do estado do recurso.

Obsérvanse variacións interanuais relevantes, con valores próximos a media interanual 
nos últimos anos e sen unha tendencia clara. A escasa relación entre o índice de abun-
dancia estandarizado (Figura 3.21.8) e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia 
pode ser debido a que so una parte das vendas desta especie proceden de embarca-
cións de artes menores (Figura 3.21.9).

3.21. Congro
(Conger conger)



398

Figura 3.21.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se captura 
congro na costa de Galicia. Antes do 2011 a nasa para peixes denominábase nasa fanequeira

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o congro distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia, 
en torno a Malpica e nalgún punto da Mariña Lucense (Figura 3.21.10).  

Figura 3.21.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura congro na costa de Galicia. Antes do 2011 a nasa para peixes denominábase nasa fanequeira.  

Figura 3.21.2: Estrutura de tallas do congro capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia.	

Páxina  de 	2 7

Figura 3.21.2: Estrutura de tamaños do congro capturado con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o congro distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia, 
en torno a Malpica e nalgún punto da Mariña Lucense (Figura 3.21.10).  

Figura 3.21.1: Índice de importancia relativa (IRI) das 5 modalidades de pesca principais coas que se 
captura congro na costa de Galicia. Antes do 2011 a nasa para peixes denominábase nasa fanequeira.  

Figura 3.21.2: Estrutura de tallas do congro capturado con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia.	
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Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o congro distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia, 
en torno a Malpica e nalgún punto da Mariña Lucense (Figura 3.21.10). 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.21.3: Estrutura de tamaños do congro capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia

Figura 3.21.3: Estrutura de tallas do congro capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.	

Figura 3.21.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia.	
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Figura 3.21.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños do congro capturado na costa de Galicia

Figura 3.21.3: Estrutura de tallas do congro capturado a diferentes profundidades na costa de Galicia.	

Figura 3.21.4: Variación xeográfica da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia.	
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Figura 3.21.5: Variación temporal da estrutura de tamaños do congro capturado na costa de Galicia

Figura 3.21.5: Variación temporal da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.21.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia.	
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Figura 3.21.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños do congro capturado na costa de Galicia

Figura 3.21.5: Variación temporal da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia. 

Figura 3.21.6: Evolución temporal da estrutura de tallas do congro capturado na costa de Galicia.	
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.21.7: Relación tamaño/peso do congro na costa de Galicia

Figura 3.21.8: Evolución temporal do índice de biomasa estandarizado do congro (kg/(250 anzois x 6h)) capturado 
con palangrillo de fondo na costa de Galicia. As liñas verticais representan o intervalo de confianza ó 95%.

As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo (vermello) para as estimas de índice 
de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia

Páxina 5 de 7	
	

 W = 0.0021*L3.0295

Figura 3.21.7: Relación talla/peso do congro na costa de Galicia.	

 

Figura 3.21.8: Evolución temporal do índice de biomasa estandarizado do congro (kg/(250 anzois x 6h)) 
capturado con palangrillo de fondo na costa de Galicia. As liñas verticais representan o intervalo de 
confianza ó 95%. As liñas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e o mínimo 
(vermello) para as estimas de índice de abundancia durante o período de estudo na costa de Galicia.  

 

CONGRO (Conger conger)

Relación Tamaño-Peso

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.21.9: Evolución temporal das vendas de congro nas lonxas de Galicia.
Descargas totais e de artes menores (datos de www.pescadegalicia.com)

	
Figura 3.21.9: Evolución temporal das vendas de congro nas lonxas de Galicia. Descargas totais e de 

artes menores (datos de www.pescadegalicia.com).	

 

Figura 3.21.10: Distribución espacial das capturas de congro de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia.	
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Figura 3.21.10: Distribución espacial das capturas de congro de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia

	
Figura 3.21.9: Evolución temporal das vendas de congro nas lonxas de Galicia. Descargas totais e de 

artes menores (datos de www.pescadegalicia.com).	

