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ENQUISA POLBO GALICIA 2016
Esta enquisa forma parte dun proxecto promovido pola Federación Galega de
Confrarías e OPAGA, que busca recoller a opinión e valoración da actividade feita polos
pescadores de polbo.
Mediante este Proxecto, pretendese revitalizar a discusión sobre este recurso e avaliar
a situación actual, en aras a tomar decisións para o futuro.
Esta iniciativa quere contar dende o seu inicio con tódalas partes implicadas na
pesqueira (sector pesqueiro, administración, científicos e ONGs) para contrastar
posibles solucións e acordar un calendario para a creación dun novo marco plurianual
de xestión da pesqueira do polbo mediante nasas pola flota de artes menores de
Galicia.
Esta enquisa pretende ser a base para a discusión en talleres e tamén recoller
propostas para acordar a estratexia nos próximos anos

1. No último ano, ademais do Polbo ¿Qué especies capturou, coas outras artes que
posúe no permex?
(Valora segundo a importancia económica , sendo o 1= mínimo/pouco e 5= máximo/moito)

1

2

3

4

5

Linguado común
Percebe
Centola
Congro
Faneca
Merluza europea
Sepia/Choco
Outras:_______________
Outras:_______________
Outras:_______________

2. ¿Qué outras artes, ademais da nasa do polbo utiliza?
(Indicar para cada modalidade, en que meses soe traballar)

Artes/Meses
Marisqueo
R.Específicos
Enmalle
Anzol
Outras Nasas
Outros

Xan Feb Mar Abr Mai Xun Xull Ago Set Oct Nov Dec
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3. Sinala en que meses da campaña tes mais capturas (+) e nos meses que tes menos (-)
Arte/Meses
Nasa Polbo

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

4. Con respecto o último ano, na súa opinión o recurso esta?
□
□
□

En melloría
Estable
En regresión

5. Ten cambiado a súa situación económica dende o ano pasado?
□
□

Si
Non

- Se a súa resposta e “SI” indique a que foi debido.
□
□
□
□

Mais custos de explotación
Menos custos de explotación
Mais ingresos
Menos ingresos

- Se tivo mais custos de explotación. Cales foron?
□
□
□

Artes e aparellos
Combustible
Outros:_____________________
_____________________

6. Factores que afectan o seu parecer na pesqueria do polbo
(Valorar sendo o 1= mínimo/pouco e 5= máximo/ moito)

1
Abundancia e dispoñibilidade de recurso
Contaminación
Presión Pesca Recreativa
Presión Pesca Profesional
Regulamentación Inadecuada
Falta de control e vixilancia
Dificultades na comercialización

2

3

4

5
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7. Valorar as Medidas técnicas do plan actual
(Valora de 1= menos eficaces a 5= mais eficaces)

1

2

3

4

5

3

4

5

Fixación do período de veda
Regulación das especies acompañantes
Talla mínima
Número de nasas, por zona e embarcación
Cotas máximas diarias
Horario de traballo
Réxime de calamento das nasas
Balizamento
Puntos de descarga, control e venda
Seguimento e control
Comisión de seguimento
Regulación da extracción e comercialización
Infraccións e sancións

8. Das seguintes medidas técnicas, cales pensa que mellorarían a pesquería
(Valora de 1= menos eficaces a 5= mais eficaces)

1

2

Modificación da Talla mínima
Consensuar paradas ou vedas (biolóxicas ou comerciais)
Posta en marcha de vedas zonais
Regulación do uso de nasas por épocas ou zonas
Outras:__________________________
Outras:__________________________
Outras:__________________________

9. Cómo aprecia a comunicación entre o sector, a administración e os científicos?
□
□
□
□

Non existe comunicación
Escasa comunicación
Boa comunicación
Moi boa comunicación

10. No que se refire o seu oficio de cara o futuro, e vostede?
□
□
□

Optimista
Pesimista
Sen opinión
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11. Das seguintes propostas de estudios cales pensa que axudarían a mellorar o
coñecemento da pesquería:
(Valora segundo a túa preferencia, sendo o 1= pouco e 5= moito)

1

2

3

4

5

Zonas onde preferentemente habita o polbo
Talla de maior rendemento comercial
Abundancia larvaria, reprodutores e individuos comerciais
Distribución espacial do stock e mobilidade do polbo
Influencia do cambio climático
Análise das importacións na comercialización
Sobre os ingresos e custos da flota
Sobre a evolución dos prezos
Sobre o impacto das medidas técnicas

12. Pensa que sería beneficioso ter na pesquería, unha Certificación de pesca sostible
“MSC”?
□
□
□

Sí
Non
Indiferente

13. Pensa que é beneficioso ter na pesquería, unha marca de calidade como
“PescadeRías”?
□
□
□

Sí
Non
Indiferente

14. Que aspectos desexaría mellorar, cunha “Certificación de Pesca Sostenible” ou unha
marca de calidade:
(Valora segundo a túa preferencia, sendo o 1= pouco e 5= moito)

1
Control da comercialización ilegal
Información veraz e completa para o consumidor
Plan estratéxico de comercialización
Maior coñecemento dos mercados
Seguimento e control do produto dende a captura a venta.
Mellora dos recursos
Mellora dos ingresos

2

3

4

5
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15. Cales dos seguintes elementos poden mellorar a INFORMACIÓN na xestión:
(Valora segundo a túa preferencia, sendo o 1= pouco e 5= moito)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

Base de datos de calidade (información real da pesquería)
Sistema de monitoreo sinxelo e que inclúa o coñecemento dos profesionais
Investigacións e coñecemento técnico sobre especies e poboacións
Mellor coñecemento das capturas e da situación da poboación.
Datos sobre o mercado (Plan estratéxico de comercialización)
Datos socioeconómicos da flota (custos netos na explotación, prezos,
ingresos)
Transparencia na difusión e dispoñibilidade da información tanto para os
profesionais como para a sociedade.

16. Indicar os grupos que deben PARTICIPAR na xestión:
(Valora segundo importancia, sendo o 1= menos e 5= mais)

SECTOR PESQUEIRO
CIENTÍFICOS
ONGs
ADMINISTRACIÓN
PESCA RECREATIVA

17. Indique a necesidade de contar cos seguintes elementos nun novo plan:
(Valora segundo necesidade, sendo o 1= menos e 5= mais)

1

2

Órgano de xestión (todas as partes implicadas)
Comité de seguimento (analizando os indicadores e supervisando o
desenvolvemento do plan)
Grupo de comercialización (revisión da situación dos produtos no mercado)
Grupo de científicos que propoñan alternativas técnicas
Grupo de comunicación (Velara pola transparencia e difusión da
información)
Outras:__________________________
Outras:__________________________
Outras:__________________________

18. Na pesqueira do polbo deberíanse coordinar as medidas de xestión, comercialización
e investigación entre diferentes áreas (outras comunidades autónomas, Portugal)
□
□
□

Sí
Non
Indiferente
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19. Dos seguintes obxectivos, cal pensa que e mais importante para o futuro na
explotación do polbo
(Valora segundo importancia, sendo o 1= menos e 5= mais)

1

2

3

4

Asegurar a saúde futura das poboacións naturais de polbo
Aumentar as capturas
Aumentar o prezo do polbo
Asegurar a futura supervivencia da flota
Outras:__________________________
Outras:__________________________
Outras:__________________________

20. Na súa opinión persoal, un novo marco de ordenación ¿melloraría a xestión actual?
□
□
□

Si, é necesario un novo marco plurianual de xestión integral.
Non, mellor como está agora
Indiferente

5