 

Figura 3.21.10: Distribución espacial das capturas de congro de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia.	
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

CONCLUSIÓNS

O congro en Galicia é unha das especies obxectivo do palangrillo de fondo, sendo 
capturada ademais por outras modalidades de pesca como a nasa para polbo e a nasa 
para peixes. A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 40 m. 
O recrutamento acontece ao longo de todo o ano. O tamaño medio das capturas incre-
mentouse no período 2000-2007 e mantense relativamente estable dende entón.

Obsérvanse variacións interanuais relevantes, con valores próximos a media interanual 
nos últimos anos e sen unha tendencia clara. A escasa relación entre o índice de abun-
dancia estandarizado e os datos de primeira venda nas lonxas de Galicia pode ser de-
bido a que so una parte das vendas desta especie proceden de embarcacións de artes 
menores.

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que o congro distribúese por 
toda a costa galega, sendo mais frecuentes as capturas na zona Rías Baixas de Galicia, 
en torno a Malpica e nalgún punto da Mariña Lucense . 
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

A anguía en Galicia é a especie obxectivo da nasa voitirón (Figura 3.22.1), e obvia-
mente da nasa para anguía, non sendo capturada por ningunha das outras modalida-
des de pesca de artes menores. A maior parte das capturas realízanse a profundidades 
menores de 2,5 m (Figura 3.22.3). 

O tamaño mínimo legal de extracción, captura e comercialización é de 20 cm de lonxi-
tude total dende a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal (Orde do 27 de xullo 
de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na 
Comunidade Autónoma de Galicia, DOG nº 226, martes 27 de novembro de 2012).

A relación tamaño-peso desta especie segue un modelo de tipo potencial (Figura 3.1.7), 
expresado como:

W = 0.0013*L3.0959

Onde W é o peso total fresco e L a lonxitude do eixo antero-posterior. O modelo ten un 
coeficiente de determinación de 0,90.

A evolución temporal do índice de abundancia foi analizada por separado en cada unha 
das rías onde existe plan de explotación para esta especie; rías de Vigo, Arousa e Ferrol. 
Na ría de Vigo (zona I) o índice de abundancia amosa un patrón similar ao das vendas, 
polo menos dende o ano 2007 (Figuras 3.22.8 e 9). Na ría de Arousa (zona III) o índice 
de abundancia amosa un descenso mais pronunciado nos valores de vendas (Figuras 
3.22.10 e 11). Na ría de Ferrol, tanto o índice de abundancia como as vendas amosan un 
descenso continuado dende o ano 2006 (Figuras 3.22.12 e 13). 

Os datos do programa de seguimento da UTPB amosan que a distribución espacial da 
anguía está condicionada pola existencia de plans de xestión, e polo tanto so aparece 
nas tres rías, Vigo, Arousa e Ferrol onde está autorizado o uso da nasa voitirón e a nasa 
de anguía (Figura 3.22.14). 

3.22. Anguía
(Anguilla anguilla)
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Figura 3.22.1: Índice de importancia relativa (IRI) das modalidades de pesca principais
coas que se captura anguía na costa de Galicia 

 

Figura 3.22.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das modalidades de pesca principais coas que se 
captura anguía na costa de Galicia  

 

Figura 3.22.2:  Estrutura de tallas da anguía capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 
Galicia 
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Figura 3.22.2: Estrutura de tamaños da anguía capturada con distintas modalidades de pesca na costa de Galicia

 

Figura 3.22.1:  Índice de importancia relativa (IRI) das modalidades de pesca principais coas que se 
captura anguía na costa de Galicia  

 

 
Figura 3.22.2:  Estrutura de tallas da anguía capturada con distintas modalidades de pesca na costa de 

Galicia 

	2
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.22.3: Estrutura de tamaños da anguía capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 
Figura 3.22.3:  Estrutura de tallas da anguía capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.22.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da anguía na costa de Galicia 
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Figura 3.22.4: Variación xeográfica da estrutura de tamaños da anguía na costa de Galicia

 
Figura 3.22.3:  Estrutura de tallas da anguía capturada a diferentes profundidades na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.22.4:  Variación xeográfica da estrutura de tallas da anguía na costa de Galicia 
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Figura 3.22.5: Variación temporal da estrutura de tamaños da anguía capturada na costa de Galicia  
Figura 3.22.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da anguía capturada na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.22.6:  Evolución temporal da estrutura de tallas da anguía capturada na costa de Galicia 

	4

Figura 3.22.6: Evolución temporal da estrutura de tamaños da anguía capturada na costa de Galicia

 
Figura 3.22.5:  Variación temporal da estrutura de tallas da anguía capturada na costa de Galicia 

 

 
Figura 3.22.6:  Evolución temporal da estrutura de tallas da anguía capturada na costa de Galicia 

	4
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ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

Figura 3.22.7: Relación tamaño/peso da anguía na costa de Galicia

Figura 3.22.8: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado (g/voitirón/hora) da anguía 
capturada con nasa voitirón na ría de Vigo. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 
analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello) 

durante o período de estudio

ANGUÍA (Anguilla anguilla)

Relación Tamaño-Pes

  = possible outliers (>20,0% deviation between expected and observed length)
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Figura 3.22.9: Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Vigo
(datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.22.9:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Vigo 

(datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.22.10:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
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Figura 3.22.9:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Vigo 

(datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.22.10:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
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Figura 3.22.10: Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/hora) 
capturada con nasa voitirón na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican o número de 
lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo 

(vermello) durante o período de estudio

 
Figura 3.22.9:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Vigo 

(datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.22.10:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Arousa. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
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Figura 3.22.11: Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Arousa
 (datos de www.pescadegalicia.com)

 

 
Figura 3.22.11:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Arousa 
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Figura 3.22.12:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Ferrol. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
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Figura 3.22.12:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Ferrol. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 
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capturada con nasa voitirón na ría de Ferrol. Os números sobre os límites de confianza indican o número de lances 

analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio (laranxa) e mínimo (vermello) 
durante o período de estudio

 

 
Figura 3.22.11:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da ría de Arousa 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.22.12:  Evolución temporal do índice de abundancia non estandarizado da anguía (g/voitirón/
hora) capturada con nasa voitirón na ría de Ferrol. Os números sobre os límites de confianza indican o 
número de lances analizados. As liñas descontinuas horizontais indican o valor máximo (verde), medio 

(laranxa) e mínimo (vermello) durante o período de estudio. 

	7



412

Figura 3.22.13: Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da Zona VII
 (datos de www.pescadegalicia.com)

 
Figura 3.22.13:  Evolución temporal das vendas de anguía nas lonxas da Zona VII 

 (datos de www.pescadegalicia.com) 

 

Figura 3.22.14:  Distribución espacial das capturas de anguía de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 

CONCLUSIÓNS 
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Figura 3.22.14: Distribución espacial das capturas de anguía de acordo
co programa de seguimento da UTPB na costa de Galicia
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Figura 3.22.14:  Distribución espacial das capturas de anguía de acordo co programa de seguimento da 
UTPB na costa de Galicia. 
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CONCLUSIÓNS

A anguía é a especie obxectivo da nasa voitirón, e obviamente da nasa para anguía, 
non sendo capturada por ningunha das outras modalidades de pesca de artes menores. 
A maior parte das capturas realízanse a profundidades menores de 2,5 m. A distribución 
espacial desta especie está moi condicionada polo uso da nasa voitirón, e polo tanto so 
aparece nas tres rías, Vigo, Arousa e Ferrol, onde está autorizado o seu uso.
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A maior parte da información utilizada na elaboración deste Atlas 
foi recollida a bordo das embarcacións da frota de baixura que 
faenan na costa galega. A colaboración dos patróns, armadores 
e tripulantes das embarcacións que se ofreceron a embarcar aos 
nosos observadores foi absolutamente imprescindible para realizar 
este traballo. Os integrantes da UTPB queren agradecer a todos eles 
a súa colaboración desinteresada.

A maior parte das análises foron realizadas mediante o programa 
informático Pasgear 2. Este software de uso libre foi elaborado por 
Jeppe Kolding e Asmund Skalevik, aos que lles agradecemos o seu 
traballo e a posibilidade de utilizalo de balde. Agradecer tamén a 
amabilidade coa que Jeepe Kolding atendeu as consultas realizadas 
sobre o emprego de dito programa.

En bioloxía pesqueira non se pode pensar a curto prazo, as variacións 
interanuais nas condicións ambientais e nas propias poboacións 
sometidas a explotación fan que estudos de curta duración non 
logren describir os patróns de funcionamento das pesqueiras. Pero 
manter equipos de técnicos e observadores durante un longo período 
de tempo traballando dunha maneira estruturada e con o mesmo 
obxectivo, non é doado nin frecuente. Por este motivo é obrigado 
recoñecer o traballo de Javier Pereiro Muñoz que durante o seu paso 
pola Consellería do Mar como Director Xeral de Recursos Mariños 
creou a UTPB, e aos responsables sucesivos que a mantiveron activa, 
a pesares dos múltiples atrancos administrativos polos que tivo que 
pasar.

Este Atlas é froito dun traballo en equipo, no que cada membro 
da UTPB colaborou na parte que lle correspondía. Manter o rumbo 
durante estes 19 anos non foi sempre doado, polo que rematamos 
este apartado de agradecementos felicitando polo traballo realizado 
aos xefes de servizo que dirixiron anteriormente a UTPB, Ricardo 
Arnáiz Ibarrondo, Juan Pérez Pazó e Francisco Javier Filgueira 
Rodríguez.

Agradecementos





417

ATLAS DA FROTA DE BAIXURA DO LITORAL DE GALICIA (2000 - 2018)

1. Ana Juárez Davila; Ignacio Sobrino Yraola. 2006. Estudio de la 
selectividad de los artes de enmalle usados en las pesquerías 
artesanales del litoral de Doñana. Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía. 128 pp.

2. Castro, J.; M. Marín; G. Costas; E. Abad; A. Puzón; J. Pereiro 
y A. Vázquez. 2011. Atlas de las flotas de pesca españolas de 
aguas europeas atlánticas. Temas de Oceanografía, nº 4. Instituto 
Español de Oceanografía. Ministerio de Ciencia e Innovación. 215 
pp.

3. Jeppe Kolding. 2009. Introducti on and manual to pasgear 2. 
Department of biology. University of Bergen. Norway.

4. Julio Valeiras; Nélida Pérez; Hortensia Araujo; Itxaxo Salinas; 
José María Bellido. Atlas de los descartes de la flota de arrastre 
y enmalle en el Caladero Nacional Cantábrico-Noroeste. Instituto 
Español de Oceanografía. 120 pp.

 www.mapdescar.es <http://www.mapdescar.org>

5. Leila Sievanen. 2014. How do small-scale fihers adapt to 
environmental variability? Lessons from Baja California, Sur, 
Mexico. Sievanen Maritime Studies 2014, 13:9

  http://www.maritimestudiesjournal.com/content/13/1/9

6. Sánchez, F.; Blanco, M. Y R. Gancedo. 2002. Atlas de los peces 
demersales y de los invertegrados de interés comercial de Galicia 
y el Cantábrico otoño 1997-1999. 158 pp.

7. Bañon, R (Ed.)2017. Inventario de la biodiversidad marina de 
Galicia:Proyecto LEMGAL. Consellería do Mar, Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela. 161-174 pp.

Referencias




